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MOI!  
 

Tässäpä taas laaja infopaketti liittyen Itä-Suomen aluesarjoihin. Aluksi muutamia tärkeä asia sarjatoimintaan liittyen 
 

Aluesarjasta 
Ensi kesänä C-, D- ja E-ikäluokissa voi ilmoittautua kilpa- tai pelisarjaan. Mutta mikäli ikäluokan molempiin sarjoihin 

ei tule joukkueita riittävästi, niin sarjanjärjestäjä pidättää oikeudet yhdistää sarjoja sarjajärjestelmän kannalta 
järkeviksi kokonaisuuksiksi. Myös viime vuonna kokeiltuja tyttöjen ja poikien sarjayhdistämisiä voidaan tällöin 

käyttää, pois lukien kuitenkin E-poikien ja D-tyttöjen pelisarjojen yhdistäminen, joka osoittautui viime kesän 

kokeilussa ei toimivaksi ”yhtälöksi”. Vasta sarjailmoittautumisen päätyttyä pystytään tekemään lopulliset päätökset 
kunkin sarjan sarjajärjestelmistä. 

 
JunnuSuperi pelitoiminta jatkuu 

Viime vuonna käynnistetty JunnuSuperi toiminta eli ns. matalan kynnyksen sarjatoiminta, saavutti suuren suosion. 

Tätä pelitoimintaa jatketaan myös tänä kesänä. JunnuSuperiin ovat tervetulleita mukaan kaikki seurojen 
pesiskoulujoukkueet sekä G-, F- ja E-ikäisten seurojen ns. kilpasarjajoukkueet. Mukaan voivat tulla myös erilaiset 

kylä- tai pihapesisryhmät, eri lajien omat joukkueet, tms.  
Yksi muutos viime vuoteen nähden on se, että sarjailmoittautumiset otetaan hyvissä ajoin, jotta turnaukset 

pystytään suunnittelemaan hyvin etukäteen ja näin parannetaan sekä turnauksen järjestäjän sekä osallistuvien 
joukkueiden toiminnan suunnitelmallisuutta. Kaikki talvella harjoittelevat joukkueet ilmoittautuvat sarjaan jo 

huhtikuussa. Ja kesän pesiskouluista perustettavat joukkueiden tulee ilmoittautua viimeistään 18.6 mennessä tai 

alkukesän turnauksiin viimeistään 2 viikkoa ennen turnausta. 
Ehto pelaamiselle on, että pelaajille on lunastettu pesispassi, jolla varmistetaan jokaisen pelaajan lapsen 

vakuutusturva. Pelaajalisenssillä voi luonnollisesti pelata myös JunnuSuper –turnauksissa. 
JunnuSuperista lähetetään tarkempaa tietoa seuroille helmikuun alkuun mennessä. Ja maaliskuun loppupuolella 

järjestetään vielä jokaisessa maakunnassa yhteispalaverit, jossa käydään yhdessä läpi monia JunnuSuperiin liittyviä 

käytännönasioita.  
 

 
Jos teillä on lisäkysymyksiä luettuanne tämän vihkosen, niin ottakaa reilusti yhteyttä! 

 
 
 
TERVEISIN! 
Pirjo Mäkelä 

Pirjo Mäkelä 
aluejohtaja 
Pesäpalloliitto



ITÄ-SUOMEN ALUESARJATOIMINTA 2018 
 

1. SARJOIHIN ILMOITTAUTUMINEN 
Sarjoihin ilmoittaudutaan osoitteesta www.pesistulospalvelu.fi löytyvällä ilmoittautumis-
lomakkeella. C-ikäisten sarjoihin to 15.2 mennessä, D- ja E-ikäisten sarjoihin ke 28.2 ja F- ja G-
ikäisten ilmoittautuminen päättyy la 31.3. JunnuSuperin ilmoittaudutaan ma 23.4 tai 
pesiskouluryhmät 2 viikkoa ennen turnausta tai viimeistään 18.6 mennessä.  
Jokaisessa C-E-ikäisten sarjassa voi ilmoittautua joko kilpa- tai pelisarjaan. Mutta mikäli 
molempiin sarjoihin ei tule joukkueita riittävästi, niin sarjanjärjestäjä pidättää oikeudet yhdistää 
sarjoja sarjajärjestelmän kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi. 
 

2. JOUKKUEEN YHDYSHENKILÖ 
Ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä tehtävään lupautunut ja vastuullisesti joukkueen 
asioita hoitava yhdyshenkilö. On muita sarjaan osallistuvia joukkueita kohtaan reilua, että 
joukkueen yhdyshenkilöksi ilmoitettu henkilö, joka myös oikeasti vastaa joukkueen asioista!  
Varmista, että yhdyshenkilön tiedot ovat oikein ja puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat 
sellaiset, josta henkilön varmasti tavoittaa myös kesäaikana. 
 

3. OTTELUPÄIVÄT JA OTTELUILMOITUKSET 
Otteluohjelmat laaditaan sarjoittain mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Joukkueet 
voivat keskenään sopia ottelusiirroista ja kotijoukkue päivittää siirrot suoraan 
tulospalveluohjelmaan. Kaikissa sarjoissa käytetään kiinteitä pelipäiviä, joita tulee kesällä 
mahdollisimman pitkälle noudattaa! Kotijoukkue on velvollinen toimittamaan peli- tai 
turnauskutsun vastustajalle sähköpostitse viimeistään 10 päivää ennen ottelua / turnausta. 
 

4. SEURASIIRROT 
Kaikista pelaajista on tehtävä kirjallinen seurasiirto heidän siirtyessä pelaamaan eri seuraan kuin 
mitä seuraa he ovat aikaisemmin edustaneet joukkueessa pelatessaan. 
Seurasiirtoja Itä-Suomen aluesarjoissa pelaavien pelaajien osalta voi tehdä 1.6.2018 saakka 
PPL:n sähköisellä seurasiirtolomakkeella. Seurasiirron ohjeet sekä seurasiirron verkkolomake 
löytyy osoitteesta: http://www.pesis.fi/kilpailu/seurasiirrot/. Sivulta saat tulostettua 
siirtolomakkeen allekirjoituksia varten sekä tilisiirron kirjaamismaksun suoritusta varten. 
Edustusoikeus edellyttää, että kirjaamismaksu suoritetaan eräpäivään mennessä. 
Siirtomaksut:  

Sarjat 1.10. – 31.1. 1.2. – 15.4. 16.4.-1.6. 

A-, B-, C-nuoret 60 80 100 

D-, E-, F-, G-juniorit 30 30 30 

 
Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa alkaa ja vanhassa päättyy seurasiirron tekohetkellä tai 
valittuna ajankohtana.  Uusi seura hankkii seurasiirtopaperiin allekirjoitukset (vanha seura, 
pelaaja/huoltaja, pelaaja alle 18-v) neljän (4) vuorokauden kuluessa siirron voimaantulosta. 
Mikäli pelaajalla on vähintään kaksi välivuotta, siirtoon ei vaadita lähtöseuran allekirjoitusta.  
Uuden seuran on säilytettävä kaikkien osapuolten allekirjoituksilla oleva siirtopaperi seuran 
arkistossa vähintään viiden (5) pelikauden ajan. Seuran on pyydettäessä toimitettava 
allekirjoitettu lomake liittoon nähtäväksi. Jos allekirjoitettua siirtoa ei pystytä toimittamaan, 
seuraa sakkomaksu, joka on aikuisten sarjan siirron osalta 1000 € ja nuorten sarjan osalta 500 €. 

http://www.pesistulospalvelu.fi/
http://www.pesis.fi/kilpailu/seurasiirrot/


5. KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT  
SARJAMAKSUT 

• Kaikki ikäluokat (C-G) aluesarjassa  110 €/joukkue 
• JunnuSuper        30 €/joukkue tai 50 € (sis. muistomitalit) 

Sarjamaksujen maksamiseen liittyen lähetetään tarkemmat ohjeet talven aikana. Sarjamaksun 
maksaminen tapahtuu huhti-toukokuussa. 
 
SARJAMAKSUUN SISÄLTYVÄT PALVELUT 

• Sarjaohjelmat 
• Ottelutulospalvelun osoitteessa: www.pesistulospalvelu.fi   
• Palkinnot: 

* G-, F-ikäisten sarjojen kaikille joukkueille muistomitali (15 kpl tai JunnuSuperissa 10 kpl / 
joukkue), jotka pelaavat kaikki pelit 2.9 mennessä. 
* E-, D-, C-ikäisten sarjojen kolme parasta kilpa– ja pelisarjan joukkuetta palkitaan 
aluesarjamitaleilla (17 kpl / joukkue) 
* Mahdolliset lisämitalit laskutetaan seuralta (n. 2 €/kpl + toimituskulut) 

• Muut sarjatoimintaan liittyvät neuvota- ja toimistopalvelut  
 
SARJOJEN JÄLKI-ILMOITTAUTUMISMAKSUT JA LUOVUTUSSAKKOMAKSUT 

• Jälki-ilmoittautumismaksu on 100 € / joukkue. 
• Luovutussakkomaksut (=sarjasta sulkeminen) 

o C- ja D-ikäiset 30.4 asti 150 € / joukkue ja 1.5 jälkeen 400 €. 
o E-, F ja G-ikäiset 30.4 asti 100 € / joukkue ja 1.5 jälkeen 250 €. 
o Luovutussakon lisäksi laskutetaan aina myös sarjamaksu.  

 
PELAAJALISENSSI 
Pelaajalisenssi on pelaajalle pakollinen kaikissa liiton sarjoissa sekä leireillä. Lisenssikausi on 1.4.-
31.3. Pelaajalle on lunastettava lisenssi ennen pelaajan ensimmäistä peliä. Pelaajalisenssin 
puuttumisesta aiheutuu aluesarjoissa 50 euron sakkomaksu/pelaaja. Sakkomaksu on saman 
suuruinen, jos lisenssimaksu on maksettu vajaana. Ilman lisenssiä pelannut pelaaja ei ole 
edustuskelvoton eli ko. pelaajan edustamaa seuraa ei tuomita hävinneeksi ko. ottelua. Lisenssin 
omaavalla on oltava voimassa oleva vakuutus, joko lisenssiin liitetty tai vakuutusyhtiön todistama 
urheiluvammat korvaava vakuutus.   
Seuran johtokunta on vastuussa joukkueensa jäsenten lisenssiasioiden hoitamisesta.  
 
Pelaajalisenssien hinnat ja muut tiedot löytyvät täältä: http://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/  
Uusi pelaajalupakausi avataan 1.4.2018, siihen asti viime vuotiset lisenssit ovat voimassa. 
 
Joukkueen on esitettävä tosite maksetuista luvista (esim. pesisnetistä saatavalla seurakohtaisella 
lisenssilistalla) ottelun tuomarille aina ennen pelin alkua. 

http://www.pesistulospalvelu.fi/
http://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/


6. PROTESTIT JA VALITUKSET 
 

Joukkue, jonka mielestä ottelun järjestäminen ei ole ollut voimassa olevien pelisääntöjen tai 
kilpailumääräysten mukainen, voi tehdä valituksen sarjaa johtavalle elimelle. Valitus on tehtävä 
välittömästi pelin jälkeen.   
  
Sääntöjen vastaisista kenttä- ja ottelukohtaisista sopimuksista, joista ei ole tehty valitusta, ei 
jälkeenpäin voi valittaa. Operatiivinen johtoryhmä kuitenkin voi puuttua asiaan ja rangaista 
ottelun pelituomaria saatuaan asiasta selvitykset  
  
Valituksen kohdistuessa järjestelymääräyksien rikkomiseen ei valitusmaksua tarvitse suorittaa. 
 
Mikäli valitus kohdistuu ottelun kulkuun, niin puheoikeuden käyttäjän on ilmoitettava tekevänsä 
vastalauseen tuomareiden ratkaisusta välittömästi tilanteen jälkeen ja hänen on vaadittava P-
merkintää pöytäkirjaan. Valitus on lisäksi vahvistettava loppukiilassa, muutoin valitus ei jää 
voimaan.   
  
Kummankin joukkueen puheoikeuden käyttäjän ja tuomariston on tehtävä kirjallinen raportti 
valituksen alaisesta tilanteesta yhden (1) tunnin kuluessa kentällä tai pelituomarin ilmoittamassa 
paikassa. Raportit lähetetään välittömästi sähköpostitse sarjaa johtavalle elimelle. Valitusmaksu 
aluesarjoissa on 20 €.  
  
Valitusmaksu on suoritettava ottelua seuraavana arkipäivänä Pesäpalloliiton tilille OKOPANKKI 
FI67 5780 0720 0320 56, muutoin valitusta ei oteta käsittelyyn. Valitusmaksu palautetaan 
valittajalle, mikäli valitus hyväksytään.
 

7. YLI-IKÄISYYS HAKEMUKSET JA LUVAT 
Joukkueeseen voidaan hakea perustellusta syystä yli-ikäisyyslupaa aluesarjaan. Yli-ikäisyyslupaa 
voi hakea vain vuoden yli-ikäiselle pelaajalle. Yli-ikäislupia voi olla hyväksyttynä joukkuetta 
kohden rajattomasti, mutta enintään kaksi yli-ikäistä pelaajaa voi olla nimettynä pöytäkirjaan 
ottelua kohden. Luvat haetaan osoitteessa: http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/itainen-
alue/kilpailu/aluesarjat/yli-ikaisyys-ja-poikkeusluvat/  
Yleensä lupia myönnetään vain kolmesta syystä: 
1) Pelaajalla ei ole seurassa muuta joukkuetta, missä hän voisi pelata. 
2) Seuralla ei ole pelaajia riittävästi ko. sarjaan, eli yli-ikäisten pelaajien avulla varmistetaan 
joukkueen sarjaan lähteminen. Huom! Ensisijaisesti on käytettävä nuoremman ikäluokan 
pelaajia. 
3) Terveydelliset syyt. 
 
Yli-ikäisyyslupa päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti ja ne käsitellään alueen 
kilpailutiimissä. Hakemusten käsittely tapahtuu kerran kuussa, aina jokaisen kuukauden 
ensimmäisellä viikolla. Eli jos hakemus jätetään 31.3 mennessä, niin päätös tulee huhtikuun 
alkupuolella, jne. Viimeinen hakupäivä on 31.5.2018. Sen jälkeen yli-ikäisyyslupia ei enää 
myönnetä (poikkeus F- ja G-ikäisten sarjat). 

http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/itainen-alue/kilpailu/aluesarjat/yli-ikaisyys-ja-poikkeusluvat/
http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/itainen-alue/kilpailu/aluesarjat/yli-ikaisyys-ja-poikkeusluvat/


ITÄ-SUOMEN ALUESARJAN ALUSTAVAT KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2018 
 

Alla olevat kilpailumääräykset ovat voimassa Itä-Suomen aluesarjoissa kaudella 2018. Muilta osin kaikissa alueen 

sarjoissa noudatetaan voimassa olevia Suomen Pesäpalloliiton kilpailumääräyksiä ja pelisääntöjä, jotka löytyvät 
pesäpalloliiton verkkosivujen materiaalisalkusta (www.pesis.fi/pesapalloliitto/materiaalisalkku/). Kaikki epäselvät 

tapaukset ratkoo itäisen alueen kilpailutiimi. Joukkue, joka ei noudata kilpailumääräyksiä, voidaan sulkea sarjasta. 
 

1§ Otteluaika ja otteluiden pelaaminen 

Aluesarjojen ottelut on pelattava viimeistään sarjaohjelmaan merkittyyn viimeiseen päivään mennessä. Saman 
sarjan kaikki ottelut pitää pelata joko aika-, vuoropari tai jaksopeleinä sarjaa johtavan elimen ohjeistuksen 

mukaisesti. Tasoittavia vuoroja ei pelata, jos ottelu on ratkennut ja on pelattu vähintään 1 vuoroparia täyteen. 
Otteluaika:  

• JunnuSuperissa pelataan 2 vuoroparia. 

• G- ja F-junioreissa pelataan 3 vuoroparia. 

• E-tyttöjen ja E-poikien pelisarjassa pelataan 1 tunti + tasoittava tai yksittäiset ottelut 4 vrp. Ainostaan 

sijoitusotteluissa (ei sarjamuotoisessa sijoitusotteluissa) pelataan varsinaisen otteluajan jälkeen 

tasatilanteessa kotiutuslyöntikilpailu. Sijoitusottelut pelataan 4 vrp otteluina. 

• C- ja D-ikäisten kilpa- ja pelisarjoissa ja E-ikäisten kilpasarjoissa kaikki ottelut pelataan 4+4 (yksittäinen 
peli) tai 3+3 (turnaus pelit). Turnauksissa oleva joukkueen yksittäinen ottelu pelataan aina 4+4. Jaksojen 

mennessä tasan mennään suoraan kotiutuslyöntikisaan.  
 

2§ Ottelusta ilmoittaminen 
10 vuorokautta ennen ottelulle määrättyä pelipäivää on kotijoukkue velvollinen ilmoittamaan vierasjoukkueen 

yhdyshenkilölle sekä ottelun tuomaristolle pelipäivän, peliajan / turnausaikataulun ja pelikentän. 
 

3§ Otteluluovutukset ja sarjasta sulkeminen 
Otteluluovutuksia ei sallita, vaan kaikki ottelut tulee pelata määräaikaan mennessä. Ottelun luovuttaminen 

tarkoittaa joukkueen sulkemista pois sarjasta. Sarjasta poissuljetun joukkueen ottelut mitätöidään. Joukkue 

määrätään maksamaan sarjaelimen päättämä luopumissakko sekä voidaan määrätä korvaamaan luopumisesta 
aiheutuneet kulut kilpailupäällikön päätöksellä. Seura, jolla on maksamattomia maksuja alueelle, ei voi osallistua 

alueen sarjatoimintaan. 
 

4§ Ottelusiirto 
Ottelun koti- tai vierasjoukkueet voi yhdessä sopia ottelusiirrosta 10 vrk ennen varsinaista ottelupäivää ilman 

kustannuksia. Mikäli siirto tehdään myöhemmin voi välilliset tai välittömät kustannukset ottelunsiirrosta tulla 

siirtoa haluavan joukkueen maksettavaksi kilpailupäällikön harkinnan mukaan. Kaikki ottelusiirrot on ilmoitettava 
aluetoimistolle (e-mail: pirjo.makela@pesis.fi tai tekstiviestillä numeroon 040 – 744 4511) ja ottelusiirroista on 

informoitava kaikkia tarvittavia tahoja kuten tuomaristo ja kenttähenkilökunta. Jos kyseessä on turnaus ja muut 
joukkueet pelaavat omat ottelunsa, niin siirtoa halunnut joukkue on velvollinen sopimaan rästiottelut johonkin 

toisen turnauksen yhteyteen tai tekemään erilliset pelimatkat ko. joukkueiden kotikentälle. 
 

5§ Ottelutulosten ilmoittaminen ja pöytäkirjat 
Aluejohtoisissa sarjoissa käytetään ns. pientä pöytäkirjaa. Jokaisessa sarjaottelussa on ottelun kuluessa pidettävä 

ottelupöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä pelaajan sukunimi ja virallinen etunimi. Pöytäkirjat toimitetaan 

asianmukaisesti allekirjoitettuina (päätuomari ja joukkueiden puheoikeuden käyttäjät) skannattuna tai 
kuvatiedostona tulospalveluohjelmaan. Pöytäkirjan allekirjoittaminen (puheoikeuden omaava) tarkoittaa, että 

pöytäkirja hyväksytään vastaamaan ottelun kulkua. Kotijoukkue tai turnauksen järjestäjä päivittää ottelutulokset 
pelipäivänä tai viimeistään seuraavana päivänä alueen tulospalveluun (www.pesistulospalvelu.fi). Ottelutulosten 

ilmoittamisen laiminlyönti ja pöytäkirjojen päivittämättä jättäminen voi johtaa sanktioihin. Ottelupöytäkirjaan tulee 

aina tehdä merkintä niin lainapelaajista (merkitä L) kuin joukkueen alaikäisistäkin pelaajista (merkitä A).  
 

6§ Juoksuerosääntö 
Alueen sarjojen jakso- tai aikapeleissä jakso lopetetaan välittömästi, mikäli ko. jaksosta on pelattu täyteen 

vähintään yksi vuoropari, tasoittavalla vuorolla juoksueron ollessa 20 juoksua tai enemmän. Samalla peliteolla 
syntyneet juoksut hyväksytään. Näissä tapauksissa jaksoa voidaan jatkaa molempien joukkueiden, tuomariston 

ja toimihenkilöiden suostumuksella, mutta pöytäkirjaan ei saa tehdä merkintöjä. Mahdollisista väärinkäytöksistä 

seuraa sanktioita. 

http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/materiaalisalkku/
http://www.pesistulospalvelu.fi/


 

7§ Yli-ikäisyyssääntö 

Joukkue voi hakea pesisnetissä tehtävällä anomuksella poikkeuslupaa yli-ikäiselle pelaajalle edustaa ko. 

joukkuetta alueen sarjatoiminnassa. Anomus tulee tehdä nettilomakkeella viimeistään 1.6. mennessä. Tämän 
jälkeen yli-ikäisyyslupaa voi hakea kirjallisesti ainoastaan poikkeusmenettelykäytännöllä alueen kilpailupäälliköltä. 

Yli-ikäislupia voi olla hyväksyttynä joukkuetta kohden rajattomasti, mutta enintään kaksi yli-ikäistä pelaajaa voi 
olla nimettynä pöytäkirjaan ottelua kohden. Ottelupöytäkirjaan tulee merkitä Y-kirjain yli-ikäisen pelaajan nimen 

kohdalle. Yli-ikäisluvan hakemisen perusteluna ei voi olla kilpailulliset tavoitteet. Yli-ikäinen pelaaja voidaan 

määritellä pelaavaksi lähtökohtaisesti vain yhdessä juniorijoukkueessa. Lisäksi hän voi lähtökohtaisesti olla vain 
vuoden yli-ikäinen eikä hänelle voi lähtökohtaisesti olla omassa seurassaan oman ikäluokkansa juniorijoukkuetta. 

Myönnetty yli-ikäisyyslupa on voimassa aina ko. pelikauden ja se on voimassa vain ko. alueen kilpailutoiminnassa, 
ei valtakunnallisilla leireillä. 

Joukkue joka rikkoo em. säännöksiä, tuomitaan automaattisesti häviämään ko. ottelu jaksoin 2 – 0, jaksotulosten 
ollessa 1-0 ja aikapeleissä 1-0. Toistuvasta laiminlyönnistä seuraa automaattinen sarjasta poissulkeminen sekä 

muut mahdolliset sanktiot. 
 

8§ Valitukset 

Aluesarjoissa valitukset tehdään Pesäpallon pelisääntöjen mukaisesti aluetoimistolle. Vastalausemaksu maksetaan 
alueen ohjeistamalle tilille valituksen toimittamisen yhteydessä (katso ohjeet aluesarjatiedotteesta). 
 

9§ Kypärän käyttö 

G-, F-, E- ja D-junioreilla kypäräpakko on kaikilla pelaajilla sisä- ja ulkopelissä. Alueen sarjoissa C-ikäisten ja siitä 
nuorempien pelaajien on käytettävä kypärää myös alkulämmittelyn yhteydessä sekä kaikkien sisävuorossa olevien 

pelaajien kotipesän kaarella on pidettävä kypärä päässä pelitapahtumien aikana. Lisäksi kypärän remmi tulee olla 

kiinnitettynä. Kypärää koskevista laiminlyönneistä tuomariston velvollisuus on aluksi huomauttaa, jonka jälkeen 
ko. pelaajalle annetaan 1 pisteen varoitus, jonka jälkeen rikkeen toistuessa tekninen palo. Pesäpallon 

kilpailutoiminnassa ovat sallittuja ainoastaan CE-merkinnällä varustetut päänsuojukset. 
 

10§ Kaksoisedustus 
Jos pelaajalla ei ole omassa seurassa oman ikäluokkansa joukkuetta, on hänellä mahdollisuus pelata toisessa 

seurassa oman ikäluokkansa otteluita Itä-Suomen aluesarjassa. Pelaajalle on anottava aluesarjan 
kaksoisedustushakukaavakkeella lupaa pelata toisessa seurassa. Pelaajalla säilyy oikeus pelata omassa 

seurassaan vanhempien ikäluokassa ja tytöillä omassa seurassa pelata oman ikäluokkansa poikien joukkueessa. 

Kaksoisedustus anomus tulee tehdä tähän tarkoitetuilla hakemuslomakkeella, joka löytyy osoitteesta: 
www.pesis.fi/pesapalloliitto/itainen-alue/kilpailu/aluesarjat/ Sarjaa johtavalla elimellä on oikeus tehdä myös muita 

peluuttamiseen liittyviä poikkeuslupa päätöksiä muistakin perustelluista syistä. Kaksoisedustus ja poikkeusluvat 
eivät ole voimassa valtakunnallisilla leireillä.  
 

11§ Pisteet ja järjestys sarjassa 

Jaksopelijärjestelmällä pelattavissa otteluissa pisteet jaetaan PPL:n kilpailumääräysten mukaisesti. Aikapelinä 

pelattavissa sarjoissa (lohkoissa) lasketaan voitosta kaksi, tasapelistä yksi ja häviöstä nolla pistettä joukkueen 
hyväksi. E-tyttöjen tai D-tyttöjen ja E-poikien pelisarjan sijoitusottelun mennessä kotiutuslyöntikisaan pisteet 

jaetaan 2-1. Jos jaksopelissä kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaistaan sijoitukset PPL:n 
kilpailumääräysten mukaisesti. Jos aika–tai vuoroparipeleinä kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on 

tasan, ratkaisee keskinäisen sijoituksen joukkueiden:  
1. keskinäisten otteluiden pisteet.  

2. keskinäisten otteluiden juoksuero (joukkueiden osalta, mitkä kohdan 1 jälkeen tasoissa)  

3. keskinäisissä otteluissa saadut juoksut (joukkueiden osalta, mitkä kohdan 2 jälkeen tasoissa) 
4. kaikkien otteluiden juoksuero (joukkueiden osalta, mitkä kohdan 3 jälkeen tasoissa) 

5. kaikissa otteluissa tehdyt juoksut (joukkueiden osalta, mitkä kohdan 4 jälkeen tasoissa) 
6. Arpa 

 

12§ Yhdistelmäjoukkue 
Mikäli samasta seurasta ei ole mahdollisuutta saada tarpeellista määrää pelaajia, niin aluesarjaan voi osallistua 

yhdistelmäjoukkueella. Yhdistelmäjoukkueesta on ilmoitettava sarjailmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 
1.6 mennessä. Mikäli ko. ikäluokan sarjassa on sekä kilpa-, että pelisarjan sarja yhdistelmäjoukkue on oikeutettu 

osallistumaan vain pelisarjaan. Jos joukkueessa on pelaajia kaksoisedustusluvalla, niin se ei tee joukkueesta 

http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/itainen-alue/kilpailu/aluesarjat/


yhdistelmäjoukkuetta. Yhdistelmäjoukkue ilmoitetaan yhden yhdistelmäjoukkueen seuran nimissä. 

Yhdistelmäjoukkue saa täydentää vajaata joukkuetta seuran saman ikäluokan joukkueesta. Mikäli 
yhdistelmäjoukkueiden molemmilla seuroilla on samassa ikäluokassa toisetkin joukkueet, niin 

yhdistelmäjoukkuetta saa täydentää vain sarjaan ilmoittaneen seuran joukkueesta. Nuorempien peluuttamisessa 
vanhempien ikäluokassa ei ole mitään rajoituksia. Jos seuroilla on yhdistelmäjoukkue, niin ko. seuran toinen 

joukkue voi täydentää joukkuettaan vain oman seuran yhdistelmäjoukkueen pelaajilla. 

  
13§ Väärien huutaminen F- ja G-ikäisten sarjoissa 

F- ja G- junioreiden otteluissa sisäjoukkueen pelinjohtajat saavat hillitysti johtaa joukkueensa peliä, mutta he eivät 
saa vedota syöttöjä vääriksi. Sisäjoukkueen pelinjohtajan vedotessa syötön vääräksi joukkueelle tuomitaan 

tekninen palo.  
 

14§ Pelaajaluvat 

Jokaisella aluesarjatoimintaan osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelaajalisenssi, joka sisältää joko 
lisenssin mukaisen vakuutuksen tai vastaavan henkilökohtaisen vakuutuksen. Ottelun tuomariston tulee tarkistaa 

luvat aina ennen ottelun alkua ja merkitä pöytäkirjaan maininta, että luvat on tarkastettu. Mikäli joukkue käyttää 
pelaajaa, kenellä ei ole pelaajalupa maksettuna, niin seuralle tuomitaan 50 € suuruinen sakko / pelaaja / ottelu. 

Aluesarjassa ja alueleirillä pelaavilla pelaajilla tulee olla lunastettuna ns. kilpalisenssi. Jos pelaa vain JunnuSuperin 

turnauksia, niin silloin tulee olla lunastettuna pesispassi. 
  

15§ Seurasiirrot 
Pelaajasta on aina tehtävä seurasiirto, kun pelaaja vaihtaa seuraa alueiden johtamissa sarjoissa (C-, D, E- F- ja 

G-juniorit). Aluesarjojen seurasiirrot tehdään PPL:n pelaajasiirtojen verkkopalvelun kautta osoitteessa: 
www.pesis.fi/kilpailu/seurasiirrot/. Nuoren pelaajan määräaikainen seurasiirto (4-lomake) on käytössä A-C-

junioreiden valtakunnallisissa sarjoissa PPL:n kilpailumääräysten edellyttämällä tavalla. D-ikäisistä pelaajista voi 

myös tehdä 4-lomakesiirron (C-, B- tai A-nuoriin). 
 

16§ Kentän vanhin 
Itä-Suomen aluesarjan kaikissa sarjoissa SUOSITELLAAN, että nimetään kotijoukkueen toimesta ennen ottelun 

alkua nk. kentän vanhin, joka vastaa ottelutapahtuman asianmukaisesta juoksutuksesta. Pelituomaria on 

informoitava kentän vanhimman käytöstä ottelutapahtumassa. Kentän vanhin esitellään alkupuhuttelussa 
molemmille joukkueille ja tuomaristolle.  

Kentän vanhimmalla on oikeus ja velvollisuus puuttua joukkueisiin kuulumattomien henkilöiden epäasialliseen ja 
häiritsevään käytökseen ottelutapahtumassa. Kentän vanhimman tehtävän tarkoituksena on taata joukkueille, 

toimihenkilöille ja tuomaristolle työrauha. Kentän vanhimmalla ei kuitenkaan ole oikeutta puuttua tuomariston tai 

toimihenkilöiden ottelua koskevaan toimintaan.  
Kaikissa tilanteissa, joissa kentän vanhin on joutunut puuttumaan tapahtumiin ottelun aikana, tulee hänen 

toimittaa lyhytmuotoinen raportti tapahtumista kilpailupäällikölle. Näissä tilanteissa myös joukkueiden 
puheoikeuden käyttäjillä on oikeus toimittaa raportti kilpailupäällikölle. 
 

17§ Kenttien olosuhdesuositukset 

Suositus, että seuraavat kenttiä koskevat olosuhdesuositukset toteutuvat kaikilla alueen sarjoissa pelaavien 

joukkueiden pelikentillä. 
• Pesu- ja pukeutumistilat sekä wc kentän läheisyydessä 

• Sadekatos, joissa on penkki (pakollinen varustus) sekä koti- että vierasjoukkueelle 
• Vesipiste kentän läheisyydessä 

• Tulostaulu, jossa on vähintään palot ja juoksumäärä jaksolle. (pakollinen varustus) 
• Tuomarilaikat (pakollinen varustus) 

 

18§ Edustuskelvottoman pelaajan käyttö 
Mikäli joukkue käyttää eduskelvotonta pelaajaa on seurauksena rangaistus (sakkorangaistus, toimitsijakielto, 

ottelun häviäminen tai sarjasta sulkeminen). Rangaistuksen määrää itäisen alueen kilpailutiimi. 
 

 

  

http://www.pesis.fi/kilpailu/seurasiirrot/


19§ E-tyttöjen ja E-poikien pelisarjasäännöt 

E-tyttöjen ja E-poikien pelisarjojen ottelut pelataan valtakunnallisten leirien pelisarjasäännöillä (pelataan ns. kaikki 
lyö periaatteella ja vain pelaajat voivat huutaa vääriä). Lisäksi näissä sarjoissa joukkueet voivat halutessaan 

käyttää ottelussa kahta ulkopelinjohtajaa. Ulkovuorossa olevan joukkueen peliä saavat hillitysti johtaa 
kenttäpuolelta joukkueen molemmat pelinjohtajat, toinen etukentän 2-puolelta ja toinen takakentän 3-puolelta. 

He eivät kuitenkaan saa oleskella varsinaisella pelialueella eivätkä pesien tai tuomariston välittömässä 

läheisyydessä. Tämä sääntö on voimassa vain Itä-Suomen aluesarjassa, ei valtakunnallisilla leireillä. 
 

20§ G- ja F-ikäisten sarjat 
G- ja F-ikäistensarjoista ei pidetä sarjataulukoita, eli sarjasijoituksia ei ratkota. Jokaisesta ottelussa kuitenkin 

täytetään pöytäkirja ja se päivitetään tulospalveluohjelmaan. Myös ottelun lopputulos ilmoitetaan tulospalveluun. 
G- ja F-ikäisten sarjat pelataan Naperosäännöillä. 

 

21§ Lainapelaaja sääntö 
Pelaaja kuuluu siihen ikäluokkansa joukkueeseen, jossa hän pelasi ensimmäisen sarjaottelunsa (pois lukien ns. 

lainapelaajat, jotka tulee aina merkitä pöytäkirjaan merkinnällä L). Sääntö koskee saman sarjan joukkueita ja on 
voimassa sarjan loppuun saakka. Jos samasta seurasta on useampi joukkue samassa sarjassa (=saman ikäluokan 

sarjassa), saa vajaata joukkuetta kilpasarjan osalta täydentää vapaasti pelisarjan pelaajilla. Pelisarjassa voi 

joukkuetta täydentää maksimissaan neljällä lainapelaajalla kilpasarja joukkueesta. (katso yhdistelmäjoukkuetta 
koskevat rajoitukset 13§). Pelaajia voi vaihdella esim. turnauksen eri otteluissa. Jos pelisarjajoukkueesta puuttuu 

enemmän kuin neljä pelaajaa, niin vajaata joukkuetta tulee tällöin täydentää nuoremmasta ikäluokasta. 
Nuorempien pelaajien peluuttamisessa oman seuran ylemmän ikäluokan eri joukkueissa ei ole rajoituksia. Jos 

seuralla on samassa ikäluokassa kaksi joukkuetta, niin pelaajat tulee nimetä eri joukkueisiin ennen kauden alkua 
ja lähettää nimilistat aluetoimistolle. Nimilistat julkaistaan alueen nettisivuilla. Pelaajamäärissä eri joukkueiden 

välillä ei voi olla kahta suurempaa heittoa kauden alussa. Jos seuran molemmat joukkueet pelaavat samassa 

ikäluokassa samalla tasolla, saa tällöin vajaata joukkuetta täydentää maksimissaan neljällä lainapelaajalla toisesta 
saman seuran joukkueesta. Mikäli lainapelaaja säännössä tapahtuu rikkomuksia, niin rikkomuksen tehnyt joukkue 

tuomitaan ottelu hävinneeksi aikapelissä 0-1 ja jaksopelissä 0-2 (0-1, 0-1). Yli-ikäistä pelaajaa ei voida käyttää 
lainapelaajana. 

 

22§ Tuomarit 
Otteluissa vähintään pelituomarin ja syöttötuomarin tulee olla voimassaolevan tuomarikortin omaava henkilö. C-

ikäisten otteluissa myös 2-tuomarina tulee olla tuomarikortin omaava henkilö. Tuomareina voivat toimia seuran 
omat tuomarit. Mikäli pesätuomareina on henkilöitä, joilla ei ole tuomari- tai pelaajalupaa suoritettuna, niin seuran 

tulee varmistaa heidän vakuutusturvansa. Mikäli pakottavasta syystä tuomarina toimii henkilö, jolla tuomarikorttia 

ei ole suoritettu, niin siitä tulee sopia aina ennen peliä vastustajan kanssa ja siitä on tehtävä merkintä 
ottelupöytäkirjaan. Ottelun tuominneelle tuomareille tulee lunastaa jälkikäteen tuomarilisenssi ja suorittaa 

tuomarikoe ja tuomarikorttimaksu. 
 

23§ JunnuSuperin otteluiden säännöt 
JunnuSuperin ottelut pelataan pienpesissäännöillä. Otteluista ei pidetä pöytäkirjaa, mutta tulokset ilmoitetaan 

tulospalveluun. Otteluissa tuomareina voi toimia myös ns. kortittomat tuomarit. 

 
24§ Sään takia peruttu ottelu 

Mikäli sääolosuhteiden takia kauden viimeisissä turnauksissa joudutaan pelejä keskeyttämään tai kokonaan 
perumaan, niin joukkueet pyrkivät vielä yhteisesti löytymään pelille/peleille sopivan peliajankohdan. Mutta mikäli 

näitä otteluita pystytä enää aikataulusyistä pelaamaan ennen viimeistä mahdollista ottelupäivää, niin ottelun / 

otteluiden voittajat tulee arpoa molempien joukkueiden edustajien läsnä ollessa ko. turnauksen yhteydessä. 
Ottelun tulokset tulee ilmoittaa aluetoimistolle. Aikapeleissä suoritetaan voittajan arvonta ja tulos on aikapelissä 

voittajalle 1-0. Jaksopeleissä suoritetaan molempien jaksojen arvonta erikseen ja mikäli jaksovoitot menee 
arvonnassa tasan, niin myös kotiutuskisan tulos arvotaan. Tulos voi jaksopeleissä olla voittajalle 2-0 (1-0,1-0) tai 

2-1 (1-0, 0-1, 1-0). 
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Aluejohtaja   
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Puheenjohtaja: 
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Lari Kilpeläinen lari.kilpelainen@gmail.com     p. 040 – 567 7878 
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JunnuSuper on nuoremmille ikäluokille sekä 
pesiskouluryhmille tarkoitettu oma ”matalan 
kynnyksen” sarja. Ottelut pelataan lähialueilla 

turnauksina ja joukkue muodostuu 5-7 pelaajasta. 
 

Lisätietoja JunnuSuperista lähetetään helmikuun alussa. 
Jos tarvitset tässä vaiheessa lisätietoja kysy 

seurakehittäjä Ville Pulkkiselta, puh. 040 7772 273 tai 
ville.pulkkinen@pesis.fi 
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