
POHJOIS-SUOMEN PESIS RY:N SARJOISSA 2012 NOUDATETAAN PPL:N 
KILPAILUSÄÄNTÖJEN LISÄKSI SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA 
 
1. PELIPÄIVÄT 
 

Maakuntasarjoissa sekä miesten ja naisten aluesarjoissa pelataan sarjaohjelmaan 
merkittyinä päivinä, muissa sarjoissa ohjelmaan on merkitty viimeinen pelipäivä. Näissä 
sarjoissa ottelu tulee pelata ennen ohjeellista ,viimeistä pelipäivää  . Muussa 
tapauksessa ottelusiirto tulee anoa 1 viikkoa ennen ohjeellista, viimeistä pelipäivää. 
Siirto on maksuton ja sen anoo  siirtoa haluava osapuoli. Siirron hyväksyy tai hylkää 
kilpailuvastaava. Siirtoanomuskaavakkeita toimitetaan sarjoihin ilmoittautuneille 
joukkueille sarjaohjelman yhteydessä. 
Mikäli seurat eivät pääse sopimukseen ottelupäivämäärästä, määrää sarjan järjestäjä 
ottelupäivän. 
 

Kevätkierroksen ottelut on pelattava ehdottomasti ennen syyskierroksen alkua ja 
syyskierrokselta pelaamatta jääneet ottelut ennen viimeistä pelipäivää.  Mikäli näin ei 
toimita, tulee kilpailuvaliokunta sakottamaan viivästyksen aiheuttanutta joukkuetta 
sarjamaksun suuruisella sakolla. 
 
 

2. OTTELUIDEN ALKAMISAIKA 
 

Otteluiden yhteisesti sovittu alkamisaika on 12.00–19.00. Turnauksina pelattavissa 
otteluissa voivat alkamisajat poiketa seurojen niin sopiessa. 
 
 

3. TUOMARIT 
 

Järjestävä seura hankkii tuomarikortilliset  ja ottelun tasoon nähden riittävän pätevät 
syöttö-ja pelituomarit erotuomareiden jääviyssäännöt huomioiden. Jos nimetty tuomari on 
estynyt, hankkii hän itse samantasoisen, kortillisen sijaisen. Jos seura käyttää 
tuomarikortitonta tuomaria , tullaan seuraa sakottamaan sarjamaksun suuruisella 
sakolla. Aluesarjoissa on voimassa  ns. tuomarivelvoite: jokaista sarjaan ilmoitettua 
joukkuetta kohti seuran tulee nimetä 2 erotuomaria .  Tuomarimäärä tarkistetaan ennen 
sarjojen alkua ja puuttuvista tuomareista sakotetaan 30 euroa / puuttuva tuomari.  
 
 

4. ILMOITTAMINEN OTTELUISTA 
 

Ottelun alkamisaika ja -paikka tulee olla vierasjoukkueen ja tuomareiden tiedossa 
vähintään 5 vrk ennen ottelua. Otteluajan ja -paikan ilmoittaminen vastajoukkueelle olisi 
hyvä tehdä kirjallisesti ja lisäksi varmistaa se puhelimitse sekä ehdottomasti se on 
tehtävä kilpailumääräyksissä edellytetyssä aikataulussa. 
 
 
5. LUOVUTUS 
 

Luovutus merkitsee sarjasta sulkemista välittömästi. Luovuttanut seura on velvollinen 
maksamaan Pohjois-Suomen Pesis ry:lle luopumissakon, joka on 2 kertaa sarjamaksun 
suuruinen (vähintään 200 €), sekä luovutuksesta aiheutuneet kulut, jos ottelun järjestelyt 
ovat niitä aiheuttaneet. Luovuttaneen joukkueen ottelut mitätöidään. 
 
 
 
 
 
 



6. SARJASTA LUOPUMINEN 
 

Sarjasta luopuminen ennen 15.4.2012, eli sarjaohjelman painoon menoa aiheuttaa 
ainoastaan sarjamaksun menettämisen. Tämän jälkeen tapahtuvista luopumisista seuraa 
sakotetaan kaksi kertaa sarjamaksun suuruisella maksulla. 
 
7. OTTELUPÖYTÄKIRJAN PALAUTTAMINEN 
 

Järjestävä seura /pelinjohtaja lähettää pöytäkirjan alueen miesten ja naisten sarjoissa 
välittömästi ottelun päätyttyä ja nuorten sarjoissa järjestävä seura lähettää pöytäkirjan 
jokaisen kuukauden viimeinen päivä , kuitenkin välittömästi alkusarjan viimeisen pelin 
jälkeen. Pöytäkirja postitetaan seuroille toimitetuilla palautuskuorilla Pohjois-Suomen 
Pesis ry:n toimistoon osoitteeseen: Arkistokatu 4 D,  90100 Oulu .JOS OTTELUSSA ON 
ANNETTU RANGAISTUKSIA, TULEE MYÖS NÄMÄ TIEDOTTAA HETI OTTELUN 
PÄÄTYTTYÄ JOKO TEKSTIVIESTILLÄ TAI SÄHKÖPOSTILLA TULOSPALVELUUN. 
 

Lisäksi saatetaan seurojen tietoon : 
Sarjataulukoiden tietokoneajot suoritetaan päivittäin. Alueen omat Internet-sivut 
päivitetään myös ajon jälkeen ja siksi tulosten saaminen ajallaan on tärkeää. Kaudella 
2012 tuloksen voi myös ilmoittaa puhelimitse 08–3120990 tai faksata pöytäkirjan 08–
3120034.  Lisäksi käytössä on tekstiviestipalvelu. Lähetä ottelutulos normaalihintaisella 
tekstiviestillä nroon 044–3330333.  Tämän lisäksi pöytäkirja tulee postittaa. Tulokset 
myös sähköpostilla : tulospalvelu@sporttilinja.com 
 

 
 

8. EDUSTUSOIKEUS 
 

Alueen sarjoihin myöntää edustusoikeuden Pohjois-Suomen Pesis ry:n kilpailuryhmä 
toimitettujen seuraedustuksen muutoslomakkeiden perusteella. Aluejohtoisissa sarjoissa 
voi pelaaja oman seuransa alue/perussarjajoukkueen lisäksi edustaa toista seuraa 
ikäkausijoukkueessa, jos oman seuran toiminnassa ei ole ko. ikäluokkajoukkuetta. 
Peliluvan voi saada kesken kaudenkin, jos se muuten on sääntöjen puitteissa mahdollista. 
Pelaajien seuraedustuksen kirjausmaksu alueellisissa sarjoissa on 30 € /siirto , joka tulee 
maksaa Pohjois-Suomen Pesis ry:n tilille  OP-Oulu 574136-273160 . Seuraedustuksen 
muutoksia ei käsitellä ilman maksukuittia tai sen jäljennöstä. Ylempien sarjojen pelaajien 
pelaaminen alemmissa sarjoissa ks. PPL:n kilpailumääräykset, sekä seuraavaa: 
Edustuskelvotonta pelaajaa rangaistaan enintään (5) sarjakierroksen pelikiellolla ja 
lisäksi joukkueen pelinjohtajaa enintään 5 sarjakierroksen toimitsijakiellolla alueen 
sarjoissa ja lisäksi asia alistetaan PPL:n kilpailun johtoryhmän rankaisuvallan alaiseksi. 
Sääntöjen tätä pykälää rikkoneita joukkueita ja seuroja koskevat rangaistukset 
käsitellään ja määrätään Pohjois-Suomen Pesis ry:n toimesta. 
 
 

9. VASTALAUSEET 
 

Valitukset tehdään pesäpallosääntöjen § 51 mukaan ja lähetetään sarjan järjestäjälle 
kilpailuvaliokunnan käsiteltäväksi. Valitusmaksu 60 € suoritetaan Pohjois-Suomen Pesis 
ry:n tilille: OP Oulu 574136-273160 . Jäljennös maksukuitista tulee liittää valituksen 
mukaan. Valitusmaksu palautetaan mikäli valitus hyväksytään. 
 
10. TALOUDELLISTEN  VELVOITTEIDEN LAIMINLYÖNTI 
 
Jos seura jättää suorittamatta sille määrätyt maksut (sarjamaksut, 
ennakkovarausmaksut, luopumissakon, ym.) ,voidaan seura sulkea ulos alueen 
pesäpallotoiminnasta jo kaudella 2012 kilpailuvaliokunnan päätöksellä. 
 

mailto:tulospalvelu@sporttilinja.com


11. JOKERI 
 

Kolmea jokeria voi käyttää aluesarjoissa kaikissa ikäluokissa. Jokerilyöjillä on oltava 
selvästi erottuva jokeriasu tai vastaava.   
 
 

12. PELUUTTAMISPAKKO E- JA F-NUORISSA 
 

E-ja F-nuorten sarjoissa jokaisen pöytäkirjaan merkityn pelaajan on pelattava vähintään 
yksi (1) kokonainen vuoropari. Pöytäkirjaan saa merkitä enintään 15 pelaajaa. 
 

Lisäksi F-nuorten peleissä käytetään ns. valtakunnallisia naperosääntöjä. 
G-nuorten peleissä palataan lyhennetyllä Naperokentällä ja 7 ulkopelaajalla. 
G-nuorten kenttä = Tenavakenttä – 15 m 
 
 

13. SARJAMAKSUT 
 

Sarjamaksut ovat vuonna 2012 seuraavat: 
 
 

C-F nuoret 100 € /joukkue 
G-nuoret      80  € /joukkue 
 

Sarjamaksu sisältää sarjaohjelman lisäksi pöytäkirjanipun, 5 kpl palautuskuoria, 
joukkueenjohtajakansion sekä Internet-tulospalvelut. 
 

Sarjamaksun lisäksi seuroilta peritään ennakkovarausmaksu joka on porrastettu 
joukkuemäärän mukaan seuraavasti: 
 
Joukkuemäärä 1-3 60 € 
  4-7 110 € 
  8- 160 € 
 
Ennakkovarausmaksu palautetaan seuralle sarjakauden päätyttyä, mikäli seura on 
hoitanut kilpailutoimintansa kauden 2012 aikana moitteettomasti, sekä ilmoittanut 
pankkiyhteystietonsa. 
 

Muut maksut:  
 
Ottelun siirtomaksu    maksuton 
Luvaton ottelusiirto   70 € 
Pelaajasiirron kirjausmaksu  30 €/siirto 
Tulostiedotuksen laiminlyönti  10 €/ottelu 
Vastalausemaksu   60 € 
Lisenssitarkistukset   8 €/lisenssi 
Tulostaulun käytön laiminlyönti  10 €/ottelu 
Tuomarivelvoitteen laiminlyönti           30 euroa/puuttuva tuomari 
Kentän vanhin velvoitteen laiminlyönti 1. huomautus, seuraavat 50 euron sakko  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. JAKSOJÄRJESTELMÄ 2012 
 

Kaikissa otteluissa pelataan ns. jaksojärjestelmää käyttäen seuraavasti: 
 

G-juniorit    2+2+1+tarvittaessa kotiutuskilpa   
                          (7 pelaajan peli) 
F-pojat, F-tytöt   2+2+1 + tarvittaessa kotiutuskilpa  

(naperosäännöt) 
E-tytöt ja E-pojat                                                              3 + 3 + 1 + tarvittaessa kotiutuskilpa  
 
D-tytöt ja D-pojat                      4 + 4 + 1  + tarvittaessa kotiutuskilpa 
 
C-nuoret ja vanhemmat                           4 + 4 + 1 + tarvittaessa kotiutuskilpa. 
 

Alueen juniorisarjoissa käytössä ainoastaan jaksopöytäkirjoja. 
 

Tenavapallolla pelattavat sarjat (G-ja F-nuoret sekä E-tytöt) saavat käyttää  max 90 cm 
pitkää mailaa. Muissa sarjoissa max 100 cm pitkää mailaa. 
 

Poikkeuksena PPL:n sääntöihin on tasapisteissä sijoituksen määräytymisjärjestys. 
 

Tasapisteissä sijoitus määräytyy seuraavasti: 
 

Yksinkertainen sarja 
 

1. 3:n pisteen voitot 
2. Voitetut ottelut 
3. Kaikkien otteluiden jaksoerot ( voitetut – hävityt ) 
4. Voitettujen jaksojen määrä 
5. Kaikkien otteluiden juoksuero 
6. Kaikissa otteluissa tehdyt juoksut 
7. Keskinäisten otteluiden pisteet 
8. Arpa 
 
Kaksin / moninkertainen sarja 
 

1. Voitetut ottelut 
2. Keskinäisten otteluiden voitot 
3. Keskinäisten otteluiden pisteet 
4. Keskinäisten otteluiden jaksoerot 
5. Keskinäisissä otteluissa voitettujen jaksojen määrä 
6. Keskinäisten otteluiden juoksuero 
7. Keskinäisissä otteluissa tehdyt juoksut 
8. Kaikkien otteluiden jaksoero 
9. Voitettujen jaksojen määrä 
10. Kaikkien otteluiden juoksuero 
11. Kaikissa otteluissa tehdyt juoksut 
12.  Arpa 
 
 

15. YLIVOIMAINEN JOUKKUE 
 

Jakso päätetään, jos ero kasvaa yli 20 juoksun vuoroparien ollessa tasan. 
Vuoroparipelissä ottelu lopetetaan, jos ero kasvaa yli 30 juoksun suuruiseksi vuoroparien 
ollessa tasan. 
 



 

16. TULOSTAULU 
 

Kotijoukkue on velvollinen varmistamaan että kaikissa alueen otteluissa käytetään 
yksinkertaista tulostaulua josta selviää juoksut, palot ja vuoroparit sekä pelaavat 
joukkueet. Laiminlyönnistä seuraa 10 euron sakko  / ottelu. 
 
17. KENTÄN VANHIN 
 

Kotijoukkue on velvollinen varmistamaan että kentällä on 1 täysi-ikäinen henkilö jonka 
tehtäviin kuuluu kentän vanhimman tehtävät. Laiminlyönnistä seuraa ensin huomautus, 
toistuessa 50 euron sakko/ ottelu. 
 

Kentän vanhimman tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät: 
 

1. Vastaa siitä, että tuomaristo saa työskennellä rauhassa ilman ulkopuolista häirintää 

ja ohjailua. 
 

2. Vastaa siitä, että toimitsijat keskittyvät heille kuuluviin tehtäviin. 
 

3. Vastaa siitä, että katsomossa käyttäydytään asiallisesti ja kannustus kaikkia 

osapuolia kohtaan on asiaankuuluvaa. 
 

4. Vastaa ottelutapahtuman yleisestä järjestyksestä ja takaa tuomareille ja toimitsijoille 

häiriöttömän mahdollisuuden onnistua omissa tehtävissään. 
 

5. On esimerkkinä muille vanhemmille ja katsojille omalla käytöksellään ja 

toiminnallaan. 
 

6. Edistää omalla toiminnallaan lasten ja nuorten ottelutapahtuman henkeä ja 

onnistumista 
 

7. Raportoi sarjaa johtavalle elimelle kaikki otteluissa tapahtuneet 

epäurheilijamaisuudet ja häiriökäyttäytymiset välittömästi ottelun jälkeen. 

 

8. Huolehtii sitä että kentän vanhimman nimi ja puh. nro kirjataan ottelupöytäkirjan 

huomautuksia osioon. 
 
 

  TUOMARI 
 

Muista huolehtia oma lisenssisi ja tuomarikorttisi kuntoon. 
 

Kaikissa aluejohtoisissa sarjoissa myös miesten ja naisten aluesarjat sekä 
maakuntajohtoiset maakuntasarjat, käytetään PPL:n A4 kokoista jäljentävää pöytäkirjaa. 
Pöytäkirjanippu (= 15 ottelun pöytäkirjat) ja 5 kpl palautuskuoria sisältyvät sarjamaksuun 
maakuntasarjoja lukuun ottamatta. 
 

Tarkistakaa että päivämäärä, sarja, ottelevat joukkueet, lopputulos ja molempien 
joukkueiden pelinjohtajien allekirjoitukset ovat oikein ennen omaa kuittaustanne. 
Pöytäkirjan postitus on kaikissa aluejohtoisissa sarjoissa järjestävän seuran vastuulla. 
Tuomarin velvollisuuksiin kuuluu lisenssiluettelon tarkistaminen ennen ottelua. Jos 
luetteloa ei esitetä, on tuomarin kirjoitettava tästä huomautus pöytäkirjaan. 
Lisenssiluettelon puuttuminen aiheuttaa tarkistusmaksun seuralle. 
Nuorten sarjoissa epäurheilijamaiseen käytökseen tulee puuttua niin pelaajien, 
pelinjohtajien kuin yleisönkin osalta. Tarvittaessa tulee käyttää sääntöjen edellyttämiä 
rangaistuksia. 



Tuomaripalkkioiden verollisuuden vuoksi on syytä varautua esittämään verokorttinsa, jos 
mielii välttyä 60 %:n ennakonpidätykseltä. 
 
 
  PELINJOHTAJA 
 

Huolehdi joukkueesi lisenssit kuntoon ja pidä niistä luettelo (liitä luetteloon pelaajan 
kohdalle lisenssikuitissa oleva lisenssinro ja kopio niistä aina pelipaikalla). Luettelo 
tulee palauttaa ensimmäisen aluesarjan ottelun jälkeen pöytäkirjan mukana. Lisäksi jos 
sarjan edetessä joukkueessa esiintyy uusia pelaajia, tulee luettelo toimittaa aina näissä 
tapauksissa.  Lista maksetuista lisensseistä on tulostettavissa pesisnetistä kauden 
aikana. 
 
Pelin aikana olet vastuussa omasta ja joukkueesi käyttäytymisestä kentällä, joten muista 
kasvatuksellinen ja juridinen vastuusi. 
Pelin päätyttyä tarkista, että pöytäkirja on oikein. Allekirjoituksesi tarkoittaa myös sitä, 
että hyväksyt pöytäkirjan ottelun viralliseksi lopputulokseksi. Järjestävän seuran on 
velvollisuus lähettää joka kuun viimeinen päivä sekä välittömästi viimeisen alkusarjan 
ottelun jälkeen Pohjois-Suomen Pesis ry:n toimistoon osoitteeseen Arkistokatu  4 D, 
90100 Oulu .  
Tänä vuonna saapuvat pöytäkirjat päivätään PS-Pesiksen toimistolla ja kauden päätteeksi 
tulostiedotuksen ja otteluiden pelaamisen määräaikojen laiminlyönneistä sakotetaan 
kohdan 13. mukaisesti. 
 
Lisää pöytäkirjoja ja lisenssiluettelokaavakkeita on saatavilla PS-Pesiksen toimistolta. 
 
 
PELINJOHTAJAN / YHDYSHENKILÖN VELVOLLISUUDET: 
 

 TULOSTIEDOTUS / PÖYTÄKIRJAN POSTITUS 

 LISENSSILUETTELO 

 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ 

 OTTELU-ILMOITUKSET / -SIIRROT 

 VASTUU OMASTA JA JOUKKUEEN JÄSENTEN  KÄYTÖKSESTÄ  
 

G-nuorten sarjamääräykset 2012  
 

Kenttä on tenavakenttä 15 metrillä lyhennettynä takarajalta. Kentällä on yhtä aikaa lukkari ja  6 
ulkopelaajaa. 
 
Sisävuoroa pelaa 7 pelaaja ja max 3 jokeria. 
 
Pelataan tenavasäännöillä, joka tarkoittaa, että kaikki lyövät kierroksen ja 3 paloa aiheuttaa 
vuoronvaihdon. 
Vuoroparia kohden saa käyttää 10 lyöjää eli 7 pelaaja + 3 jokeria. Maksimi lyöjien määrä on 
kuitenkin 17 eli kaksi lyöntikierrosta, jos paloja ei synny ennen sitä. 
 

Peliaika turnauksissa on 2 vrp.  
 

Lyöjä voi saada omalla lyöntivuorollaan max 2 vapaataivalta. 

 
Turnauksissa ei suoriteta pelipaikkojen arvontaa vaan ajan säästämiseksi on sovittu, että sama 

pelaaja ei saa pelata peräkkäisissä peleissään jokerina. 
 
Yksittäisissä peleissä pelataan 2+2+1 jaksojen mukaan ja silloin arvontasäännöt ovat voimassa. 



 
Mailan maksimi pituus on 90 cm. 


