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LEIRIORGANISAATIO 
 
Tehtävä Nimi GSM EMAIL 

Leirin johtaja Jaana Ojaniemi 0400-410824 jaana.ojaniemi@haapajarvi.fi 

Kansliapäällikkö Mirella Huhtala 044-2828501 mirella_pauliina@hotmail.com 

Tiedotuspäällikkö/ 
lehti ja netti Mirella ja Jaana   

Nettipäällikkö 
Pinja Huhtala 
   

Keittiövuorot Naiset ja B-tytöt   

Majoituspäällikkö Jukka-Pekka Hjelm 0400-681085 jukka-pekka.hjelm@haapajarvi.fi 

asuntovaunut 
Jari Nahkanen 
Matti Sorola 

041-3124814 
040-5547729 

jari.nahkanen@haapajarvi.fi 
matti.sorola@pp.inet.fi 

Kenttäpäällikkö Juha Autio 0400-542026 juha.autio@regon.fi 

Kenttäpäällikkö/kunta Vesa Puputti  vesa.puputti@haapajarvi.fi 

Kioskitoiminta C-juniorit   

Talous Mirella Huhtala 044-2828501 mirella_pauliina@hotmail.com 

Kilpailupäällikkö Petri Huhtala 0440-483019 petri.huhtala@familar.fi 

Tuomarileirin johtaja Heli Jaakonaho 044-542 0453 jaakonaho@gmail.com 

Ylituomari    

Tuomarileirin Timo Sornikoski 0400-519393  
koulutuspäällikkö    

Majoitusvastaava/Yövalvonta Tero Kivelä 045-1214403 kivela.tero83@gmail.com 

Pääemäntä Riitta Heittokangas 044-4456252 riitta.heittokangas@haapajarvi.fi 

Avajais/päättäjäisohjelma Petri Huhtala 0440-483019 petri.huhtala@familar.fi 

EA-henkilö Anu Tolppi 040-7088973 anu.tolppi@hotmail.com 

Turvallisuuspäällikkö Ilkka Myllylä 0400-709872 ilkka.myllyla@kotinet.com 

Talkoopäällikkö    
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MAJOITUS 
Leirillä majoituspaikkoina toimivat: 
 
Haapajärven yläkoulu, Koulukatu 23, 85800 HAAPAJÄRVI 
Monitoimitalo (yläkoulun välittömässä läheisyydessä) Opintie, 85800 HAAPAJÄRVI 
 
 
Tuomareiden majoitus : 
 
Haapajärven yläkoulu, Koulukatu 23, 85800 HAAPAJÄRVI 
 
Majoituskoulut sijaitsevat lähellä keskustaa. Kilpailu- ja tuomarikansliat sijaitsevat yläkoululla. Majoittuminen 
tapahtuu luokkamajoituksena. Paikalle tarvitaan omat makuupussit ja makuualustat. 
 
 

Majoituspaikan turvallisuuden, viihtyvyyden, siisteyden ja järjestyksen turvaamiseksi 
noudathan seuraavia ohjeita: 
- Älä vahingoita majoituspaikan omaisuutta, pidä huolta omasta omaisuudestasi. 
- Ilmoita kaikista mahdollisista, pienistäkin vaurioista heti majoituspaikan valvojalle. 
- Ota kengät pois majoituspaikan ulko-ovella, piikkareilla ei saa liikkua sisätiloissa. 
- Jätä pallon pelaaminen pelikentälle, ethän pallottele majoituspaikassa tai pysäköintialueilla. 
- Joukkue vastaa oman majapaikkansa siisteydestä, olethan siisti myös pesu- ja WC-tiloissa. 
- Majoitusvalvoja avaa luokan ovet joukkueille, joukkue lukitsee luokkansa poistuessaan tiloista. 
- Joukkueen aikuinen yöpyy joukkueen kanssa joka yö ja vastaa joukkueen valvonnasta sekä toiminnasta leirin  
  aikana. 
- Puhelimien ym. elektronisten laitteiden latureita saa käyttää vain kun luokassa on henkilöitä paikalla. Luokasta  
  poistuttaessa, laturit on irrotettava pistorasioista. 
- Kulje majoituspaikkaan ja ulos vain merkityistä ovista, hätäpoistumisteitä käytetään vain hätätapauksissa. 
- Hiljaisuuden tultua anna yörauha kaikille. 
- Ethän tupakoi majoituspaikan lähellä ja unohda alkoholi naperoleirillä. 
- Muistathan suorittaa turvallisuuskävelyn. 
 
Ja muistathan, majoitusvalvoja on paikalla juuri sinua varten, kysy ihmeessä mieltäsi askarruttavat asiat. 
 

 
 
 



SIIVOUSPANTTI 
Koska toimimme Haapajärven kaupungin tiloissa, järjestäjät perivät joka joukkueelta leirille ilmoittautumisen 
yhteydessä 50 euron suuruisen siivouspantin, joka palautetaan leirin lopussa, kunhan majoitustila on 
tarkastettu, ehyeksi ja siistiksi todettu. Varatkaa tasaraha mukaan. 
 

 
RUOKAILU 
Aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala tarjoillaan kaikille joukkueille yläkoululla. Vetäjät auttavat pelaajia 
ruuan jakamisessa.  Vanhemmat ja muut leirivieraat voivat ostaa ruokalippuja 8€/lounas ja päivällinen sekä 
aamu-ja iltapala 5 euron hintaan. Lippuja myydään yläkoulun kansliassa. Lippuja on myynnissä rajoitettu määrä 
/ruokailu.  
 

LEIRIKANSLIA 
Kaikki leirin aikaiset kansliat sijaitsevat yläkoululla, heti sisääntuloaulan 
läheisyydessä. 
 
Leirikanslia on avoinna: 
 
Perjantaina 10.6. klo 8-21 
Lauantaina 11.6. klo 8-21 
Sunnuntaina 12.6. klo 8-16 
Leirikanslian puhelinnumero:         044-2828501 
Kilpailukanslian puhelinnumero:   0440-483019 
Tuomarikanslian puhelinnumero: 044-5420453 

 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
Pelinjohtajat ilmoittavat joukkueensa leirikansliaan pe 10.6.2022 klo 09.00-11.30 (1 ilmoittaja/joukkue). 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee palauttaa tämän lehden liitteenä oleva pelaajaluettelo lisenssitietoineen, 
joukkueen ja vetäjän pelisääntösopimukset sekä samalla tarkistetaan maksetut kisapassit ja joukkue saa 
leirimateriaalin. Ilmoitettava lisäksi muutokset, joita joukkueessa on tapahtunut joukkuetietolomakkeen 
lähettämisen jälkeen.  
 
Mikäli joukkue tarvitsee lisää leiripasseja, niin ne voi lunastaa leirikansliasta (120 € / hlö)! Leiripassilla pääset 
ruokailuihin, majoituskouluun ja leirin oheistapahtumiin. Pidä hyvä huoli passistasi! 
 
Tuomarivelvoite on yksi tuomari per osallistuva joukkue. Mikäli joukkue ei noudata tuomarivelvoitetta, 
laskutetaan seuraa yhdellä ylimääräisellä leiripassilla puuttuvaa tuomaria kohti. 

 
 
KENTÄT 
Ronkaala 1   hiekkatekonurmi   (1,0) 
Ronkaala 2  hiekkatekonurmi   (1,0) 
Ronkaala 3  hiekkatekonurmi   (1,0) 
Koivuhaka 1 kumirouhe    (2,5) 
Koivuhaka 2 kumirouhe    (2,5) 
Jalmari  hiekkatekonurmi   (0,5) 
 
 



PELIPALLOT 
Jokainen joukkue tuo mukanaan 3 uutta Karhun tenavapalloa. Pallot luovutetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä leirikansliaan. 

 
MYYNTITOIMINTA 
Leirikioskit sijaitsevat yläkoululla ja Ronkaalan ja Koivuhaan pesiskentillä. Leirikioskeista on saatavilla 
kaikenlaista kioskitavaraa. 
 

 
PELISÄÄNTÖASIAA 
PPL Pohjoinen alue on seuroineen sitoutunut edistämään joukkueiden ja vetäjien välistä pelisääntöasiaa ja siksi 
haluammekin, että jokainen leirille osallistuva joukkue käy sisällään keskustelut pelisäännöistään kirjaten ne 
paperille ja toimittaa ne kopiona leirille saavuttaessa. Jokainen leirille saapuva joukkue on velvollinen 
kirjaamaan joukkueensa pelisäännöt pesistulospalveluun oman joukkueen ilmoittautumisen kohdalle. 

 
MAJOITTUMINEN 
Caravan-majoitus sijaitsee yläkoulun ja Monitoimitalon läheisyydessä. Majoituspaikkoja ja niiden hintoja voi 
tiedustella suoraan majoituspäällikkö Matti Sorolalta p. 040-5547729. 

 

ENSIAPU 
Vakavissa sairaskohtauksissa tai tapaturmissa soitetaan hätänumeroon 112. 
 
Haapajärven alueleirin ensiavun tavoittaa numerosta p. 040-7088973 
 
Ensiapu toimii ns. mobiiliyksikkönä ympärivuorokauden koko leirin ajan. Ensiapuhenkilöstö tulee soiton 
perusteella kentille tai majoituspaikoille arvioimaan ja hoitamaan tilannetta.  Haavereita ja sairastumisia sattuu 
aina, kun paljon ihmisiä kokoontuu yhteen paikkaan. Haluamme varautua mahdollisiin tapaturmiin 
mahdollisimman hyvin jo ennakkoon ja toivomme myös joukkueita huomioimaan ensiavun tärkeyden. Jos leirin 
aikana on lämmin sää, niin muistakaa huolehtia lasten juomisesta ja suolatasapainosta. 
 
Välitön ensiapu annetaan kentillä joukkueiden toimesta. Jokaisella joukkueella tulee olla mukana hyvin 
varustettu ensiapupakkaus, johon kuuluu mm. kylmäpakkauksia, puhdistus- ja haavanhoitotuotteet sekä 
särkylääkkeet. Joukkueenjohdon tulee olla tietoisia pelaajiensa perussairauksista ja mahdollisista allergioista 
sekä huolehtia, että näiden hoitamiseen tarvittavat lääkkeet ovat mukana leirillä. 
 
Merkittävä tekijä epidemioiden esim. vatsatautiepidemian välttämiseksi, on huolehtia riittävästä 
käsihygieniasta. Toivomme joukkueenjohdon ohjeistavan leiriläisiä käsien pesusta ja desinfektiosta ennen 
ruokailuja ja aina wc-käyntien yhteydessä. Leiriläisten on lisäksi syytä peseytyä päivittäin. 
 
               
 
Haapajärven terveyskeskuksen ensiapu klo 8-16 arkisin, Männistönkatu 6, Haapajärvi p. 0447700701 
 
Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystys klo 16-8 arkisin ja viikonloppuisin, Oulaistenkatu 5, Oulainen puh. 
08-429 7840 
 
Lähin apteekki, klo 9 – 17 arkisin, 9-15 la ja su suljettu, Ståhlberginkatu 1, Haapajärvi. 044 0761020   
 
 



 
 
 

 
ALUELEIRIN TURVALLISUUS – TURVALLISUUSKOULUTUSTA PESÄPALLON OHESSA 
Leirille on laadittu pelastussuunnitelma sekä muuta turvallisuuteen liittyvää materiaalia, joihin on hyvä tutustua 
etukäteen. Leiriläisten majoituttua leirille, on hyvä ottaa muutamia turvallisuuteen liittyviä asioita huomioon. 
Tässä infossa on vain osa asioista, joita on hyvä ottaa huomioon. Tarkempia turvallisuuteen liittyviä asioita 
löytyy pelastussuunnitelmasta. 

 
TUTUSTUMINEN MAJOITUSPAIKAN YMPÄRISTÖÖN 
Joukkueiden on suoritettava niin sanottu turvallisuuskävely majoitustiloissa sekä sen ympäristössä 
mahdollisimman nopeasti saavuttua paikan päälle. Turvallisuuskävelyä varten joukkueille jaetaan 
turvallisuuskävelylomake. 
 
Turvallisuuskävelyssä huomioitavia asioita: 
 
1. Tutustu majoitustilan turvallisuusohjeisiin. 
2. Tutustu majoitustilan poistumisreitteihin. Tilasta on vähintään kaksi erillistä poistumisreittiä, jotka ovat 
merkitty vihreillä opasteilla. 
3. Tutustu alkusammutuskalustoon, niiden käyttöohjeisiin sekä sijaintiin. Kouluilla on käsisammuttimia sekä 
pikapaloposteja. 
4. Tutustu majoituspaikan kokoontumispaikkaan. Kokoontumispaikka on ulkona merkitty alue, johon jokaisen 
on saavuttava, mikäli rakennus joudutaan tyhjentämään jostakin syystä. Kokoontumispaikalla tehdään 
vahvuuslaskenta ja varmistetaan, että kaikki ovat päässeet rakennuksesta ulos. 
5. Laita muistiin majoituspaikan osoite. 

 
KOULUJEN PALOTURVALLISUUSLAITTEET 
 

1.  Havaitessasi tulipalon tai savua, on aina soitettava hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Hälytys ei mene 
suoraan hätäkeskukseen koska koululla ei ole paloilmoitinlaitetta. Luokissa on palovaroittimet.  
 
2. Hätänumeroon soiton jälkeen, varoita muita majoittuvia sekä yritä tehdä alkusammutus, jos se on 
turvallisesti mahdollista tehdä. Poistu rakennuksesta ja siirry kokoontumispakalle. Sulje ikkunat ja ovet, jos sen 
mahdollista. 

 
MUUTA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 
1. Tupakointi ja avotulenteko on kielletty. 
2. Älä jätä sähkölaitteita laturiin, kun poistut majoituspaikasta. 
3. Lataa älypuhelimeen hätäkeskuksen ilmainen 112-sovellus puhelimesi sovelluskaupasta (suositus). 
Soittamalla sovelluksen kautta hätänumeroon, lähettää sovellus automaattisesti sijaintitietosi koordinaatteina 
hätäkeskukseen. 
4. Majoituspaikassa päivystää majoitusvalvojat, joilta saat tarvittaessa apua ongelmatilanteissa. 
5. Turvallinen leiri tehdään yhdessä! 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
LEIRIKARTTA 
 

 
 
Ronkaalan pesäpallokentällä 3 kenttää, Koivuhaassa kaksi kenttää, K.J. Ståhlbergin koululla Jalmarin kettä. 
Eli punaiset täplät kuvaavat kenttiä ja majoitustiloja. 
 

LEIRIN RUOKALISTA 
 
Perjantai  10.6. 
Lounas: Broilerikeitto, sämpylä, koskenlaskijanappi, tuorekurkku 
 
Päivällinen: Kinkkukiusaus, rapea – melonisalaatti 
 
Iltapala: Hiivaleipä, juusto, kaakao/tee, banaani 
 
Lauantai 11.6. 
Aamupala: Kaurapuuro, mehukeitto, leikkele, appelsiinituoremehu 
 
Lounas: Lihakeitto, rieska, juusto, porkkanapalkki 
 
Päivällinen: Tonnikalapasta, rapea - tomaatti – kesäkurpitsakuutio 
 
Iltapala: Jogurtti, sämpylä, leikkele, kaakao/tee 
 
Sunnuntai 12.6. 



Aamupala: 4-viljanpuuro, mansikkahillo, leikkele, omenatuoremehu 
 
Lounas: Pyttipannu, kurkkusalaatti, raejuusto 
ALUELEIRILLE ILMOITTAUTUNEET JOUKKUEET 
 
F-pojat 
Haapajärven Pesä-Kiilat 
Kempeleen Kiri 
Kempeleen Kiri White 
Ylivieskan Kuula 
Oulun Lippo juniorit ry 
Nivala-Pesis 
Oulaisten Huima 
Pattu Juniorit 
Simon Kiri 
Sotkamon Jymy-Pesis ry oranssi 
Sotkamon Jymy-Pesis ry violetti 
 

F-tytöt 
Toholammin Urheilijat sekaj. 
Kempeleen Kiri 
Ylivieskan Kuula 
Muhoksen Pallo-Salamat 
Nivala-Pesis 
Oulaisten Huima 
Pattu Juniorit 
Simon Kiri 
 
 

G-juniorit pienpeli 
Kannuksen Ura 
Haapajärven Pesä-Kiilat 1 
Haapajärven Pesä-Kiilat 2 
Oulun Lippo juniorit ry 
Pattu Juniorit 
Sotkamon Jymy-Pesis ry 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



  
  
  

 
ALUELEIRIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 

F- JA G-IKÄISTEN ALUELEIRIEN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 

Leirillä pelataan F- ja G-ikäisissä virallisilla Naperosäännöillä.  

OTTELUAIKA, TAUOT JA AIKALISÄT 
Otteluaika on 2 vuoroparia.  

Leiriotteluissa ei vietetä taukoja tai aikalisiä. Myöskään kunniajuoksun jälkeen ottelua ei vihelletä poikki. 

ARVONTA 
Jokaisessa leiriottelussa lyöntijärjestys arvotaan ennen ensimmäistä vuoroparia.  

MITALIT  
Leirillä jaetaan kaikille osallistumismitalit. Leirillä ei pelata sijoituksista.  

 

LEIRIPASSI 
Jokaiselta leiriottelussa pöytäkirjaan merkityltä pelaajalta vaaditaan leiripassi. Lisäksi leiripassi 
vaaditaan kahdelta joukkueeseen kuuluvalta pelinjohtajalta / huoltajalta, joista toisen on oltava täysi-
ikäinen.  
 

KOULUTUSVAATIMUKSET 
Leireillä on voimassa minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on täytettävä 
koulutusvaatimus ja hänen on toimittava joukkueessa 1. tai 2. pelinjohtajana. Tämän leirin 
koulutusvaatimuksena on suoritettu 1-tason koulutuskokonaisuus ”Toimiva joukkue” (tai suoritettu 
PML). 

 

VÄLINEET 
Ottelut pelataan virallisilla välineillä. 

F- ja G-ikäisten sarjoissa mailan maksimipituus on 90 cm.  

KYPÄRÄN KÄYTTÖ 
Leirillä kypärän käyttäminen on pakollista kaikilla pelaajilla sisä- ja ulkopelissä. Kypärän käyttöpakko 
alkaa joukkueiden alkulämmittelystä. Leukahihna on oltava kiinni. Sisäpelaajan rikkoessa 
käyttöpakkoa, tuomitaan laiminlyönnistä tekninen palo. Jos kypärä tahattomasti putoaa, on juoksijalla 
oikeus jatkaa lopulliseen ratkaisuun ilman kypärää. Kypärän käyttöpakon laiminlyönnistä tuomitaan 
ulkopelaajalle huomautus ja toistuessa varoitus. 

 

YLI-IKÄISYYS 
Alueleirien yli-ikäisyysluvat haetaan samalla lomakkeella kuin aluesarjojen yli-ikäisyysluvat. Yli-ikäinen 
pelaaja merkitään pöytäkirjassa nimen perässä olevalla Y- kirjaimella. Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia 
joukkueensa lukkarina.  

Yli-ikäisyyssääntö ei ole voimassa G- ikäisten sarjoissa. Myöskään G-ikäisten pienpelisarjassa joukkue 
ei voi peluuttaa yli-ikäistä pelaajaa.   

 

JOUKKUEIDEN YHDISTÄMISOIKEUS LEIRILLE  

Leirille voi osallistua yhdistelmäjoukkueella, josta on ilmoitettava leirin järjestäjälle ilmoittautumisen 

yhteydessä.  



Yhdistelmäjoukkueessa voi olla pelaajia kolmesta (3) eri seurasta. 

PELAAJIEN LAINAAMINEN 
Leirillä sallitaan pelaajien lainaaminen joukkueesta toiseen, mikäli se on pelaajien määrän suhteen 
perusteltua. Luvan saamisen edellytyksenä on ennalta tehdyn peluutussuunnitelman hyväksyttäminen 
ja toimittaminen leirin kilpailun johtoryhmälle, joka valvoo suunnitelman toteutumista. Lainapelaaja 
merkitään pöytäkirjaan ”L”-merkinnällä. Mikäli asiassa havaitaan väärinkäytöksiä, on leirin kilpailun 
johtoryhmällä oikeus peruuttaa myönnetty lupa. 

TUOMARIT 
Leiriottelut tuomitsevat tuomarileiriläiset.  
 
Mikäli ottelussa on tuomaritarkkailija niin hänellä on oikeus puuttua tuomareiden ratkaisuihin, mutta 
ainoastaan pelituomarin välityksellä. 

 

TUOMARIVELVOITTEET 
Jos seuralta osallistuu leirille yksi tai kaksi joukkuetta, tulee seuran tuoda leirille yksi tuomari.  
 
Jos seuralta osallistuu leirille kolme tai neljä joukkuetta, tulee seuran tuoda leirille kaksi tuomaria.  
 
Jos seuralta osallistuu leirille viisi tai useampia joukkueita, tulee seuran tuoda leirille kolme tuomaria.  
 
Mikäli seura ei noudata tuomarivelvoitetta, laskutetaan seuraa yhdellä ylimääräisellä leiripassilla 
puuttuvaa tuomaria kohti.  
 
Leiriorganisaatio määrittelee päivämäärän, mihin mennessä jokaisella joukkueella on mahdollisuus 

täyttää tuomarivelvoite. 

Poikkeuksena 2022 Pohjoisen alueen leirit: yksi tuomari / joukkue.  

JÄRJESTELYVUOROT  
Leirillä ei ole erikseen nimettyjä järjestelijäjoukkueita, vaan järjestelyvuorot hoitavat pelaavat joukkueet. 
Kotijoukkue nimeää otteluun kirjurin, kolmos- ja takarajatuomarin. Vierasjoukkue nimeää 
kakkostuomarin ja tulostaulunhoitajan.  

PELAAJAVAIHDOT 
Jokainen ottelussa pöytäkirjaan merkitty pelaaja pelaa vähintään yhden sisä- ja ulkovuoron. Kaikissa 
otteluissa (pois lukien pienpelisarja) pelaajavaihdot tehdään ensimmäisen vuoroparin jälkeen, tämän 
jälkeen vaihtoja ei tehdä kuin loukkaantumistapauksissa. Loukkaantuneen pelaajan voi vaihtaa takaisin 
numerolle 1-9 ainoastaan ensimmäisen vuoroparin jälkeen tapahtuvien pelaajavaihtojen yhteydessä.  

VUORONVAIHTO 
Leirillä vuoronvaihto tapahtuu, kun kolme sisäpelaajaa on palanut ja joukkueen kaikki pelaajat ovat 
käyneet kerran lyöntivuorossa tai viimeistään, kun kaikki pelaajat ovat olleet kaksi kertaa 
lyöntivuorossa, ellei kolmea paloa ole syntynyt. Jokerit voivat lyödä vain kerran vuoroparin aikana.   
 
Jos toisessa joukkueessa on vähemmän pelaajia kuin toisessa, vuoronvaihto tapahtuu, kun molemmat 
joukkueet ovat saaneet yhtä monta lyöntivuoroa. Tässäkin tapauksessa lyöntivuorot etenevät aina 
lyöntijärjestyksen mukaisesti. Myös tässä tilanteessa jokerit lyövät vain kerran vuoroparin aikana.  

 
Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee samassa 
vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon.  

JOKERIPELAAJAT 
Jokeripelaajan käyttö on sallittu kaikissa otteluissa. 



Jokeripelaajat saavat lyödä vuoroparin aikana yhden lyöntivuoron verran.  

Pöytäkirjaan voi merkitä kerralla enintään 12 pelaajaa. Joukkueen koostumusta voi muuttaa kesken 
ottelun, jos pelaajia on enemmän kuin 12. 

KYSYMYS- JA HARHAHEITOLLA ETENEMINEN 
Alueleirillä pelattavissa otteluissa harhaheitto rajoittaa etenemistä. Juoksijat saavat edetä enintään 
yhden kenttäpesän yli siitä hetkestä, kun heitto ohittaa ulkopelaajan, jolle heitto oli tarkoitettu. 
Etenemisrajoitus päättyy, kun pallo on seuraavan kerran ulkopelaajan hallussa varsinaisella 
pelialueella.  

Kysymysheitolla ja kysymysheitosta tulevalla harhaheitolla ei saa edetä. Etenemisoikeus alkaa 
syöttöhetkestä.   
 

VAPAATAIVAL 

G-ikäisten sarjoissa kahdesta saman lyöjän saamasta väärästä syötöstä saa kärkietenijä 

vapaataivaloikeuden tai lyöjä vapaataivaloikeuden ykköselle. Tämän jälkeen lyöjälle tulevat väärät 

syötöt ovat mitättömiä. Mitättömän syötön aikana voi edetä. 

 

F-ikäisillä noudatetaan normaaleja syöttösääntöjä.  

 

JOUKKUE 
Leiriotteluissa joukkueen muodostavat enintään kaksi pelinjohtajaa ja enintään 12 pelaajaa (kts. myös 
pelisääntöjen liite, naperopesissäännöt § 7). Jokeripelaajilla tulee olla selvästi erottuva jokeritunnus 
(paita, liivi tai hihatunnus). Joukkueen koostumusta voi muuttaa ensimmäisen vuoroparin jälkeen, jos 
pelaajia on enemmän kuin 12.  
 
Pienpelijoukkueessa pelaajia voi olla ottelussa enintään 7. 

 

PELINJOHTAMINEN 
Sisäjoukkueen pelinjohtajat saavat hillitysti johtaa joukkueensa peliä, mutta he eivät saa vedota 

syöttöjä vääriksi.  

 

Ulkovuorossa olevan joukkueen peliä saavat hillitysti johtaa kenttäpuolelta joukkueen molemmat 

pelinjohtajat, toinen etukentän 2-puolelta ja toinen takakentän 3-puolelta. 

 

VALITUS OTTELUN KULUSTA 
Valitukset (pesäpallon kilpailumääräykset § 30.3) käsittelee välittömästi leirin kilpailun johtoryhmä, 
jonka tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliiton toimielimille. 
 
Valituksen tehneen joukkueen on maksettava 50 euroa leirin kilpailukansliaan 
välittömästi ottelun päätyttyä ennen valituksen käsittelyä. Leirin kilpailun johtoryhmän on ennen 
valituksen käsittelyä varmistettava, että maksu on maksettu. Mikäli valitusmaksua ei makseta edellä 
mainitulla tavalla, ei valitusta oteta käsittelyyn. Maksu palautetaan, mikäli valitus hyväksytään. 

 

JÄRJESTYS SARJASSA 
F- ja G-junioreissa ei laadita paremmuusjärjestystä (sarjataulukkoa) eikä jaeta leirimestaruutta tai muita 
sijoituksia. 

RANGAISTUKSET 
Kaikki rangaistukset merkitään ottelupöytäkirjaan. 

Pelituomari on velvollinen ilmoittamaan kaikki leirillä annetut rangaistukset leirin kilpailupäällikölle ja 
tuomaripäällikölle välittömästi ko. ottelun jälkeen.     
Lisäksi pelituomari velvollinen tekemään aina raportin välittömästi ko. ottelun jälkeen leirin 
kilpailupäällikölle, jos ottelussa on annettu peli- tai ottelurangaistus.  



Leirin kilpailun johtoryhmällä on oikeus antaa lisärangaistuksia, poistaa tai lieventää pelitapahtumissa 
annettuja rangaistuksia. 

Mikäli henkilöiden peli- ja toimitsijakieltoa jää kärsittäväksi leirin jälkeen, ottaa Pesäpalloliiton 
operatiivinen johtoryhmä asian käsittelyyn ja tekee päätöksen leirillä annetun peli- ja toimitsijakiellon 
vahvistamisesta tai muuttamisesta koskien ko. henkilöiden leirin jälkeistä pesäpallotoimintaa. PPL:n 
operatiivisen johtoryhmän toimivallan ylittyessä, asian käsittelee PPL:n johtokunta toimivaltansa 
puitteissa. Ko. henkilö ei ole väliaikaisessa peli- ja toimitsijakiellossa asian käsittelyn aikana, ellei ko. 
asiaa käsittelevä PPL:n kurinpitoelin toisin määrää. 

 

RAJOITUKSET 
Leirien kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan leirikohtaisesti ennen ko. leirin alkua. Mikäli kaksi tai 
useampi kenttä on piirretty rinnakkain ja pallo joutuu viereiselle kentälle, toimitaan seuraavasti:  

 

• Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kunnes tilanne on pelattu 

ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut pelialueelta.  

• Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, peli jatkuu normaalisti ilman rajoituksia.  

Leirillä toimitaan ja pelataan reilun pelin, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja toisia huomioivan ilmapiirin 
ja kestävän kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto havaitsee jonkun leiriin osallistuvan yksilön tai 
ryhmän poikkeavan mainituista arvoista, on leirin johdolla oikeus puuttua havaitsemaansa epäkohtaan. 

 
 
     NAPEROIDEN ALUELEIRILLÄ JÄRJESTELYVUOROT HOITAVAT PELAAVAT JOUKKUEET SEURAAVASTI: 
 
    Kotijoukkueeksi merkitty : kirjuri, tulostaulu , TT, -> tulospalvelu -ja sähköinen kirjurointiohje kenttärepussa. 
  
    Vierasjoukkueeksi merkitty : 2T ja 3T 
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