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Ikkunat ja ovet

Varaudu kesän aurinkoon 
Nyt on aika hankkia uudet ikkunat ja ovet. Kesän kunniaksi Pihla tarjoaa 
ikkunaostajalle kaihtimet veloituksetta. Pihlan kattavasta mallistosta löy-
dät ikkunat ja ovet niin vanhan korjaamiseen kuin uuden rakentamiseen.
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Kiinnostuitko? Kysy lisää myyntipalvelustamme 0800 550 880 tai 
lue osoitteesta www.pihla.fi/kampanjat

LUE LISÄÄ!

www.pihla.fi

Osta ikkunat, 
saat kaihtimet
kaupanpäälle!

www.pihla.fi

2



Sisällys
4  Kunnanjohtajan tervehdys
5  Suojelijan tervehdys
6  Leirinjohtajan tervehdys
7  Tärkeät puhelinnumerot
7 Leiriorganisaatio
8  Mitä leirille mukaan
8  Ohjelma
9–10  Yleistä leiristä
9   Saapuminen leirille
9   Kansliat
9   Leiripassi
9   Koulutustodistus ja joukkueiden pelisäännöt
10   Siivous- ja majoituspantti
10   Löytötavarat
10   Vakuutukset
10   Leirin avajaiset
10   Leiridisco
10   Ohjeet Kannatuslakanaan
10   Ohjeet Terkkuseinään
11  Ruokailu ja kioskit
11   Yleistä ruokailusta
11   Ruokalista
11   Kioskit
11   Vierailijoiden ruokailu
12  Majoitus ja siisteys
13–15  Kentät ja rajoitukset
16–22  Kilpailutoiminta
16   Kilpailupäällikön tervehdys
17-20   Leirin kilpailusäännöt
21   Järjestelyvuorot
21   Tulospalvelu
21   Pelipallot
21   Palkittavat
21   Otteluiden alkamisaika ja ohjeita aikataulussa pysymiseen
21   Vetäjäpalaveri
22   Joukkueet
23  Tuomaritoiminta
23   Yleistä tuomaritoiminnasta
23   Tuomaritarkkailijoiden tehtävät ja vastuut
24  Turvallisuusohjeet
25 Ensiapu
26  Liikennejärjestelyt
27  Kummitervehdys
28  Viestintä
29  Leirituotteet
30  Muistiinpanoja

Erilliset Liitteet:
Opaskartta

3



Ruoveden kunnalla on ilo toivottaa naperoleiri-

läiset, huoltajat, valmentajat ja muut leirivieraat 

ympäri Suomea tervetulleiksi viettäessään juhla-

vuotta 2015. Tänä vuonna kunta täyttää 150 vuot-

ta, mitä juhlistamaan sopii hyvin pesäpallon F-G 

-junnujen suurtapahtuma, Naperoleiri.

Ruovedellä on pitkät perinteet kulttuurin ja lii-

kunnan saralla. Kuntalaisten omaehtoisen liikun-

nan mahdollisuuksiin ja seurojen toimintaedelly-

tyksiin on pyritty määrätietoisesti panostamaan 

mm. pitämällä liikuntapaikkatarjonta monipuoli-

sena ja hyvässä kunnossa.

Naperoleiri on järjestävältä seuralta Ruoveden 

Pirkoilta suuri näyte yhteistyön ja yhdessä te-

kemisen voimasta. Kunta kiittää järjestäjiä suu-

resta työpanoksesta, joka on mahdollistanut 

merkittävän liikuntatapahtuman järjestämisen 

Ruovedellä.

Toivotan myös omasta puolestani kaikki leirille 

osallistujat ja mukana jännittävät tervetulleiksi Ruoveden kesään! 

Jos aikaa pelien välissä jää, suosittelen liikunnallista tutustumista 

kuntaamme vaikkapa Helvetinjärven kansallispuiston, Siikanevan 

suojelualueen tai Muroleen kanavan luonnonkauniissa maisemissa.

Antoisaa turnausta!

Janne Vainikainen
Ruoveden kunnan vs. kunnanjohtaja

Ruovesi juhlii 
Naperoleirin merkeissä!
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On ilo ja kunnia toimia Ruoveden Nape-roleirin suojelijana. Kuitenkin aika rohkea valinta järjestäjiltä kutsua mukaan pesis-leirille koira, joka kärsii melkein mahdot-tomasta pallohulluudesta! Onneksi pe-säpalloa ei saa kovin helpolla puremalla puhki. Hihi!
Pallojen, lihapullien ja nakkien lisäksi pa-rasta elämässä on liikkuminen ja ystävät. Naperoleirillä nämä kaikki yhdistyvät. Pesäpallokentillä saa kirmata kielipitkällä ja häntä heiluen, eikä sitä tarvitse tehdä yksin, vaan kavereiden kanssa. Hienoa on myös se, että leireillä tapaa paljon uusia ihmisiä ja saa monta uutta ystävää.

Urheiluun ja yhdessäoloon kuuluvat kai-kenlaiset tunteet, niin naurut kuin itkut-kin. Kun pelataan ja kilpaillaan, niin välillä voitetaan ja välillä hävitään. Vaikka se hä-

Vuh!

Yl
e

Naperoleirillä 
nähdään

viö voi hetken tuntua siltä, että tekisi mieli heittää räpylä santaan ja lähteä kotiin, niin muistakaa, että tärkeintä on kuitenkin hauskanpito ja yhdessä harrastaminen! Kun kaikki leiriläiset pelaavat hyvällä yh-teispelillä ja nauttivat jokaisesta hetkestä, niin jokainen meistä on voittaja – riippu-matta siitä, mitä tulostaululla lukee!
Toivotan kaikille HAU-skaa, nautinnollis-ta ja ennen kaikkea liikunnallista leirielä-mystä. Toivotan myös osumia, juoksuja, koppeja(ei koirankoppeja, ovat ahtaita), syöksyjä ja riemun kiljahduksia …ja tot-ta kai pientä pallohulluuttakin pitää olla mukana!

Naperoleirillä nähdään,

Nakkirakki
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Tervehdys Ruovedeltä

Ruoveden Pirkkain pesäpalloväki on 

saanut kokea lukuisien paikkakuntien 

vieraanvaraisuutta pesäpalloleireillä kaut-

ta maan. Olemme kolunneet kaikkien 

ikäluokkien leirejä vuosikaudet. On 

kunnia saada kutsua teidät vastavuoroi-

sesti meille.
Haluamme tarjota teille ikimuistoisen 

leirin Ruoveden kulttuuripitäjässä. Ruo-

vedellä on pitkät perinteet niin sielun 

kuin ruumiin kulttuurissakin. Ruoveden 

Pirkkain pitkäjänteinen seuratoiminta, 

yhdessä muiden seurojen kanssa, on 

taannut lapsille ja nuorille mahdollisuu-

den jatkaa tätä ruovesiläistä urheilun 

kulttuuriperintöä.

Naperoleirillä 2015 kohtaavat ennä-

tyssuuri leiri ja luullaksemme asukaslu-

vultaan pienin leiripaikkakunta. Leirin 

mahdollistaa suuri joukko paikallisia 

toimijoita ja yhteistyötahoja. Suurin 

kiitos leirin onnistumisesta kuuluu kai-

kille talkoolaisille ja leiriorganisaatiolle. 

Ruoveden kunnan positiivinen suhtau-

tuminen Naperoleiriimme on tukenut 

meitä ratkaisevalla tavalla.

Haluankin toivottaa kaikki pelaa-

jat, pelinjohtajat, tuomarit ja heidän 

tarkkailijansa, huoltajat, katsojat, ystävät, 

kylänmiehet ja- naiset tervetulleiksi 

Ruovedelle.

Naperoleirinjohtaja

Paula Rinki
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Tärkeitä puhelinnumeroita

Organisaatio

Tehtävä                            Nimi                                           Numero                  Sähköposti                            
Leirinjohtaja Paula Rinki 040 502 7892 paula.rinki@kotipoint.fi

Talous Anneli Saarinen  anneli.saarinen@op.fi

Kilpailupäällikkö Mari Inkinen 050 342 2673 mari.inkinen@phpoint.fi

Tuomaripäällikkö Sari Ahvenjärvi 044 261 3530 sari.ahvenjarvi@gmail.com

Kansliavastaava Arja Mäkinen  makinen.arja@phpoint.fi

Majoitusvastaava Tuija Lehto 050 524 3410 tuijanpostia@gmail.com

Kenttävastaava Jukka Kiintonen 044 294 1074 kiintonenjukka@luukku.com

Turvallisuusvastaava 1 Anssi Manninen  anssi.manninen@bussimanni.fi

Turvallisuusvastaava 2 Ere Haaparanta 0500 807 863 (leirin aik.) ere.haaparanta@gmail.com

EA vastaava Marja-Leena Keskinen 050 358 8325 mlkeskinen@luukku.com

Liikennevastaava Kai Marttila  kai.marttila@luukku.com

Ruokavastaava Paula Rinki 040 502 7892 paula.rinki@kotipoint.fi

Kioskivastaava Jaana Laaksonen  jaanalaa@hotmail.fi

Ohjelmavastaava Joni Aalto 040 560 0234 joni.aalto@lansisuomenpesis.fi

Siivousvastaava Katja Keltanen  katja.keltanen@gmail.com

Talkoovastaava Tanja Koskela 040 715 5874 tanja.koskela@terveystalo.com

Viestintätiimi Jarkko Rantanen, 
Karoliina Ahonen, 
Pauli Paananen ,
Merja Varvelin

 naperoviestinta@hotmail.com

LEIRIKANSLIA  044 734 6058 YHTEISKOULU UUSIPUOLI 044 734 6050

KILPAILUKANSLIA 044 734 6059  YHTEISKOULU VANHAPUOLI 044 734 6051

TUOMARIKANSLIA 044 734 6060 AUTIO 044 734 6052

KIOSKIT 044 734 6061 SOINTULA 044 734 6053

KEITTIÖ 044 734 6062 HARAKKALA 044 734 6054

EA-PISTE 044 734 6063 KAUKOPOHJA 044 734 6055

URHEILUTALO 044 734 6057 PEKKALA 044 734 6056

Kanslioiden numerot avoinna 20.7.–24.7. Ja muut numerot 21.–24.7.
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 MAKUUPUSSI, TYYNY, PATJA/RETKIPATJA EI 
JUMBOPATJOJA (YLI 90CM LEVEÄÄ 
YHDELLE HENK.)

 PELIASU, RÄPYLÄ, KYPÄRÄ, MAILA, 
PIIKKARIT, REPPU

 VERKKARIT, TUULIASU JA SADEASU

 LENKKARIT, SISÄTOSSUT/SANDAALIT

 LIPPIS TAI JOKIN MUU PÄÄHINE

 JUOMAPULLO JA MEHUTIIVISTE

 VAATTEITA JOKA SÄÄLLE JA TILANTEESEEN 
(T-PAITOJA, COLLEGEPAITOJA, SHORTSIT, 
HOUSUT, TAKKI, ALUSVAATTEITA, SUKKIA, 
UIKKARIT, YÖPUKU, DISCOVAATTEET)

 PYYHE, SAIPPUA, SHAMPOO, HOITOAINE

 HIUSHARJA, AURINKORASVA, 
DEODORANTTI, HUULIRASVA

 HAMMASHARJA JA -TAHNA

 HENKILÖKOHTAISET LÄÄKKEET 
(ALLERGIOIHIN/SAIRAUKSIIN)

 KYNÄ JA PAPERIA, LUKEMISTA, PELIKORTIT 
TMS.

 KÄNNYKKÄ, LATURI, KAMERA JA RAHAA

 MUISTA MERKATA VARUSTEESI / SEURA / 
NIMESI

Leirille mukaan:

Iloista ja reipasta 
leirimieltä!

LEIRIOHJELMA
(Naperoleirin järjestelyorganisaatio pidättää oikeu-
det muutoksiin)

MAANANTAI 20.7.
16.00-20.00 Pitkämatkalaisten saapuminen ja 

ilmoittautuminen
20.00-21.00 Iltapala (varattava ennakkoon)
22.00 Hiljaisuus

TIISTAI 21.7.
08.00-09.00 Aamupala (varattava ennakkoon)
08.00-11.00 Saapuminen leirille ja ilmoittau-

tuminen
10.30-12.30 Lounas
11.30-12.00 Vetäjäpalaveri
12.00-12.30  Tuomaripalaveri
12.30-13.00 Avajaiset
14.00-17.00 Pelejä
16.00-18.00 Päivällinen
17.30-20.30 Pelejä
20.00-21.30 Iltapala
22.00 Hiljaisuus

KESKIVIIKKO 22.7.
07.00-09.00 Aamupala
08.30-11.30 Pelejä
11.00-13.00 Lounas
13.00-16.00 Pelejä
16.00-18.00 Päivällinen
17.30-20.30 Pelejä
20.00-21.30 Iltapala
22.00 Hiljaisuus

TORSTAI 23.7.
07.00-09.00 Aamupala
08.30-11.30 Pelejä
11.00-13.00 Lounas
13.00-17.00 Pelejä
16.00-18.00 Päivällinen
19.00-21.30 Leiridisco ja päättäjäiset, iltapala 

discossa
22.00 Hiljaisuus

PERJANTAI 24.7.
07.00-09.00 Aamupala
08.30-12.30 Pelejä
11.00-13.30 Lounas
13.30 Kotia kohti

Ohjelma
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SAAPUMINEN LEIRILLE
Joukkueita pyydetään ilmoittautumaan 
Ruoveden Yhteiskoululle, parkkialue 
Urheilutie 6. Joukkueen yhteyshenkilö 
hoitaa ilmoittautumisen, max. 2 ilmoit-
tautujaa / joukkue. Ilmoittautumisen 
yhteydessä joukkue saa leirikassin, joka 
sisältää mm. leirirannekkeet, joukkuekyl-
tit ja muun tarpeellisen leiri-informaati-
on.
Ilmoittautuessa tulee olla mukana:
• siivouspantti 50 € käteistä rahaa (tasa-

raha)
• tieto muutoksista, joita joukkueessa on 

tapahtunut joukkuetietolomakkeen 
lähettämisen jälkeen

• kopio lisenssiluettelosta
• kaksi valmiiksi täytettyä A4-paperia, 

joissa on kaikkien luokassa majoittu-
vien nimet sekä luokassa majoittuvan 
yhteyshenkilön puhelinnumero. 
Toinen laitetaan majoitusluokan oveen 
ja toinen jätetään kansliaan.
Mikäli joukkue tarvitsee lisää leiripasse-

ja, ota yhteys leirinjohtajaan. Jos ylimää-
räisiä leiripasseja on maksettu tilille vain 
vähän ennen leirin alkua, tulee näistä olla 
kuittikopio mukana, koska suoritukset ei-
vät välttämättä näy vielä ilmoittautumis-
päivänä joukkueen ennalta maksettujen 
passien lukumäärässä.

Mikäli joukkueen osallistujamäärä pie-
nenee loukkaantumisen tai sairastapa-
uksen seurauksena, voidaan leiriltä pois 
jääneen pelaajan passin hinta palauttaa 
seuran tilille lääkärintodistusta vastaan. 
Palautus hoidetaan passinpalautuslo-
makkeen täyttämisen jälkeen leirikansli-
an kautta.

Joukkueet, jotka saapuvat leirille jo 
maanantai-iltana, tulevat kaikki Ruove-
den Yhteiskoululle. Joukkueet siirtyvät 
tarvittaessa tiistaiaamuna omalle majoi-
tuskoululleen.

Majoitus 30€/joukkue
Iltapala 7€/henk.
Aamupala 7€/henk.

Ilmoittautuminen 13.7. mennessä  
sähköpostitse  
tuijanpostia@gmail.com

Mikäli kysyttävää p. 050 524 3410 Tuija.

KANSLIAT
Leirikanslia sijaitsee Ruoveden Yhteis-
koululla, parkkialue, Urheilutie 6.
Leirikanslia on avoinna:
• maanantaina 20.7. klo 16–21
• tiistaina 21.7. klo 7–21
• keskiviikkona 22.7. klo 7–21
• torstaina 23.7. klo 7–21
• perjantaina 24.7. klo 7–14

Leirikanslian puhelinnumero:  
044 734 6058

Kilpailu- ja tuomarikanslia sijaitsee 
samassa paikassa leirikanslian kanssa.
Kilpailukanslian puhelinnumero:  
044 734 6059 
ja tuomarikanslian puhelinnumero: 
044 734 6060

LEIRIPASSI
Leiripassi eli ranneke sisältää:
• koulumajoitus (omat patjat, tyynyt ja 

makuupussit mukaan)
• ruokailut
• kilpailutoiminnan palvelut
• n. 1–3 ottelua päivässä/joukkue
• leirien otteluihin liittyvät järjestelyt
• leiridiskon ohjelmineen
• leirin avajaiset

Leirirannekkeella pääset ruokailuihin, 
majoituskouluun ja leirin tapahtumiin. 
Pidä siis rannekkeesi tallella. Jos leiriran-
neke rikkoutuu, uuden rannekkeen voi 
saada ainoastaan toimittamalla rikkoutu-
neen rannekkeen kansliaan.

KOULUTUSTODISTUS SEKÄ 
JOUKKUEIDEN PELISÄÄNNÖT
Pelinjohtajien koulutusvelvollisuus 
Naperoleirillä on PML (Pesisjuniorin 
monipuolinen liikunta) tai Pesiskoulu-
rehtorikoulutus. Jokaisesta joukkueesta 
vähintään yhdellä tulee olla suoritettuna 
tämä tutkinto. Tutkinnon suorittaminen 
pitää olla vahvistettuna PPL:n koulutus-
rekisterissä. Epäselvyydet ratkaisee Pesä-
palloliiton nuorisopäällikkö Jari Malinen, 
p. 046 878 2211.

Kaikkien leirille osallistuvien joukkuei-
den on palautettava yhteiset joukkueen 
laatimat pelisäännöt. Tämä tapahtuu 
kirjoittamalla ne joukkueen ilmoittautu-
mistietoihin kohtaan ”lasten ja valmen-
tajien yhdessä sopimat pelisäännöt”. 
Pelisäännöt voi palauttaa sähköisesti 
myös Nuoren Suomen sivuilla osoittees-
sa: http://extranet.nuorisuomi.fi/pages/
viewpage.action?pageId=720971

Mikäli joukkue ei toimita pelisääntöjä, 
sillä ei ole osallistumisoikeutta leirille.

Koulutus- ja pelisääntövelvoite on 
täytettävä ennen leirin alkua.

Yleistä leiristä
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SIIVOUS- JA MAJOITUSPANTTI
Joukkueilta peritään ilmoittautumisen 
yhteydessä käteisenä 50 € suuruinen 
siivouspantti. Tämä palautetaan joukku-
eelle perjantaina majoitustilan lähtötar-
kastuksen yhteydessä, jos majoitustila to-
detaan vaatimusten mukaisesti siivotuksi 
ja olevan muutenkin moitteettomassa 
kunnossa.

LÖYTÖTAVARAT
Majoituskoulujen yleisistä tiloista 
löytyneet tavarat viedään majoitus-
koulujen valvontapisteeseen. Kentiltä 
ym. paikoista löytyneet tavarat viedään 
leirikansliaan.

Leirin löytötavaroita säilytetään 
leirin jälkeen kuukauden ajan Hämeen 
pesäpallon toimistolla, p. 040 560 0234 
Löytötavaroita lähetettäessä leirin 
jälkeen järjestäjät perivät tavaroiden 
postituksesta aiheutuneet kustannukset 
vastaanottajalta.

VAKUUTUSTURVA LEIRILLÄ
Pelaajien lisenssivakuutus kattaa sekä 
kilpailutoiminnassa, että vapaa-ajalla 
sattuneet vahingot. Joukkueiden tulee 
kuitenkin huomioida se, että mikäli 
palaaja on lunastanut vakuutuksettoman 
lisenssin, niin tällöin myös leirin vapaa-
ajan vakuutus täytyy olla henkilökohtai-
sen vakuutuksen kautta. Leirin järjestä-
jällä ei ole erillistä vakuutusta leiriläisille 
mahdollisten vahinkojen varalle.

OHJEET KANNATUSLAKANAAN
Jokaiselle joukkueella on leiripussissa 
kangaspala joukkueen omaa mottoa tai 
kannustushuutoa varten. Ennen leirille 
lähtöä suunnitelkaa joukkueenne nä-
köinen kannatushuuto/motto. Toteutus 
leirin alussa. Lisäksi jokainen joukkue saa 
leirikansliasta kaksi keppiä, joihin lakana 
kiinnitetään. Näin ollen omaa kanna-
tuslakanaa on helppo kantaa mukana 
peleissä koko leirin ajan.

OHJEET TERKKUSEINÄÄN
Ruokailukouluna kaikille toimivalla 
Ruoveden Yhteiskoululla sijaitsee leirin 
virallinen terkkuseinä. Joten jos on mie-
lessä kehu, terkku, muisto tai loru, voi sen 
käydä jättämässä ruokalan viereisessä 
aulassa sijaitsevalle terkkuseinälle.

LEIRIN AVAJAISET
Leirin avajaiset pidetään Ruoveden Urhei-
lukeskuksen hiekkatekonurmella tiistaina 
21.7. klo 12.30–13.00. Ohjelmassa on 
perinteisesti leirin avaus ja valat, paikalla 
myös leirin suojelija Nakkirakki. Saavutte-
han paikalle seuran yhtenäisissä asuissa 
unohtamatta kannatuslakanaa!

LEIRIDISCO
Torstai-ilta 23.7. klo 19.00–21.30 viete-
tään leiridiscossa Ruoveden Urheilu-
keskuksen jäähallissa. Illan aikana voi 
jorailla musiikin tahtiin, suorittaa erilaisia 
tehtäväratoja, testata tutkaan heittoa 
ja lyöntiä tai vaikkapa laulaa lurauttaa 
karaoken puolella. Illan aikana on myös 
mahdollisuus päästä tutustumaan 
uuteen mielenkiintoiseen lajiin nimeltä 
kyykkä. Paikalla on lajin paikallisia harras-
tajia Ruoveden Karjalaisseurasta, jotka 
ovat leiriläisiä varten rakentaneet pie-
nempään käteen sopivat kyykkä välineet. 
Saattaapa olla, että paikalla nähdään 
myös leirimaskottimme Nakkirakki.

Jäähalli sijaitsee aivan hiekkatekonur-
mikentän ja ruokailukouluna toimivan 
Yhteiskoulun vieressä. Autolla saapuvat 
joukkueet voivat jättää autot jäähal-
lin edustalla olevalle parkkialueelle. 
Jokaisesta joukkueesta on oltava paikalla 
vähintään yksi huoltaja. Kirkonkylän 
alueella majoittuvat saapuvat kävellen. 
Kauempana majoittuvilla joukkueilla 
käytettävissä jäähallin parkkialue.
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Leirin aikana kioskit palvelevat sinua pe-
likenttien yhteydessä ja majoitustiloissa. 
Lisäksi Kirkonkylän urheilukentän yhtey-
dessä ja laivarannassa toimivat Ruoveden 
Pirkkojen jäätelökioskit.

Kenttäkioskit ovat auki pelien ajan. Niistä 
voit ostaa virvoitusjuomia, karkkia, jääte-
löä, voileipiä, pullaa, makkaraa ja kahvia. 
Makkaraa paistellaan iltapäivisin.

Majoituskioskit ovat auki aikaisin aamusta 
myöhään iltaan. Niistä voit ostaa mm. vir-
voitusjuomia, karkkia, jäätelöä, suklaata, 
voileipiä, pullaa ja kahvia.

Leirituotteita voit ostaa Yhteiskoulun 
kioskeista. Varaathan mukaasi käteistä 
rahaa.

Tervetuloa poikkeamaan  
ostoksille! :)

KioskitRuokailu
YLEISTÄ RUOKAILUSTA
Kaikki ruokailut tapahtuvat Ruoveden Yhteiskoulun ruokasalissa. Poikkeuksena tästä on 
Pekkalan koululla ja Kaukopohjalla tarjottavat aamu- ja iltapalat.

ERITYISRUOKAVALIOT
Erityisruokavalioille on oma ruokalinjastonsa, mistä kukin noutaa itse ruokansa. Monial-
lergisille varataan ruoka omalla nimellä.

MAANANTAINA SAAPUVAT JOUKKUEET
Maanantaina saapuvat joukkueet voivat varata iltapalan 7e/hlö ja aamupalan 7e/hlö. 
Yöpyminen 30e/joukkue. Ilmoitukset henkilömäärästä ja ruokailuista ottaa vastaan ma-
joitusvastaava Tuija Lehto 13.7. mennessä. Maksu hoidetaan leiritilille ennen leiriä.

OHJEITA RUOKAILUUN
Ruokailun helpottamiseksi koko joukkue saapuu yhtaikaa ruokailuun. Ruokalajonon 
aluksi kaikilta tarkistetaan leiriranneke ja annetaan käsidesi. Joukkueen huoltajat/
valmentajat valvovat joukkueen ruokailun, jotta asiat saadaan sujumaan joustavasti. 
Ruokailuun tullaan pelien ja järjestelyvuorojen mukaan eli ensimmäisenä pelaavat ja 
järjestelevät myös syövät ensin. Näin vältetään jonojen ruuhkautuminen.

Ruokalista
Aamupala Lounas Päivällinen Iltapala

Tiistai Nakkikeitto Jauhelihakastike 
perunat porkkana-
raaste

Jogurtti, leipä, 
levite, juusto, leik-
kele, vihannekset

Keskiviikko Puuro, leipä, juusto, 
leikkele, tomaatti, 
kurkku, kaakao, 
kahvi

Broilerikeitto Makaronilaatikko, 
salaatti

Jogurtti, leipä, 
levite, juusto, leik-
kele, vihannekset

Torstai Puuro, leipä, juusto, 
leikkele, tomaatti, 
kurkku, kaakao, 
kahvi

Jauhelihakeitto Kinkkukiusaus, 
salaatti

Leiridiskossa, Hot 
Dog, pillimehu, 
banaani

Perjantai Puuro, leipä, juusto, 
leikkele, tomaatti, 
kurkku, kaakao, 
kahvi

Pyttipannu, salaatti Keittiön väki 
toivottaa  
turvallista koti-
matkaa!

Leiri-
vierailijoille 
ruokailu
Leirille tuleville vieraille on järjestet-
ty kaksi ruokapaikkaa Yhteiskoulun 
läheisyyteen. Kumpaankin saa ostettua 
ruokalippuja leirikansliasta.

Juhlapalvelu 
Vallesmanni
Jäähalli, Urheilutie 6

Palvelutalo 
Honkala
Honkalantie 7, p. 03 
472 4422
www.palvelutalohon-
kala.fi

Aamupala 7–10 Aamupala 7.30–9

Lounas/päivällinen ti–
ke 11–18, to 11–15

Lounas 11–15
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Majoituspaikkojamme ovat:
Ruoveden Yhteiskoulu, Urheilutie 6, 34600 Ruovesi

Ruoveden Urheilutalo, Pirkantie 6, 34600 Ruovesi

Sointulan työväentalo, Museotie 1, 34600 Ruovesi

Harakkalan työväentalo, Harakkalantie 22, 34600 Ruovesi

Aution leirikeskus, Autiontie 208, 34600 Ruovesi

Pekkalan koulu, Pohjantie 2, 34450 Jäminkipohja

Kauko-Pohjan Nuorisoseuran talo, Pohjankyläntie 375, 34450 Jäminkipohja

Majoitus ja siisteys
• Joukkueiden majoituskoulut selviävät 

leirin nettisivuilta leiriä edeltävällä 
viikolla.

• Kilpailu- ja tuomarikansliat sijaitsevat 
Yhteiskoululla.

• Pekkalassa ja Kauko-Pohjalla majoittu-
vat syövät aamu- ja iltapalan Pekkalan 
koululla, muutoin kaikki ruokailut 
tapahtuvat Yhteiskoululla.

Majoituspaikan turvallisuuden, viihtyvyyden, 
siisteyden ja järjestyksen turvaamiseksi 

noudatathan seuraavia ohjeita:
• ETHÄN TUPAKOI 

MAJOITUSPAIKAN LÄHELLÄ 
JA UNOHDA ALKOHOLI 
NAPEROLEIRILLÄ

• KARAVAANARIT JA 
MATKAILUAUTOILLA 
MAJOITTUVAT EIVÄT YÖVY 
LEIRIN MAJOITUSPAIKKOJEN 
PIHOILLA, VAAN 
HAAPASAAREN 
LEIRINTÄALUEELLA

• MUISTATHAN SUORITTAA 
TURVALLISUUSKÄVELYN

• JA VIELÄ YKSI ASIA: 
MAJOITUSVALVOJA ON JUURI 
SINUA VARTEN PAIKALLA, 
KYSY IHMEESSÄ MIELTÄSI 
ASKARRUTTAVAT ASIAT

• ÄLÄ VAHINGOITA 
MAJOITUSPAIKAN OMAISUUTTA, 
PIDÄ HUOLTA OMASTA 
OMAISUUDESTASI

• ILMOITA KAIKISTA 
MAHDOLLISISTA, PIENISTÄKIN 
VAURIOISTA HETI 
MAJOITUSPAIKAN VALVOJALLE

• OTA KENGÄT POIS 
MAJOITUSPAIKAN ULKO-
OVELLA, PIIKKAREILLA ÄLÄ 
LIIKU SISÄTILOISSA

• JÄTÄ PALLON PELAAMINEN 
PELIKENTÄLLE, 
ETHÄN PALLOTTELE 
MAJOITUSPAIKASSA TAI 
PYSÄKÖINTIALUEILLA

• JOUKKUE VASTAA OMAN 
MAJAPAIKKANSA SIISTEYDESTÄ, 
OLETHAN SIISTI MYÖS PESU- JA 
WC-TILOISSA

• JOUKKUEEN AIKUINEN 
VASTUUHENKILÖ YÖPYY 
JOUKKUEEN KANSSA JOKA 
YÖ JA VASTAA JOUKKUEEN 
VALVONNASTA JA TOIMINNASTA 
LEIRIN AIKANA

• KULJE MAJOITUSPAIKKAAN 
JA ULOS VAIN MERKITYISTÄ 
OVISTA, HÄTÄPOISTUMISTEISTÄ 
KULJETAAN VAIN 
HÄTÄTAPAUKSISSA

• HILJAISUUDEN TULTUA ANNA 
YÖRAUHA KAIKILLE

Mukavaa leiriä kaikille!

Vierailijoiden majoitus tiedot löyty-
vät leirisivuiltamme www.pesis.fi/
pesisnuoret/naperoleiri/majoitusta-
vierailijoille/
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Kirkonkylän kentät, Ruoveden Urheilukeskus
URHEILUTIE 6 34600 RUOVESI
Hiekkatekonurmi 1, kotipesän takana oleva katsomo
Hiekkatekonurmi 2, ei rajoituksia
Hiekkatekonurmi 3, ei rajoituksia
Hiekka 4, aita kotipesän takana
Hiekka 5, aita kotipesän takana
Hiekka 6, aita kotipesän takana
Tennis 7, kakkospuolella oleva katsomo ja kolmospuolella oleva aita
Nurmi 8, ympärillä olevan juoksuradan reunalla oleva aita
Nurmi 9, ympärillä olevan juoksuradan reunalla oleva aita
Nurmi 10, ympärillä olevan juoksuradan reunalla oleva aita

Kaukopohjan kentät, Kaukopohjan 
Nuorisoseurantalo
POHJANKYLÄNTIE 375  
34450 JÄMINKIPOHJA
Kaukopohja 11, ei rajoituksia
Kaukopohja 12, ei rajoituksia

Pekkalan koulun kenttä,
Pekkalan koulu
POHJANTIE 2 34450 JÄMINKIPOHJA
Pekkala 13, kotipesän takana oleva tie

VARAKENTTÄ: 
Väärinmajan koulun kenttä
VÄÄRINMAJANTIE 741 35750 VÄÄRINMAJA
Väärinmaja 14, ei rajoituksia

Pelikentät ja rajoitukset
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Kirkonkylän kentät
Ruoveden Urheilukeskus
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POHJANTIE
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PEKKALAN KOULU

Pekkalan koulun kenttä, Jäminkipohja

Kaukopohjan kentät, Jäminkipohja
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Kilpailupäällikön tervehdys
Tänäkin vuonna Naperoleirille on tulossa 

ennätysmäärä joukkueita (tällä hetkellä 

ilmoittautuneita 73) ja neljän päivän ai-

kana pelataan kaikkiaan noin 300 peliä. 

Uutuutena Naperoleirillä käynnistyy tänä 

vuonna pienpeli -sarja, jota pelaavat G- ja 

F-ikäiset yhdessä 5-7 pelaajan joukkueilla. 

Pienpeli -sarja on madaltanut pesäpalloa 

aloittelevien uusien seurojen ja joukku-

eiden kynnystä lähteä mukaan valtakun-

nanleirille.

Kilpailupäällikkönä toivon, että kaikki pie-

net Naperoleiriläiset saavat onnistuneita 

pelikokemuksia ja hyviä muistoja. Leiri 

on monen ensimmäinen valtakunnanlei-

ri. Tällä leirillä ei pelata sijoituksista vaan 

opetellaan pelaamista, tuomaroimista, 

yhdessä tekemistä ja kerätään ennen 

kaikkea arvokkaita leirimuistoja tulevia 

vuosia varten.

Ikimuistoisiin leirikokemuksiin voimme 

kaikki yhdessä vaikuttaa. Erityisesti pe-

linjohtajilta, mutta myös yleisöltä, toivon 

toisten joukkueiden kunnioittamista sekä 

nuorien tuomareiden arvostamista ja 

kannustamista. Pelinjohtajien vastuulla 

on myös hyvä arviointikyky peluutta-

misen ja pelaamisen suhteen. Iloitaan 

pelaamisesta, kannustetaan ja annetaan 

kaikille pelaajille mahdollisuus tehdä on-

nistuneita pelisuorituksia kentällä. Pide-

tään hyvää huolta pelaajista myös kent-

tien ulkopuolella.

Tervetuloa pelaamaan Iloista pesäpalloa 

Ruovedelle!

Mari Inkinen
kilpailupäällikkö
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Naperoleirin kilpailumääräykset
Tuomarivelvoitteet leirillä: Jokainen 
leirille osallistuva joukkue on velvollinen 
tuomaan mukanaan tuomarin tai tark-
kailijan valtakunnalliselle pesäpalloleirille. 
Jos tätä velvoitetta ei täytetä, seuraa siitä 
joukkueelle yhden ylimääräisen passin 
suuruinen sakkomaksu.

Leiriorganisaatio määrittelee päi-
vämäärän, mihin mennessä jokaisella 
joukkueella on mahdollisuus täyttää 
tuomarivelvoite.

Mikäli ko. päivään mennessä tuoma-
reita tai tarkkailijoita ei ole riittävästi, 
voi leiriorganisaatio pyytää joukkueita 
ilmoittamaan ”ylimääräisen” tuomarin tai 
tarkkailijan leirille. Toimintapa perustuu 
aina etukäteissopimukseen ja ilmoittau-
tumisia otetaan niin kauan vastaan, kun 
leirijärjestäjän määrittelemä tuomarei-
den tai tarkkailijoiden maksimimäärä on 
täyttynyt.

Näistä ”ylimääräisistä” tuomareista tai 
tarkkailijoista leirinjärjestäjä palauttaa 
yhden passimaksun/tuomari takaisin 
joukkueelle. Joukkueen tulee täyttää lei-
rin aikana passimaksujen palautuskaava-
ke, jota vastaan passimaksut palautetaan 
seuran tilille.

YLI-IKÄISYYSLUPA 
NAPEROLEIRILLÄ
Naperoleirin F- ikäisten sarjoissa on voi-
massa yli-ikäisyyssääntö, joka mahdollis-
taa maksimissaan kahden (2) korkeintaan 
yhden (1) vuoden yli-ikäisen pelaajan 
pelaamisen ottelua kohden. Yli-ikäinen 
pelaaja merkitään pöytäkirjassa nimen 
perässä olevalla Y- kirjaimella. Yli-ikäinen 
pelaaja ei voi toimia joukkueensa lukka-
rina. Yli-ikäisyyssääntö ei ole voimassa 
G- ikäisten sarjoissa.

Kaikki yli-ikäisyysluvat haetaan kirjal-
lisesti pesäpalloliiton nuorisopäälliköltä 
erikseen ohjeistetulla ja aikataulutetulla 
tavalla. Myönnettävien yli-ikäisyyslupien 
määrää ei ole rajoitettu per joukkue 
ja yli-ikäisyyden peruste ei tule olla 
kilpailullinen näkökohta. Myönnetyt 
yli-ikäisyysluvat ovat nähtävillä leirin 
nettisivuilla ennen leirin alkua.

Leirin johtoryhmällä ja edelleen Pe-
säpalloliiton kilpailun johtoryhmällä on 
oikeus peruttaa jo myönnetty yli-ikäisyys 
lupa.

PELAAJA- JA TUOMARILUPA
Pelaajalla ja tuomarileiriläisillä tulee olla 
voimassa oleva Pesäpalloliiton pelaaja- 
tai tuomarilupa.

VÄLINEET. 
 Naperoleirillä (F- ja G-ikäiset) päänsuo-
juksen käyttäminen on kaikkien pelaajien 
osalta pakollista.

F- ja G-junioreilla mailan maksimipi-
tuus on 90 cm.

PELIASUT JA JOKERIPAIDAT
Joukkueen laiminlyödessä peliasua ja 
jokeripaitaa koskevaa määräystä tuomi-
taan ensimmäisellä kerralla huomautus. 
Määräyksen toistuvasta laiminlyönnistä 
tuomitaan sisäjoukkueen rikkoessa tek-
ninen palo ja ulkojoukkueen rikkoessa 
vapaataival. Näitä rangaistuksia voidaan 
tuomita enintään yksi kussakin vuorossa.

PÖYTÄKIRJA
Leiriotteluissa käytetään leiripöytäkirjaa. 
Ottelun jälkeen molempien joukkueiden 
pelinjohtajat hyväksyvät pöytäkirjan 
allekirjoituksillaan ja tuomari tarkistaa ja 
allekirjoittaa pöytäkirjan. Huomautukset 
ja valitukset kirjoitetaan pöytäkirjalomak-
keeseen jatkotoimenpiteitä varten.

OTTELUTULOKSEN 
ILMOITTAMINEN
Välittömästi ottelun päätyttyä on järjes-
tävän joukkueen ilmoitettava ottelun 
tulos pesistulospalveluun annetun 
ohjeen mukaisesti.

OTTELUAIKA 
Naperoleirillä otteluaika on 40 minuuttia 
tasavuoroin.

Aikalisiä ei sallita otteluissa.

VUORONVAIHTO
Naperoleirillä pelisarjassa vuorovaihto 
tapahtuu, kun kolme sisäpelaajaa on 
palanut ja joukkueen kaikki pelaajat ovat 
käyneet kerran lyöntivuorossa, tai vii-
meistään, kun kaikki pelaajat ovat olleet 
kaksi kertaa lyöntivuorossa, ellei kolmea 
paloa ole syntynyt.

Jos toisessa joukkueessa on vähem-
män pelaajia kuin toisessa, vuoronvaihto 
tapahtuu, kun molemmat joukkueet 

Valtakunnallisella naperoleirillä nouda-
tetaan voimassa olevia pelisääntöjä ja 
kilpailumääräyksiä jäljessä esitetyin poik-
keuksin. Kilpailumääräyksiä koskevissa 
kysymyksissä lopullinen päätösvalta on 
leirin johtoryhmällä, johon kuuluvat leirin 
johtaja (tai muu vastaava henkilö, esim. 
leirin järjestelytoimikunnan puheenjoh-
taja tai leirin pääsihteeri), kilpailupäällik-
kö sekä leirin tuomaripäällikkö.

JOUKKUE
Leiriotteluissa joukkueen muodostavat 
enintään kaksi pelinjohtajaa ja enintään 
12 pelaajaa (kts. myös naperopesis-
säännöt § 7). Jokeripelaajilla tulee olla 
selvästi erottuva jokeritunnus (paita, liivi 
tai hihatunnus).

Joukkueen koostumusta voi vaihdella 
leirin aikana. Puheoikeutta käyttää aina 
toinen pelinjohtajista. Sisäjoukkueen 
peliä saa johtaa ainoastaan pelinjohtajat. 
Ulkopeliä saa johtaa molemmat pelin-
johtajat (naperosääntöjen mukaisesti). 
Tuomarilla on oikeus poistaa pesien 
läheisyyteen sijoittuneet ns. lähettäjät 
ja muut ylimääräiset peliin osallistuvat 
henkilöt kentältä.

PELAAJIEN LAINAAMINEN
Naperoleirillä sallitaan pelaajien lainaa-
minen joukkueesta toiseen, mikäli se 
on pelaajien määrän suhteen perustel-
tua. Luvan saamisen edellytyksenä on 
ennalta tehdyn peluutussuunnitelman 
hyväksyttäminen ja toimittaminen leirin 
kilpailun johtoryhmälle, joka valvoo 
suunnitelman toteutumista.

Mikäli asiassa havaitaan väärinkäy-
töksiä, on leirin johtoryhmällä oikeus 
peruuttaa myönnetty lupa.

LOHKOJAOT
F- ja G- junioreilla ei ratkota sijoituksia 
leirillä.

TUOMARIT
Leiriottelut tuomitsevat nuorisotuomarit. 
Tarvittavat muut tuomarit ja toimihen-
kilöt järjestää järjestelyvuorossa oleva 
joukkue. Ottelun sääntömääräistä kulkua 
valvovalla tuomaritarkkailijalla on oikeus 
puuttua tuomareiden ratkaisuihin, mutta 
ainoastaan pelituomarin välityksellä. 
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ovat saaneet yhtä monta lyöntivuoroa. 
Tässäkin tapauksessa lyöntivuorot etene-
vät aina lyöntijärjestyksen mukaisesti.

Jokaisen jokeripelaajan on käytävä 
lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut 
sisäpelaaja tulee samassa vuorossa tois-
tamiseen lyöntivuoroon.

VÄÄRIEN HUUTAMINEN
Pelaajat huutavat väärät naperoleiril-
lä. Mikäli pelinjohtaja huutaa väärän, 
huomauttaa tuomari häntä. Toistuvasta 
huutamisesta tuomitaan tekninen palo.

NAPEROPESISSÄÄNNÖT
Naperopesissäännöissä noudatettavat 
pelisääntöpoikkeukset löytyvät pelisään-
töjen liitteestä.

Naperoleirillä jokaisen jokeripelaajan 
on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron 
aloittanut sisäpelaaja tulee samassa vuo-
rossa toistamiseen lyöntivuoroon.

HARHAHEITOLLA ETENEMINEN
Naperoleirillä pelattavissa otteluissa har-
haheitto rajoittaa etenemistä. Juoksijat 
saavat edetä enintään yhden kenttäpe-
sän yli siitä hetkestä, kun heitto ohittaa 
ulkopelaajan, jolle heitto oli tarkoitettu. 
Etenemisrajoitus päättyy, kun pallo on 
seuraavan kerran ulkopelaajan hallussa 
varsinaisella pelialueella.

RAJOITUKSET
Leirien kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoi-
tetaan leirikohtaisesti ennen ko. leirin 
alkua. Mikäli kaksi tai useampi kenttä on 
piirretty rinnakkain ja pallo joutuu vierei-
selle kentälle, toimitaan seuraavasti:
• Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihel-

letään peli poikki, kun 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

VASTALAUSEET
Vastalauseet (pesäpallon pelisäännöt, § 
51) käsittelee välittömästi leirin johto-
ryhmä. Leirin johtoryhmän päätös on 
lopullinen eikä siitä voi valittaa Pesäpal-
loliiton toimielimille.

Vastalauseen tehneen joukkueen on 
maksettava 50 euroa leirin kilpailukansli-
aan välittömästi ottelun päätyttyä ennen 
vastalauseen käsittelyä. Leirin johtoryh-
mä on ennen vastalauseen käsittelyä 
varmistettava, että maksu on maksettu. 
Mikäli vastalausemaksua ei makseta 
edellä mainitulla tavalla, ei vastalauset-
ta oteta käsittelyyn. Vastalausemaksu 
palautetaan valittajalle, mikäli vastalause 

hyväksytään.

LEIRIEN 
PELISÄÄNTÖSITOUMUKSET
Kaikkien leirille osallistuvien joukkueiden 
on palautettava joukkueen yhdessä 
laatimat ja allekirjoittamat pelisäännöt 
etukäteen leirinjärjestäjälle. Tämä tapah-
tuu kirjoittamalla ne joukkueen ilmoit-
tautumistietoihin kohtaan ”Lasten ja val-
mentajien yhdessä sopimat pelisäännöt” 
Mikäli joukkue ei toimita pelisääntöjä, 
niin sillä ei ole osallistumisoikeutta leirille.

Leirin tuomaritoimintaan osallistu-
vat tuomarit ja tarkkailijat sitoutuvat 
noudattamaan leirien pelisääntöjä ja 
kilpailumääräyksiä ja annettuja muita 
ohjeistuksia ja
määräyksiä.

ITÄ–LÄNSI-OTTELUT
Naperoleirillä (F- ja G-ikäiset) ei pelata 
Itä-Länsi-otteluita.

LEIRIEN YHTEINEN ARVOPOHJA
Leirillä toimitaan ja pelataan reilun 
pelin, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon, 
toisia huomioivan ilmapiirin ja kestävän 
kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto 
havaitsee jonkin leirillä osallistuvan 
yksilön tai ryhmän poikkeavan maini-
tuista arvoista, on leirin johdolla oikeus 
puuttua havaitsemaansa epäkohtaan. 
Leireillä palkitaan fair play -joukkueita. 
Energiajuomien myynti ja välittäminen 
on kielletty valtakunnallisilla leireillä.

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

PELIEN PELAAMATTA JÄTTÄMINEN 
LEIRILLÄ / OTTELUIDEN 
JÄRJESTÄMISVUOROT
Mikäli joukkue jättää pelaamatta ottelun/
otteluita leirillä, on leirin kilpailun
johtoryhmällä oikeus määrätä kurinpi-
torangaistus (PPL:n kilpailumääräykset, 
§ 47). Mikäli joukkue jättää leiriottelun 
järjestämisvuoron tekemättä, on leirin 
kilpailun johtoryhmällä oikeus määrätä 
kurinpitorangaistus (PPL:n kilpailumäärä-
ykset, § 47).

EPÄURHEILIJAMAINEN 
KÄYTTÄYTYMINEN
Kaikista vastustajaan kohdistuvasta 
epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä 

(mm. törkeä kielenkäyttö, epäasiallinen 
arvostelu, kaarikäyttäytyminen) anne-
taan huomautus ensimmäisellä kerralla 
ja toistuvista laiminlyönneistä seuraa 
pelisääntöjen mukaiset rangaistukset 
(pesäpallon pelisäännöt, § 50).

POIKKEUKSELLISET 
SÄÄOLOSUHTEET / MUUT 
POIKKEUKSELLISET SYYT
Poikkeuksellisten sääolosuhteiden / 
muun poikkeuksellisen syyn johdosta 
leirin johtoryhmä tekee päätöksen 
otteluiden pelaamisesta/siirtämisestä/
peruuttamisesta eikä siitä voi valittaa 
Pesäpalloliiton toimielimille.

SARJAJÄRJESTELMÄT
Pesäpalloliiton kilpailun johtoryhmä 
vahvistaa leirien sarjajärjestelmät. 

AVOIMET KOHDAT 
KILPAILUMÄÄRÄYKSISSÄ
Niiltä osin, mihin kilpailumääräykset eivät 
anna selvitystä, ratkaisee kilpailutoimin-
nan johtoryhmä tapauskohtaisesti sille 
tehdyn selvityspyynnön.

PÄÄNSUOJUKSEN KÄYTTÖ
Valtakunnallisella naperoleirillä on jouk-
kueilla voimassa päänsuojuksen käyttö-
pakko alkaen joukkueiden alkulämmitte-
lystä. Päänsuojuksen käyttöpakko koskee 
kaikkia ulko- ja sisäpeliin osallistuvia 
pelaajia pelipaikasta riippumatta sekä 
sisäpelin osalta kaikkia kotipesän kaarella 
tai sen läheisyydessä olevia pelaajia. 
Lisäksi päänsuojuksen kiinnityshihnan 
tulee olla kiinnitetty.

Ottelun alkamisen jälkeen ulkopelaa-
jan päänsuojuksen käytön laiminlyönti 
johtaa ensimmäiseksi joukkuekohtaiseen 
huomautukseen ja toistuessaan yhden 
(1) pisteen varoitukseen päänsuojuksen 
käyttöpakkoa laiminlyöneelle pelaajalle.

Sisäpelaajan päänsuojuksen käytön 
laiminlyönti johtaa ensimmäiseksi 
joukkuekohtaiseen huomautukseen 
ja toistuessaan päänsuojuksen käytön 
laiminlyönnistä tuomitaan tekninen 
palo. Kun pelaaja on asettunut lyömään, 
pääsuojuksen puuttumisesta tuomitaan 
pesäpallon pelisääntöjen mukaisesti 
välittömästi tekninen palo.

Kilpailumääräyksistä poikkeaminen 
Erityisistä syistä sarjaa johtava elin voi 
poiketa kilpailumääräyksistä ja lisäksi sillä 
on oikeus tehdä tarkennuksia kilpailu-
määräyksiin, myös leirin aikana.
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Naperopesissäännöt
F- ja G-juniorijoukkueiden otteluissa 
noudatetaan pesäpallon pelisääntöjä 
seuraavin poikkeuksin:

YLEISTÄ VÄLINEISTÄ
5 § Ulkovuorossa olevan joukkueen 
tulee säilyttää välineensä vaihtopenkki-
alueellaan.
Laiminlyönnistä opastetaan pelaajaa ja 
huomautetaan joukkueen puheoikeu-
den käyttäjää, laiminlyönnin toistuessa 
tuomitaan puheoikeuden käyttäjälle 
varoitus.

JOUKKUE
7 § Joukkueen muodostavat enintään 
kaksi pelinjohtajaa ja 7–12 pelaajaa 
ja vaihtopelaajat, joista samassa ulko-
vuorossa aktiiviseen pelitoimintaan voi 
osallistua enintään 9 pelaajaa. Samassa 
sisävuorossa aktiiviseen pelitoimintaan 
osallistuvat joukkueen kaikki 7–12 
pelaajaa.

Joukkueen koostumusta voi muuttaa 
kesken ottelun, jos pelaajia on enemmän 
kuin 12. Joukkueen jokaisen pelaajan 
tulee osallistua peliin lyöntijärjestysnu-
merolla (1–9) vähintään yhden kokonai-
sen jakson tai yhden sisä- ja ulkovuoron 
aikapelisäännöillä pelattaessa.

Joukkueen ensimmäisen vuoroparin 
lyöntijärjestys arvotaan ennen ottelun 
ensimmäistä vuoronvalintaa. Arvonta 
suoritetaan sokkoarvontana. Arvonnassa 
joukkueen lukkariksi nimetty nostaa 
ensin pelituomarin sekoittamista ja 
tarjoamista arvoista itselleen lyöntijär-
jestysnumeron (1–9) kertovan kortin. 
Seuraavaksi nostavat itselleen lyöntijär-
jestys-numeron kertovan kortin pelaajat, 
jotka eivät aloittaneet edellistä otteluaan 
lyönti-järjestysnumerolla. Sen jälkeen 
muut pelaajat nostavat ennen arvon-
taa määrätyssä järjestyksessä itselleen 
pelaajanumeron (1–12) kertovan kortin. 
Joukkueen pelaajamäärän ylittävän 
numeron kertovia arpakortteja ei käytetä 
arvonnassa.

Sisäjoukkueen pelinjohtajat saavat 
hillitysti johtaa joukkueensa peliä, mutta 
he eivät saa vedota syöttöjä vääriksi. 
Sisäjoukkueen pelinjohtajan vedotessa 
syötön vääräksi joukku-eelle tuomitaan 
tekninen palo.

Ulkovuorossa olevan joukkueen peliä 
saavat hillitysti johtaa kenttäpuolelta 
joukkueen molemmat pelinjohtajat, 
toinen etukentän 2-puolelta ja toinen ta-
kakentän 3-puolelta. He eivät kuitenkaan 
saa oleskella varsinaisella pelialueella 
eivätkä pesien tai tuomariston välittö-
mässä läheisyydessä.

OTTELUAIKA
8 § Virallinen F- ja G-juniorijoukkueiden 
pesäpallo-ottelu kestää 2+2+1 vuoro-
paria.

2+2+1 vuoroparin otteluissa jaksoissa 
pelataan täydet vuoroparit. Jos jaksovoi-
tot ovat kahden pelatun jakson jälkeen 
tasan, ratkaistaan ottelun voittaja super-
vuoroparilla.

Jos ottelu on supervuoroparin jälkeen 
edelleen tasan, ratkaistaan ottelun voit-
taja kotiutuskilpailulla.

Valtakunnallisilla leireillä otteluaika on 
leirien kilpailumääräysten mukainen.

VUORONVAIHTO
12 § Vuoronvaihto tapahtuu, kun jompi-
kumpi seuraavista kohdista toteutuu:
1) Kolme sisäpelaajaa on palanut ja 

joukkueen kaikki pelaajat ovat käyneet 
vähintään kerran lyöntivuorossa 
tai vajaa joukkue on käyttänyt yhtä 
monta lyöntivuoroa kuin vastustajalla 
on pelaajia.

2) Kaikki lyöntivuoroiset pelaajat ovat 
olleet kaksi kertaa lyöntivuorossa 
tai vajaa joukkue on käyttänyt yhtä 
monta lyöntivuoroa kuin vastustajalla 
olisi mahdollisuus käyttää kahden 
lyöntikierroksen aikana.
Jokaisen jokeripelaajan on käytävä 

lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut 
sisäpelaaja tulee samassa vuorossa tois-
tamiseen lyöntivuoroon.

ETENEMISOIKEUS
32 § Lyöntivuoroinen lyöjä saa edetä 
kotipesästä heti, kun pallo on irronnut 
lukkarin kädestä ensimmäiseen syöt-
töön, riippumatta syötön laadusta. 
Juoksijat saavat edetä pesiltään heti, kun 
lukkari on saanut syöttöoikeuden ja pallo 
on ulkopelaajan hallussa kotipesässä.

Kun lyöjä on muuttunut lopullisesti 
juoksijaksi, juoksija voi edetä vain, jos

1) hän etenee lyönnin turvin ja oli ete-
nemässä ennen ensimmäistä lyönnin 
jälkeistä kiinniottohetkeä tai

2) hän menettää pesäturvansa.
3) viimeinen käytettävissä oleva lyöjä on 

lyönyt viimeisen lyöntinsä
4) ulkopelaaja yrittää polttaa kotiin ete-

nevää juoksijaa.
Lyöjän muututtua lopullisesti juoksi-

jaksi juoksija voi lisäksi edetä varsinaisen 
pelialueen ulkopuolelle menneellä 
harhaheitolla ennen kuin pallo tulee 
kotipesässä olevan ulkopelaajan haltuun. 
Juoksijat saavat uudelleen etenemisoi-
keuden, kun lukkari on saanut syöttöoi-
keuden seuraavalle lyöjälle.

Tuomarin on palautettava ennenaikai-
sesti edenneet ja rajoituksen aikana liikaa 
edenneet juoksijat lähtöpesilleen

ETENEMINEN AJOTILANTEESSA
40 § Ajotilanne syntyy, kun kaikilla 
kenttäpesillä on juoksija ja lukkari syöttää 
lyöntivuoroiselle pelaajalle ensimmäisen 
syötön.

Ajotilanteessa on vaihtopakko, eli 
jokaisen juoksijan on päästävä turvaan 
seuraavalle pesälle tai päästävä lopulli-
seen ratkaisuun.

Vaihtopakon alainen pelaaja on turvas-
sa pesällään, kun lyöjällä on lyöntejä 
jäljellä. Lyöjän muututtua lopullisesti 
juoksijaksi vaihtopakon alainen pelaaja 
menettää pesäturvansa pallon tullessa 
pesällä olevan ulkopelaajan haltuun.

F- ja G-juniorijoukkueiden peleissä 
kolmospesällä oleva vaihtopakon alainen 
pelaaja menettää pesäturvansa lyöjän 
muututtua lopullisesti juoksijaksi. Jos 
lyöjän viimeinen lyönti on laiton, vaihto-
pakko raukeaa.
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Pesäpallon pienpelisäännöt
Pesäpallon pienpeliotteluissa noudate-
taan pesäpallon naperopesissääntöjä 
seuraavin poikkeuksin:

JOUKKUE
7 § Joukkueen muodostavat 5–7 
pelaajaa, joista samassa ulkovuorossa 
aktiiviseen pelitoimintaan voi osallistua 
enintään 6 pelaajaa. Samassa sisävuoros-
sa aktiiviseen pelitoimintaan osallistuvat 
joukkueen kaikki 5–7 pelaajaa.

ULKOPELAAJIEN KIERRÄTYS
52 § Ulkopelissä pelaajia on kierrätettävä 
aina kolmen lyöjän jälkeen. Myös mah-
dollinen 7 pelaaja osallistuu kiertoon eli 
pääsee osallistumaan ulkopeliin. Ulkope-
laajien kierrättäminen on pelinjohtajan 
päätettävissä, mutta pelin aikana jokai-
sen pelaajan on pelattava etukentällä. 
Lukkaria ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa 
pelin aikana.

Vastuu ulkopelaajien kierrättämisestä 
on pelinjohtajalla.
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Yleistä kilpailu toiminnasta
JÄRJESTELYVUOROT
Onnistuneen leirin edellytyksenä on 
otteluohjelmassa merkattujen järjeste-
lyvuorojen hoitaminen. Järjestelyvuoro 
on pääsääntöisesti ennen omaa peliä 
tai heti oman pelin jälkeen sillä kentällä, 
jossa oma peli on.
•  Järjestävä joukkue hoitaa pelissä 

kakkospesätuomarin, kolmospesä-
tuomarin, takarajatuomarin, kirjurin ja 
tulostaulun tehtävät. Mikäli tuomari-
leiriläisiä on riittävästi, nimetään heistä 
kakkospesätuomarit.

•  Nimeä hyvissä ajoin tehtävien hoitajat 
valiten oikeat henkilöt oikeille paikoil-
le.

•  Järjestelyvuoroissa olevien pitää 
noudattaa toiminnassaan seuraavia 
periaatteita: reipas, ryhdikäs ja vastuul-
linen.

•  Tuomarit eivät voi istuskella pelin 
aikana ja tulostaulua pitää hoitaa niin 
ettei tuomarin tarvitse puuttua sen 
oikeellisuuteen.

•  Ottelun jälkeen pelinjohtajat hyväk-
syvät ottelupöytäkirjan ja pelituomari 
tarkistaa ja vahvistaa sen.

•  Järjestelyvuorossa oleva jouk-
kue ilmoittaa välittömästi ottelun 
päätyttyä pelituloksen tekstiviestillä 
kenttärepussa mukana olevan ohjeen 
mukaisesti.

• Ole ajoissa paikalla, vähintään 15 min 
ennen pelin alkamista.

TULOSPALVELU
Leirin tulospalvelu hoidetaan osoitteessa 
www.pesistulospalvelu.fi

Ottelutuloksia tulostetaan leirikanslian 
ulkopuolella olevalle ilmoitustaululle.

PELIPALLOT
Naperoleirillä ottelupalloina käytetään 
Karhun tenavapalloja ja ne tulevat leirin 
järjestäjältä. Pallon kadotessa otetaan 
käyttöön kenttäkassissa oleva varapallo. 
Kadonneita pelipalloja kannattaa etsiä 
pelin jälkeen ja palauttaa ne leirin kilpai-
lukansliaan..

PALKITTAVAT
Kaikki leiripassin lunastaneet saavat 
PPL:n muistomitalin.

Leirillä palkitaan joka joukkueesta 2 
pelaajaa; joukkueen onnistuja ja reilu pe-
laaja. Joukkueiden tulee ilmoittaa jouk-
kueensa palkittavat leirikansliaan tors-
taina 23.7. klo 13 mennessä saapumisen 
yhteydessä annetulla lomakkeella. Lisäksi 
leirillä palkitaan tyttö- ja poikatuomari, 
nais- ja miesvetäjä, huoltaja, tuomaritark-
kailija ja reilu pelaaja – joukkue.

OTTELUIDEN ALKAMISAIKA 
JA OHJEITA AIKATAULUSSA 
PYSYMISEEN
Koska leirin otteluohjelma ja aikataulu 
on tiivis, on tärkeää että ottelut alkavat 
ajallaan.

Otteluaika alkaa siitä hetkestä kun tuo-
mari antaa pallon peliin ja viheltää otte-
lun käyntiin. Otteluaikaa mittaa pelituo-
mari, joka ilmoittaa kun otteluaika tulee 
täyteen katkaisemalla pelin silloin kun 
lukkari on heittämässä kysymysheittoa 
seuraavalle lyöjälle. Pelituomari sanoo 
lyhyesti ”aika täynnä” jonka jälkeen peli 
laitetaan uudelleen käyntiin ja tasoittava 
vuoro pelataan loppuun. Peliä ei katkais-
ta kunniajuoksun syntyessä, eikä aikalisiä 

sallita otteluissa. Tuomarilla on oikeus 
puuttua selvään ajan pelaamiseen.
• Joukkueiden lyöntijärjestys arvotaan 

noin 15 min ennen pelin alkua tai 
välittömästi edellisen pelin loputtua ja 
lyöntijärjestys merkataan ottelupöy-
täkirjaan. Ottelupöytäkirjat löytyvät 
kenttärepusta.

• Pelaaman tulevat joukkueet suoritta-
vat lämmittelyn hyvissä ajoin, mahdol-
lisuuksien mukaan pelikenttäalueen 
ulkopuolella.

• Ottelun kuluessa vuoronvaihdot suori-
tetaan reippaasti ja laittomien lyöntien 
haut nopeasti.

• Päättyneen pelin joukkueet poistuvat 
reippaasti kenttäalueelta loppukiilan 
jälkeen.

VETÄJÄPALAVERI
Vetäjäpalaveri järjestetään tiistaina 21.7. 
klo 11.30. Vetäjäpalaverissa tiedotetaan 
leirin kilpailu-, tuomari-, turvallisuus-, 
majoitus-, ruokailu-, ohjelma-, ym. leirin 
kulkuun olennaisesti liittyviä asioita. Vetä-
jäpalaveriin toivotaan joka joukkueesta 
edustus paikalle. Tämän jälkeen vetäjä-
palavereita järjestetään vain tarvittaessa 
ja niistä ilmoitetaan erikseen.
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Leirille osallistuvat joukkueet

G-juniorit 
(12 joukkuetta)
HP Oranssit
Joma G
KPL G-pojat
RuoPi
UP-V G-pojat
SMJ P07
SoJy Gp
Pesäkarhut G-tytöt
MJ G-tytöt
Mansen PP G-pojat
HP G-tytöt oranssit
SMJ T07

F-pojat 
(30 joukkuetta)
KaMa F-05
HP Leijonat
HP Tiikerit
SMJ P05 musta
ViVe
PattU F- pojat
KaMa F-pojat-06
Siipe F-pojat
KePe
Kou
IPV F-pojat
SoJy
NiPe
UP-V F-pojat
VM F-p
HP-K
Kiri F-pojat
Ysit- FP
Manse PP -05
KPL F-05
SMJ P05 punainen
Jokioisten Koetus, F- pojat

KPL F-06
Manse F06
SMJ 06
KiPa- 90
Tahko
SiKi F-pojat
JoMa
YK

G-/F-pienpeli 
(9 joukkuetta)
HP G
Räpsä
Jokioiste Koetus, F-G- seka
Keki f-tytöt blue
JaJa F-G
Virkiä
Kirittäret FG
RuoPi Mustat
RuoPi Valkoiset

F-tytöt 
(22 joukkuetta)
Fera F1
VM
Pesä Ysit
SiiPe F-tytöt
Pesäkarhut F06
Fera F2
JoMa
MJ F-tytöt
KaKa- 05
Pomarkun Pyry F-tytöt
SMJ F05- 06
PeTo F-tytöt
HP
Manse- PP
SoJy
Pesäkarhut F- 05
PattuJ F05- tytöt
Keki F-tytöt white
IK
HP-K
Tahko
Roihu F-tytöt
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TUOMARITOIMINTA
Tuomarileirille odotetaan 75 nuoriso-
tuomaria ja mahdollisimman montaa 
tuomaritarkkailijaa. Tuomarit ja tark-
kailijat muodostavat leirin suurimman 
yksittäisen ryhmän. Naperoleirin ottelut 
tuomitsevat nuorisotuomarit, jotka 
omalla panoksellaan mahdollistavat 
mittavan tapahtuman läpiviennin. Leirillä 
järjestetään koulutusta tuomareille. Tuo-
maritaitojen kehittymisen lisäksi nuoret 
kasvavat henkisesti haastavien aikatau-
lujen, kulkemisen, ottelutapahtumien 
läpiviemisen ja itsenäisen työskentelyn 
myötä.

Tuomarit majoittuvat Ruoveden 
yhteiskoulussa, tuomarikanslian lähei-
syydessä. Turvallisuuden takaamiseksi 
tuomarileirillä järjestetään ympärivuo-
rokautinen valvonta majoitustiloissa. 
Suurin osa kentistä on kävelyetäisyyden 
päässä. Kauempana oleville kentille 
tuomariorganisaatio järjestää kuljetuk-
sen. Tupakointi, alkoholi, energiajuomat 
ja vastaavat ovat leirillä kaikilta kiellettyjä, 
koska ne eivät kuulu leirin kuvaan.

Leirille osallistuvien tuomareiden 
ikäjakauma on suurimmalta osalta 11–14 
vuotta. Muutama vanhempi tuomari 
mahtuu joukkoon. Tuomarit ovat myös 
monen eritasoisia, mukana on ensiker-
talaisia ja jo kokeneempia tuomareita. 
Leiriorganisaatiossa on mukana ”ryhmy-
reitä”, jotka tukevat ensikertalaisten leirin 
onnistumista.

Valmentajia ja huoltajia muistute-
taan, että he omalla käytöksellään ja 
palautteellaan voivat ohjata tuomareita 
saamaan hyvää kokemusta ja oppia 
tuomaroinneista. Toivomme kaikki, että 
tuomarit jatkavat tuomariuraa leirin 
jälkeenkin.

SEURAAVASSA MUUTAMIA 
OHJEITA SUHTAUTUMISEEN 
TUOMAREITA KOHTAAN:
• Tuomarit ovat leirillä kehittyäkseen, 

samoin kuin pelaajat ja pelinjohtajat.
• Jos olet eri mieltä tuomiosta, vältä 

huutamista ja pyri keskustelemaan 
tilanteesta asiallisesti.

•  Ota huomioon, että monesti nuorella 
tehtävään paneutuneella tuomarilla 
on hyvä sääntötuntemus.

•  Pelisääntöihin perustuvat päätökset ja 
näkemysratkaisut ovat kaksi eri asiaa.

•  Anna pelin jälkeen myös kannustavaa 
palautetta.

Toivottavasti tällä leirillä ei tarvitse puut-
tua pelinjohtajien, pelaajien tai huol-
tajien epäasialliseen käyttäytymiseen 
tuomareita kohtaan, sillä he ovat yksi 
tärkeä osa pesäpallopeleissä, ja ilman 
heitä ei pelejäkään olisi.

TUOMARITARKKAILIJOIDEN 
TEHTÄVÄT JA VASTUUT
Leirillä pelattaviin otteluihin nimetään 
niin moneen tuomaritarkkailija kuin se 
on tarkkailijoiden määrän perusteella 
mahdollista. Tarkkailijan toiminta pelien 
aikana koostuu kahdesta tehtävästä:
• Ottelun peli- ja syöttötuomarin 

työskentelyn valvonta ja siitä muodos-
tettava sekä suullinen, että kirjallinen 
palaute.

• Ottelun sääntöjenmukainen kulun 
valvonta ja siinä mahdollisesti tapahtu-
vien virheiden korjaaminen.

Otteluissa, joissa on tuomaritarkkailija, 
noudatetaan seuraavia toimintamalleja:
• Tuomaritarkkailija ei puutu näkemys-

ratkaisuihin, kuten pesäkilpoihin tai 
lyöntien laatuun, paitsi jos kyseessä on 
erittäin räikeä tapaus, jolloin puhutaan 
metrien virheestä ja tarkkailija sekä 
tuomaristo ovat yhtä mieltä ratkaisun 
muuttamisen tarpeellisuudesta. Tällai-
sessa tilanteessa ottelevilla joukkueilla 
ei kuitenkaan ole oikeutta vedota 
tarkkailijaan ratkaisun muuttamiseksi.

• Mikäli ottelussa tapahtuu sääntövirhe, 
on tarkkailijan velvollisuus puuttua 
tapahtuneeseen siten, että tilanne 
tuomitaan pesäpallon pelisääntöjen 
edellyttämällä tavalla. Näin toimitaan, 
vaikka kumpikaan ottelevista jouk-
kueista ei olisi asiaan millään tavalla 
reagoinut.

• Joukkueiden puheoikeuden käyt-
täjät saavat pelin poikki ainoastaan 
pelituomarilta pyytämällä. Tarkkailija 
tekee kaikki ratkaisunsa pelituomarin 
välityksellä.

Tuomaritoiminta
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Turvallisuus on ollut leiriä suunnitelta-
essa ykkössijalla. Leiriä varten on tehty 
lukuisia erilaisia suunnitelmia ja oltu 
yhteydessä moniin eri viranomaisiin. 
Etukäteisvalmistelut ja suunnitelmat 
eivät kuitenkaan pelkästään riitä, vaan 
turvallisuus on jokaisen leirille osallistu-
van, niin pienten leiriläisten, huoltajien ja 
valmentajien sekä talkoolaisten yhteinen 
asia. Siksi on tärkeää, että kaikki leirille 
osallistuvat tutustuvat etukäteen alla ole-
viin ohjeisiin ja leirin aikana huolehtivat 
että ohjeita noudatetaan ja turvallisuutta 
vaarantaviin tilanteisiin reagoidaan.
• Jokainen joukkue tekee ensimmäise-

nä iltana yhdessä huoltajien kanssa 
turvallisuuskävelyn, jossa tutustutaan 
majoituspaikan poistumisreitteihin, 
alkusammutusvälineiden, valvontapis-
teen ja kokoontumispaikan sijaintiin 
sekä majoituspaikan sääntöihin

• Majoitustilojen seinältä sekä valvonta-
pisteeltä löytyy toimintaohjeet tulipa-
lojen, tapaturmien ja sairaskohtauksen 
varalle, tutustu niihin heti leirin aluksi

• Tupakointi ja avotulen käyttö on 
majoituspaikoissa, pelikentillä ja niiden 
ympäristössä kielletty

• Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö 
on ehdottomasti kielletty majoituspai-
koissa, pelikentillä ja niiden ympäris-
tössä

• Kännyköiden ja muiden elektronisten 
laitteiden lataaminen majoitustiloissa 
on sallittu vain silloin kun joku henkilö 

on tilassa valveilla. Laturit on ehdotto-
masti irrotettava pistorasioista silloin 
kun ne eivät ole käytössä, viimeinen 
nukkumaan menevä huoltaja huolehtii 
että kaikki laturit on irti! Valvontapis-
teille pyritään järjestämään latauspis-
teet, joihin laitteita voi omalla vastuulla 
tuoda yöksi latautumaan. Koska pisto-
rasioiden määrä majoituspaikoissa on 
rajallinen, suosittelemme ottamaan 
mukaan lisäakkuja/matkalatureita. 
Omien sähköviritysten tekeminen 
majoitustiloihin sekä omien keittovä-
lineiden (esim. kahvinkeitin) käyttö on 
ehdottomasti kielletty!

• Ajoneuvojen pysäköinti rakennusten 
seinustoilla on kielletty, käytä merkitty-
jä alueita!

• Majoitusluokissa olevaan irtaimistoon 
(pulpetit, kaapit, tietokoneet ym.) ei 
saa kajota!

• Mahdollisista vahingoista ja turvalli-
suuspuutteista tulee ilmoittaa välit-
tömästi majoituspaikan valvontapis-
teelle, jossa on koko leirin ajan henkilö 
paikalla

• Majoituskohteisiin pääsee sisälle vain 
leirirannekkeella, ulkopuolisten henki-
löiden tuominen tiloihin ei ole sallittu

• Pysäköinti vain merkityille paikoille, 
jätäthän pelastustiet vapaaksi

• Kirkonkylällä majoittuville suosittelem-
me liikkumista jalan, koska pysäköin-
titilat urheilukeskuksen ympäristössä 
ovat rajalliset

• Pelaaminen on sallittu vain pelikentillä 
– ei parkkipaikoilla, majoituspaikkojen 
piha-alueella, tiellä tmv.

ENSIAPU JA LIIKENNE:
• Katso erilliset tiedotteet seuraavilta 

sivuilta
Tehdään yhdessä Napero-leiristä tur-
vallinen tapahtuma!

LEIRIN TURVALLISUUSVASTAAVAT: 
Ere Haaparanta 
(leirin aikana p. 0500 807 863) ja 
Anssi Manninen

Ruoveden VPK:n henkilöstö kävi tutustu-
massa kaikkiin leirin majoituskohteisiin, 
jotta mahdollisissa onnettomuustilan-
teissa paikat tunnetaan

Turvallista Napero-leiriä!
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Ensiapu
Naperoleirin ensiapupiste sijaitsee Ruo-
veden Yhteiskoululla terveydenhoitajan 
tiloissa lähellä ruokalaa. Ensiapupiste on 
avoinna alla olevan aikataulun mukaises-
ti. Ea-pisteestä on yhteys leirin lääkäriin 
jota voimme konsultoida päivän aikana 
ja tarvittaessa kiireelliset hoidettavat 
ohjataan heti lääkärin vastaanotolle 
Ruoveden Terveystalolle.

JOKAISEN JOUKKUEEN ON KUL-
JETETTAVA MUKANAAN OMAA 
HENKILÖKOHTAISTA ENSIAPUPAK-
KAUSTAAN JOHON TULEE KUULUA 
VÄHINTÄÄN:
• kylmäpakkauksia
• särky- ja kuumelääkettä
• sakset
• sidonta- ja haavanhoitotarvikkeita 

(laastaria, teippiä, haavanpuhdistusai-
netta, sideharsoa)

Jokaisen joukkueen vastuuhenkilön tu-
lee olla selvillä oman ryhmänsä aikaisem-
min diagnosoiduista sairauksista (esim. 
diabetes, epilepsia, astma, allergiat, 
sydänsairaudet) sairauksien lääkityksistä 
ja mahdollisista ensiaputoimenpiteistä.

Tärkeitä numeroita:
yleinen hätänumero 112  
(poliisi, palokunta, ambulanssi)
myrkytystietokeskus 09 471 977

Muistattehan hyvän 
käsihygienian, kukaan ei 
ruokaile likaisilla käsillä. 
Käyttäkää käsidesiä.

Ea-pisteen 
päivystysaikataulu:
ti 21.7 klo 12–20
ke 22.7 klo 8–20
to 23.7 klo 8–22
pe 24.7 klo 8–14

Ea-vastaava on tavoitettavissa koko 
leirin ajan ympäri vuorokauden 
p. 050 358 8325 
Marja-Leena Keskinen

Ensiapupisteen p. 044 734 6063

Lisäksi leiriläisiä varten on järjestetty 
lääkäripäivystys (ti–to) iltaisin klo 18–19 
ns. ei kiireellisille sairastuneille (flunssat 
yms.). Aika tähän vastaanottoon varataan 
ea-pisteestä.

Kaikilla pelikentillä tulee olemaan 
ensiapulaukku, joka sisältää tärkeimmät 
ensiaputarvikkeet (mm. haavanhoitotar-
vikkeita).

Leiriterveisin 

Marja-Leena Keskinen 
050 358 8325 
mlkeskinen@luukku.com

2 5



Liikennejärjestelyt leirin aikana
Ruoveden ollessa pieni kunta, seuraavat 
asiat olisi sujuvan liikkumisen kannalta 
hyvä joukkueiden huoltohenkilöineen 
huomioida:

Leirille saavuttaessa max. 2 henkilöä 
käy ilmoittautumassa Yhteiskoulun 
aulassa, parkkialue, Urheilutie 6.

Joukkueille, jotka majoittuvat muualla 
kuin Yhteiskoululla ja käytössä on iso 
bussi, suosittelemme parkkialueeksi 

viereisen linja-autoaseman pihaa, Honka-
lantie 16. Linja-autoaseman pihasta on 
alikulkutunneli koulun pihaan.

Joukkueenne tullessa isolla bussilla 
ennakkoilmoitus, liikenteen ruuhkautu-
misen välttämiseksi ja pysäköintijärjeste-
lyjen vuoksi. p. 040 590 7949 Kai.

Leirin aikana keskustan alueella jouk-
kueet liikkuvat turvallisimmin kävellen 
kilpailukeskukselle, kentille, uimarannalle 

yms. Keskustan ulkopuolelle majoittuville 
on varattu pelejä ja ruokailua varten lisä-
parkkialueita Jäminkipohjassa Pekkalan 
koululla ja Kaukopohjan nuorisoseuran-
talon kenttien yhteydessä on parkkitilaa.

Majoituskoulujen parkkialueet on 
varattu vain leiriläisille.

Kulkemiseen kannattaa varata riittä-
västi aikaa ja suunnitella reitit etukäteen.
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Heippa Naperoleiriläiset!
Teille on tulossa aivan mahtava leiri. :) Joillekin se on pesisuran 
ensimmäinen, toisille taas leirielämä voi olla jo tuttua. Me, tei-
dän leirikumminne Leena, Susanna ja Anna olemme kiertäneet 
pesisleirejä myös naperoikäisistä saakka. Onkin hienoa päästä 
jälleen mukaan leirille ja olemmekin varmasti yhtä innoissam-
me tulevasta leiristä kuin te leiriläiset.

Kesälomat ovat täydessä vauhdissa ja kelitkin alkavat 
vähitellen muistuttaa sitä, miltä kesällä kuuluukin. Pelattuja 
pelejä on takana kesän ajalta jo monia ja varmasti myös kivoja 
kokemuksia ja muistoja. Kuitenkin kesän kohokohtia ovat 
aina olleet pesisleirit, joten parhaat hetket kesästä ovat vielä 
tulossa. Joukkueen kanssa pelatut pelit, uudet opitut taidot, 
yöpyminen hyvän kaverin vieressä patjalla, leiridisco, kioskilta 
haetut herkut, leirilehteen kirjoitetut terveiset, uudet kaverit 
sekä joukkueen kanssa yhdessäolo ovat jääneet meidänkin 
mieliimme parhaimpina muistoina.

Pesisleirin aikana meitä leirikummeja tulette näkemään 
kentän laidalla kannustamassa ja heittämässä läpyjä sekä 
majapaikoissa ja toivottavasti myös leiridiscossa. Meitä saa tulla 
moikkaamaan ja haastamaan vaikka lyöntikisaan tai kopittelu-
kaveriksi! Pelien jälkeen kannattaa käydä etsimässä joukkueen 
kanssa Ruoveden kivat uimapaikat. Muistakaa, että leirillä täy-
tyy pitää ennen kaikkea hauskaa ja kerätä kivoja muistoja sekä 
nauttia tietysti pesiksestä oman joukkueen kanssa. Kannus-
takaa toisianne, hymyilkää ja naurakaa. Me lupaamme tehdä 
samoin! :) Näin teemme leiristä huikean! Toivotamme teille 
leiriläisille paljon koppeja ja hyviä lyöntejä sekä kivaa leiriä! :)

Terkuin 

Leena, Susanna ja Anna
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Viestintä
Leirin Info-lehti on lähetetty kaikille 
ilmoittautuneille joukkueille n. kaksi 
viikkoa ennen leirin alkua. Leirille tullessa 
jaetaan vielä tarvittaessa lisäinfoa niistä 
asioista, joita info-lehdessä ei ole kerrot-
tu.

Leirin aikana tiedottaminen tapahtuu 
Naperoleirin nettisivujen kautta
www.naperoleiri.fi

Otteluohjelmia ja tulospalvelua pystyy 
seuraamaan osoitteesta
www.pesistulospalvelu.fi

Joukkuekohtaiset ottelu- ja järjestely 
vuorolistat näet tulospalvelun sivuilla 
ilmoittautuneet joukkueet ja ja painat 
haluamasi joukkueen linkkiä. Sen jälkeen 
avautuu sivu *joukkueen tapahtumat 
turnauksessa*, josta löytyy ko. joukkueen 
ottelut, pelattujen otteluiden tulokset 
sekä järjestelyvuorot.
Näiltä sivuilta tietoa löytyy vasta kun 
otteluohjelmat on julkaistu.

Joukkueita koskevissa asioissa tiedo-
tamme tarvittaessa myös tekstiviestitse 
joukkueen yhteyshenkilölle.

Leirimme löytyy myös Facebook’ista ja 
Instagram’ista.

Yhteydenotot viestintäasioissa 
naperoviestinta@hotmail.com
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Muistiinpanoja
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Naperoleirillä mukana

Palvelemme:
Ma-pe 7-21
La 7-18
Su 12-21

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

RUOVESI
Urheilutie 1, 34600 Ruovesi, 
Puh. 03-4762908
paula.pelkonen@k-market.com

RUOVESI

KOSKIKESKUS  TAMPERE
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Hippo.fi:ssä kivaa 
tekemistä lapsille!
Hippo.fi on kaikkien hippolaisten oma maailma verkossa, jossa lapset voivat viihtyä ja 
puuhata. Hippo.fi-sivuilla on monenlaista kivaa ja kehittävää tekemistä: muun muassa 
puuhaa, pelejä, kilpailuja sekä liikunta- ja leikkivinkkejä. Liikkuminen ja hyvinvointi 
ovat hippo.fi-sivuston keskeisiä teemoja. Käy tutustumassa lasten omaan sivustoon 
osoitteessa www.hippo.fi.
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Puh. 010 256 2901 


