
SOPIMUS VALTAKUNNALLISEN PESÄPALLOLEIRIN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Suomen Pesäpalloliitto ry:n (PPL) ja xxxxxxx ry:n välinen sopimus xxxxxleirin 2021 järjestämisestä. 
 
Me allekirjoittaneet hyväksymme tässä sopimuksessa esitetyt periaatteet ja toimintatavat sekä 
sitoudumme noudattamaan niitä. 
 
Leirin ajankohta ja paikka 
 
XX.-XX.X.XXXX XXXX 
 
Leiritoiminnan yleiset tavoitteet 
 
Leiritoiminnan tavoitteena on se, että jokainen lapsi ja nuori voi osallistua pesäpalloleirille ja saada leiriltä 
onnistumisen elämyksiä ja myönteisiä kokemuksia. Seuraavassa on lueteltu leiritoiminnan tavoitteet 
viiteryhmittäin. Näiden tavoitteiden tulee ohjata leirin suunnittelua ja toteutusta sekä päätöksentekoa. 
 
Lähtökohta:   Jokainen lapsi ja nuori saa onnistumisen elämyksiä 
Joukkue:   Onnistunut ja elämyksellinen kilpailutapahtuma 
Tuomarit: Onnistunut henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen paikka 
Järjestävät seurat:  Väline seuran junioritoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen 
  Elävöittää seuratoiminnan ja tuomaritoiminnan kehittämistä 
Lajiliitto:  Tapahtuma, joka tukee nuoria pesäpallon kasvatuksen idean mukaisesti 
 
Leirien kasvatuksellisesta painotuksesta 
 
Suomen Pesäpalloliitto ry järjestää yhdessä seurojen kanssa vuosittain neljä valtakunnallista pesäpalloleiriä 
(Naperoleirin, Tenavaleirin, Suurleirin ja Nuorisoleirin). Leirit ovat nuorten pesäpalloilijoiden kauden 
päätapahtumia, joista muistot säilyvät pitkään. Yhdessä tekemisen ja kokemisen kautta lasten ja nuorten 
kasvu ja kehitys saa vauhtia samaistumisen ja vanhemmilta ihmisiltä saatujen käyttäytymismallien mukaan. 
Siksi on tärkeää, että tuemme nuorten kasvun ohjausta leirien avulla. 
 
Leirien järjestämisen pääperiaatteet 
 

• Leirit ovat aidosti kasvua tukevaa, lasten ja heidän vanhempien pesäpalloinnostusta lisäävää toimintaa 

• Leirien kilpailu- ja muu ohjelma suunnitellaan ikäryhmälle sopivaksi 

• Leirit antavat valmiuksia lajituntemuksen lisäämiseen ja lajin tekniikan hallintaan 

• Leirit antavat mahdollisuuden kokea kilpailullisia elämyksiä 

• Leirit tukevat nuorten tuomareiden kehittymistä ja etenemistä tuomariuralla 
 

PPL:n oikeudet ja velvollisuudet (koskee kaikkia leirejä) 
 

• PPL:n johtokunta päättää leiripassin hinnan. Leiripassin hinta on kaksivaiheinen leirinjärjestäjän 
ilmoittamien ajankohtien mukaan 

• Seura X tekee leirisopimukset kaupungin tai kunnan kanssa 

• PPL:n henkilöstö osallistuu tarvittaessa leirin suunnitteluun ja toteutukseen erikseen sovittavalla tavalla 

• Edellisestä on sovittava (seuran vaatiessa) kirjallisesti 30.10.2020 kuluessa 

• PPL maksaa nuorisotuomarijohtajan ja muun PPL:n henkilökunnan leirikäynneistä aiheutuneet matka- 
ja majoituskulut. 

• PPL järjestää valtakunnallisen leiritapaamisen helmi- maaliskuussa ja maksaa tilaisuuden 
järjestämisestä aiheutuneet kulut, pl. matka- ja majoituskulut 



• PPL järjestää valtakunnallisen leirien palautetilaisuuden loka-marraskuussa. PPL maksaa tilaisuuden 
kulut pl. matka- ja majoituskulut 

• PPL vastaa leirin kilpailutoiminnan tietojärjestelmästä 

• PPL vastaa internetin (leirisivujen) arkkitehtuurista ja ylläpitokustannuksista. Sivuston ylläpidosta vastaa 
seura X. 

• PPL vastaa leirien kilpailu- ja tulospalveluohjelman hankinnasta ja yhdestä käyttäjäkoulutuskerrasta 

• PPL toimittaa leireille tuomaritakit ja tuomarien opasvihkot 

• PPL vastaa Gramex- ja Teosto-maksuista ja sopimuksista sekä Pohjolan tuplaturvasopimuksesta 

• PPL vastaa leirien kehittämistoiminnasta 

• PPL toimittaa arvo-otteluiden (kilpa- ja pelisarja) muistomitalit pelaajille, pelinjohtajille ja tuomareille 

• PPL toimittaa Nuorisoleiri kolmelle parhaalle joukkueelle Suomenmestaruusmitalit 

• PPL toimitta Nuorisoleirin pelisarjojen kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit 

• PPL toimittaa Tenava- ja Suurleirin kilpasarjan kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit. 

• PPL toimittaa Napero- ja Tenavaleirille muistomitalit 
 
Leirin järjestäjän velvollisuudet 

 

• Allekirjoittanut seura vastaa kokonaisuudessaan leirin taloudesta 

• Seura maksaa leirin järjestämisoikeudesta ja sen sopimuksen mukaisesta toteutuksesta PPL:lle laskua 
vastaan 35% leiripassien tuloslaskelman mukaisesta tuotosta elokuun 2021 loppuun mennessä 

• Seura laatii kevään yhteiskoulutustilaisuuteen leirin alustavan talousarvion 

• Taloudesta on pidettävä kirjanpitolain mukaista tarkkaa ja yksityiskohtaista kirjanpitoa  

• Leirin jälkeen taloudesta on tehtävä tilinpäätös ja tuloslaskelma 

• Tilinpäätös ja tuloslaskelma sekä leirin loppuraportti esitetään syksyn leiripalaverin yhteydessä   

• Leirin jälkeisessä valtakunnallisessa leiripalaverissa seura esittää leirituoton käytöstä suunnitelman 

• Järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että lasten ja nuorten leiritoiminnasta saadusta tuotosta 
2/3 osa käytetään seuran lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen 

• PPL:n leirituotto käytetään liiton toimintasuunnitelmassa esiteyllä tavalla seura- ja aluetoiminnan 
tukemiseen 

• Mahdolliset muutokset kilpailujärjestelmään leirin järjestäjä esittää kilpailupäällikön vahvistettavaksi 
viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alku 

• Leirin järjestäjän tulee kontrolloida osallistuvien joukkueiden pelisääntövelvoitteen toteutuminen 

• Leirin järjestäjä sitoutuu noudattamaan PPL:n määräyksiä ja ohjeita valtakunnallisten 
yhteistyökumppaneiden osalta 30.10.2020 saakka 

• Leirijärjestäjä vastaa Itä-länsi otteluiden parhaiden palkitsemisesta arvo-ottelun hengen mukaisesti 
(esim. pokaali) 

• Leirinjärjestäjä vastaa seuraavista tuomaritoimintaan liittyvistä kustannuksista  

• leirituomareiden ylläpidon  

• tuomaritarkkailijoille ”opistotasoisen” tasoisen majoituksen ja leiriruuan  

• tuomaritarkkailijan mahdolliset matkakulut leiripaikkakunnan ja kodin välillä sekä 
leirin aikaiset matkakulut (suositus vahvistettu yleinen taksa). Minimiaika 
tuomaritarkkailijan kulujen korvauksesta on kolmen täyden vuorokauden 
osallistuminen leiritoimintaan 

• nuorisotuomareilla tulee olla mukana voimassa oleva tuomarikortti  
 
Sopimuksen noudattaminen 
 
Mikäli sopimusta ei ole noudatettu, PPL:n johtokunta voi määrätä leirinjärjestäjälle sopimuksen 
noudattamatta jättämisestä enintään 2000 euron laiminlyöntimaksun. 
 



Mahdolliset erimielisyydet 
 
Mikäli tähän sopimukseen liittyviä erimielisyyksiä ei voida sopia neuvottelemalla tai välimiesmenettelyllä, 
ratkaistaan ne Helsingin käräjäoikeudessa. 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi molemmille osapuolelle. 
 
Vantaalla xx.xx. 2019 
                 
Suomen Pesäpalloliitto ry.    
 
_________________________  
Arto Ojaniemi 
 
 
xxxxxxxxxx ry. 
 
________________________ ____________________________________  
     
 
    
 


