
 

 

Tervetuloa Naperoleirille Kankaanpäähän ja Pomarkkuun! 
 
 
Naperoleiri 2019 valmistelut ovat käynnissä täydellä tohinalla. Tästä kirjeestä löydät tietoa 
muun muassa ilmoittautumisesta, kannustusväen majoitusmahdollisuuksista ja tulevista 
leirituotteista. 

Leirin ajankohta 

G- ja F-pesisjuniorien valtakunnallinen leiri järjestetään 31.7.-4.8.2019 (keskiviikko-

sunnuntai) Kankaanpäässä ja Pomarkussa. Joukkueiden jakaantuminen kahden 
paikkakunnan välillä päätetään ilmoittautumisten jälkeen. Tavoitteenamme on, että leirille 
osallistuisi 100 joukkuetta. 

Ilmoittautuminen 

Leirille ilmoittautuminen alkaa perjantaina 1.3. klo 12 osoitteessa: 
https://www.pesistulospalvelu.fi. Varaa joukkueellesi paikka heti ilmoittautumisen auettua, sillä 
leirit täyttyvät yleensä nopeasti. 

Kentät ja majoituskoulut 

Leirimme erityisyytenä on, että pelikentät ja majoituskoulut ovat lähellä toisiaan. 
Päämajoituskoulun yhteydessä on jopa 11 pesäpallokenttää, joten leirillä joukkueiden 
siirtyminen on varsin vaivatonta. Yhteensä pelikenttiä on käytössä 17. Majoituskouluja leirille 
on varattu kuusi. 

Ruokailu 

Ruokailumahdollisuus on järjestetty neljälle koululle, joten uskomme ruokailujen sujuvan 
jouhevasti ja näin energiaa riittää pelaamiseen aivan pienimmilläkin osallistujilla. Pomarkussa 
yöpyville joukkueille myös ruokailu on järjestetty Pomarkussa. 

Kannustusjoukot / majoitus 

Naperoleiri kiinnostaa myös pelaajien perheitä ja läheisiä. Olemme kartoittaneet valmiiksi 
yöpymismahdollisuuksia kannustusjoukoille aivan tapahtuma-alueiden yhteydestä tai 
lähiseuduilta.  

https://www.pesistulospalvelu.fi/


 

 

• Hotelli Kantri, Kankaanpää / www.hotellikantri.fi 

o Osoite: Linnankatu 2  
o Myynti: myynti@hotellikantri.fi 
o Puhelin: +3582572700 

 

• Eteläpää, Siikainen / www.etelapaa.fi 

o Osoite: Eteläpääntie 2 
o Myynti: info@etelapaa.fi 
o Puhelin: 040 513 9877 

 

• Jämin lomamökit, Jämijärvi 

o Tiedustelut: Aila Vikki 
o Sähköposti: aila.a.vikki@gmail.com 
o Puhelin: 050 4322825 

 

• HUOM! Muiden yritysten majoituskohteita julkaisemme leirin virallisilla 
internet sivuilla maalis-huhtikuun aikana.  

OPISTO JA ASUNTOLATASON MAJOITUSTA  
(Leiriorganisaation kautta) 

 
• Kankaanpään opisto, Kankaanpää  

o Osoite: Opistonkatu 5 
o Huoneet:   

▪ 1 hh 50 €/yö (12 kpl) 
▪ 2 hh 70 €/yö (28 kpl) 
▪ 3 hh 100 €/yö (3 kpl) 

 
o Kaksi yhteiskeittiötä sekä saunatilat. Kaikissa huoneissa on oma suihku/wc. 
o Hintaan sisältyy liinavaatteet & pyyhe  
o Opistolla on saatavissa myös aamiaista ja päivällistä eri hintaan. Aamiais- ja 

ruokailulippuja saa ostaa leirikansliasta.  
o Huoneet maksetaan laskulla.  
o Avainten nouto ja palautus leirikansliasta. 

 
 



 

 

• Sataedun asuntola, Kankaanpää 

o Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 14 
o Tarjoamme 4 hengelle tarkoitettuja soluasuntoja, joissa on pääsääntöisesti 

kaksi kahden hengen makuuhuonetta 
o Yhteiset keittiö-, wc ja –suihkutilat 
o Sopivat erinomaisesti perheille tai tuttavapariskunnille 
o Soluasunnon hinta 480 euroa (majoitus neljälle hengelle koko leirin ajaksi). 

Maksu tapahtuu käteisellä avainten noutamisen yhteydessä.   
o Majoittujat tuovat itse omat astiat, liinavaatteet ja hygieniatarvikkeet. 

Liinavaatteet on mahdollista vuokrata hintaan 4,50 €/setti. Tästä on syytä 
mainita varauksen yhteydessä 

o Vuokrataan koko leirin ajaksi 31.7-4.8. (mahdollisuus saapua jo tiistaina 30.7. 
samaan hintaan) 

o Ei yksittäisiä öitä tarjolla. 
o Huoneiden luovutus lähtöpäivänä klo 12 mennessä. 
o Avainten nouto ja luovutus leirikansliasta. 

 

• Sitovat varaukset Opiston ja Sataedun asuntoloihin (ks. peruutusehdot) ja 
tiedustelut: leirikanslia.naperoleiri2019@gmail.com 

 
 
Peruutusehdot Opiston ja Sataedun majoitustiloissa: 
 

o Peruutus on maksuton 14 päivää ennen majoituksen alkua. 
o Peruutuksista 4-14 päivää ennen majoituksen alkua laskutetaan 50% majoituksen 

hinnasta. 
o Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan koko majoituksen hinta. 
o Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen majoituksen alkamista (esim. sairastuminen, 

jolloin on toimitettava lääkärintodistus), on peruutus maksuton. 
o Majoitukseen osallistuja voidaan vaihtaa ilman erillistä maksua. 

 
 

• Asuntovaunumajoitukset 
 

o Leiriorganisaatio järjestää Kankaanpään jäähallin paikoitusalueelle enintään 
70kpl sähköistettyjä asuntovaunupaikkoja.  

o Vaunupaikat jaetaan varausjärjestyksen mukaan ja paikkavarauksista 
lähetetään myös vastaukset leirin lähestyessä, jossa ilmoitetaan mm. 
vaunupaikan maksusta. 

mailto:leirikanslia.naperoleiri2019@gmail.com


 

 

 
o Varaushinta on 100€, joka sisältää vaunupaikan keskiviikosta 31.7 alkaen aina 

sunnuntaihin 4.8 leirin päättymiseen saakka.  
o Vaunualueella on ehdottomasti noudatettava myöhemmin ilmoitettavia 

järjestyssääntöjä.  
o Varaa vaunupaikkasi lähettämällä yhteystietosi sähköpostiosoitteeseen 

naperoleiri2019.vaunupaikat@gmail.com 

 
LEIRITUOTTEET 
 
Tarjoamme leirijoukkueille mahdollisuutta tilata leirituotteita ennakkoon. Ennakkomyynnissä 
ovat: 

o Tekninen paita leirilogolla + joukkueen OMALLA logolla tai ilman 
o Panta leirilogolla 
o Pipo leirilogolla 
o Tuotesetit – SIS Paita + panta/pipo  

 
Tuotteita tulee myyntiin rajoitettu erä myös leirin ajaksi, mutta mm. värivalikoima paidoissa on 
suppeampi, eikä paitaan ole mahdollista saada omaa logoa. Myös hinnat nousevat. 
 
Ennakkotuotteiden viimeisen tilauspäivän, hinnat sekä tilausohjeet ilmoitamme maaliskuun 
aikana. 
Mallikuvia tuotteista: 

 

mailto:naperoleiri2019.vaunupaikat@gmail.com


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
SOSIAALINEN MEDIA 
 
Seuraathan jatkossa Naperoleiri 2019 etenemistä myös leirin verkkosivuilta ja sosiaalisen 
median kanavissa.  

www.naperoleiri.fi 

Instagram: @naperoleiri2019 

Facebook: naperoleiri2019 

Twitter: @naperoleiri2019 

 

YHTEYSTIEDOT 

• Leirin johtaja  
Lauri Kujanpää 
040 679 6117 
lauri.kujanpaa@kankaanpaa.fi 

 

• Leirin varajohtaja 
Heini Pasanen 
050 3770010 
heini87@gmail.com 
 

• Pesäpalloliiton yhteyshenkilö (ilmoittautumiset ja kilpailuasiat) 
Maija Viljanen 
050 322 3371 
maija.viljanen@pesis.fi 
 

• Naperoleirin sähköposti: naperoleiri2019@gmail.com 

http://www.naperoleiri.fi/
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