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TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT 

1.  LEIRIORGANISAATIO 

       

OSOITTEET 

1. KOULUT 

MARTIN KOULU 
Leiri- ja kilpailukanslia 
Tuomarikanslia 

Ruokailukoulu 
Joukkuemajoitus 
Tuomarimajoitus 

OSOITE: 
Martintorinkuja 2 
05800 Hyvinkää 

VEHKOJAN KOULU Ruokailukoulu 
Joukkuemajoitus 

Männikkötie 6 
05830 Hyvinkää 

ASEMAN KOULU Joukkuemajoitus Kauppalankatu 8, 05800 Hyvinkää 

HÄMEENKADUN KOULU Joukkuemajoitus Hämeenkatu 36, 05800 Hyvinkää 

POHJOISPUISTON KOULU Joukkuemajoitus Runeberginkatu 12, 05800 Hyvinkää 

PUOLIMATKAN KOULU Joukkuemajoitus Uudenmaankatu 73, 05830 Hyvinkää 

SVEITSIN LUKIO Joukkuemajoitus 2-4, Teerimäenkatu, 05900 Hyvinkää 

 

2. KARAVAANIALUE  

Martintorinkuja 2, 05800 Hyvinkää 

Martin hallin suihku- ja wc-tilat ovat karavaanialueen majoittujien käytössä.  

LEIRIJOHTAJA Miika Rantatorikka 045 676 6923 miika.rantatorikka@hyvinkaantahko.fi 

ETELÄISEN ALUEEN ALUEVASTAAVA Ville Pulkkinen 040 777 2273 ville.pulkkinen@pesis.fi 

LEIRIKANSLIA Martin koulu 041 748 3609 nuorisoleiri2019.kanslia@gmail.com 

KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Pirjo Kujanpää 040 594 1790 nuorisoleiri2019.kanslia@gmail.com 

KILPAILUKANSLIA Martin koulu  nuorisoleiri2019.kilpailu@gmail.com 

KILPAILUPÄÄLLIKKÖ Jussi Haapala 050 469 8818 nuorisoleiri2019.kilpailu@gmail.com 

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄ Ella Kaasinen 040 017 6227 nuorisoleiri2019@gmail.com 

MAJOITUSVASTAAVA Tero Kyhyräinen 050 352 2255 nuorisoleiri2019.majoitus@gmail.com 

TALOUSVASTAAVAT Meri-Tuulia Tikka 
Antti Yli-Saunamäki 

- 
040 752 5252 

meri-tuulia.tikka@elisanet.fi 
antti.yli-saunamaki@hyvinkaantahko.fi 

ITÄ-LÄNSIVASTAAVA Aleksi Järviaho 040 552 5192 aleksi.jarviaho@pesis.fi 

TURVALLISUUSVASTAAVA Pentti Paasonen   

TUOMARIKANSLIA Martin koulu  nuorisoleiri2019.tuomarit@gmail.com 

TUOMARIVASTAAVA Matias Laukkanen 040 722 2293 nuorisoleiri2019.tuomarit@gmail.com 



3. KENTÄT 

  

 

* Etäisyydet laskettu Hyvinkään keskustan rautatieasemalta autolla liikuttaessa.  

 

 

 

 

 

 

 

KENTÄN NIMI KENTÄN POHJA OSOITE ETÄISYYS * PELATTAVAT SARJAT TIEDOT 

Pihkalan 
pesäpallostadion 

Hiekkatekonurmi Urheilukatu 19, 
05800 Hyvinkää 

1,4 km Kilpasarja, pojat 
Pelisarja, pojat 

Kioski 
Vesipiste 
WC 

Martin urheilu- 
puiston kenttä 

Hiekkatekonurmi Takamartintie 11, 
05810 Hyvinkää 

3,2 km Kilpasarja, pojat 
Pelisarja, pojat 

Vesipiste 
WC 

Puolimatkan koulun 
kenttä 

Hiekkatekonurmi Uudenmaankatu 73, 
05830 Hyvinkää 

1,9 km Kilpasarja, tytöt 
Pelisarja, tytöt 

Vesipiste 
WC 

Vehkojan koulun 
kenttä 

Hiekkatekonurmi Männikkötie 6, 
05830 Hyvinkää 

2,8 km Kilpasarja, tytöt 
Pelisarja, tytöt 

Vesipiste 
WC 

Kankurin liikunta- 
puiston kenttä 

Kumirouhekenttä 
EI PIIKKAREITA 

Torikatu 20,  
05800 Hyvinkää 

1,3 km Kilpasarja, tytöt 
Pelisarja, tytöt 

Vesipiste 
WC 

Juholanmäen 
kenttä 

Hiekkatekonurmi Lepolanvayla,  
04400 Järvenpää 

25,6 km 
29 min 

Kilpasarja, pojat 
Pelisarja, pojat 

Vesipiste 
WC 

Kirkonkylän 
hiekkatekonurmi 

Hiekkatekonurmi Suojalantie 2,  
01900 Nurmijärvi 

25,9 km 
20 min 

Kilpasarja, tytöt 
Pelisarja, tytöt 

Vesipiste 
WC 

Peltosaaren 
pesäpallokenttä 

Hiekkatekonurmi Hj. Elomaankatu 6, 
11130 Riihimäki 

14,7, km 
17 min 

Kilpasarja, pojat 
Pelisarja, pojat 

Vesipiste 
WC 

Savion 
pesäpallokenttä 

Hiekkatekonurmi Koivikontie 35, 
04260 Kerava 

39,6 km 
37 min 

Kilpasarja, tytöt 
Pelisarja, tytöt 

Vesipiste 
WC 

Hakalan kenttä Hiekkakenttä Hakalanpolku 2, 
05460 Hyvinkää 

2,4 km Pelisarja, pojat Bajamaja 
ei vesipistettä 

Mustanmännistön 
pallokenttä 

Hiekkakenttä Apolankatu 7,  
05820 Hyvinkää 

2,9 km Pelisarja, pojat Bajamaja 
ei vesipistettä 

Paavolan 
pallokenttä 

Hiekkakenttä Oraskatu 7,  
05880 Hyvinkää 

2,5 km Pelisarja, tytöt Vesipiste 
WC 

Sveitsin pallokenttä Hiekkakenttä Aleksis Kiven katu 6, 
05900 Hyvinkää 

1,5 km Pelisarja, tytöt Vesipiste 
WC 

Viertolan 
pallokenttä 

Hiekkakenttä Pappilankatu 26, 
05800 Hyvinkää 

1,5 km Pelisarja, tytöt Vesipiste 
WC 

VR:n kenttä Hiekkakenttä Pajatie 8,  
05820 Hyvinkää 

2,7 km Pelisarja, pojat Bajamaja, 
ei vesipistettä 

Hirsimäen (Sakon) 
kenttä 

Hiekkakenttä Asepajankatu,  
11100 Riihimäki 

14,3 km  
18 min 

Satunnaisia lauantain 
sijoitusotteluita 

HUOM! Ei WC:tä 
eikä vesipistettä 



YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TARJOUKSET  

 

1. ETELÄ-SUOMEN MONIPUOLISIN LOMAKESKUS – HYVINKÄÄN SVEITSI 

1.1. HOTEL SVEITSI 

 

HOTEL SVEITSI on Moderni kokous- ja elämyshotelli 

keskellä Etelä-Suomen kauneinta sekä monipuolisinta  

matkailu- ja vapaa-ajanaluetta – vain vajaan tunnin  

ajomatkan päässä Helsingistä. 

 

 
 

Huonehintoihin sisältyy aamiainen, kuntosalin käyttö sekä sisäänpääsy uimalaan sen 

aukioloaikoina. Kaikissa huoneissa on nettiyhteys, taulu-tv sekä hiustenkuivaaja. Huonehinnat 

eivät sisällä kanta-asiakasetuja. 

 

- Vieraat varaavat itse huoneensa suoraan hotellin nettisivuilta www.hotelsveitsi.fi. 

- Varauksen takaukseksi tulee ilmoittaa luottokorttitiedot (numero ja voimassaoloaika). 

- Huoneen varaamiseksi tulee varaaja syöttää etukoodi-kenttään varauskoodi: PESIS 

- Päivän majoitushinnan huone varattaessa tulee mahdollinen peruutus tehdä viimeistään 

24 tuntia ennen saapumista.  

- Minimiviipymä 4 yötä – varauksien viimeinen kuluton peruutusmahdollisuus on 48 tuntia 

ennen saapumista. Pyydämme ilmoittamaan ryhmän tuloajan etukäteen.  

- Huoneisiin sisään kirjautuminen klo 15:00 alkaen ja uloskirjautuminen klo 12:00 mennessä 

lähtöpäivänä. 

 

 

 

http://www.hotelsveitsi.fi/


1.2. SUPERPARK & SEIKKAILUSVEITSI 

 

Superpark Sveitsi: Koko joukkueelle sisäänpääsy Superpark Sveitsin 

aktiviteettipuiston riemuihin hintaan 120 €/joukkue.  

Mukaan sisäliikuntavaatteet (sukkasillaan tai sisäkengillä)! 

 

superpark.fi/park/sveitsi/ 

 

   

Seikkailusveitsi Kiipeilypuisto: Mikä korkean paikan kammo? Köysi-vaijeri-kiipeilypuistossa on 12 

eritasoista rataa. Huimat liu’ut aiheuttavat riemunkiljahduksia. Aikaa on hyvä varata pari tuntia ja 

varustukseksi säänmukaiset ulkoiluvaatteet sekä hyvät kengät (esim. lenkkarit). Koe elämys koko 

joukkueen voimin hintaan 150 €/joukkue! 

www.seikkailusveitsi.fi 
 
  

   
    

Leirin aikana hotellivarausten yhteydessä -2 € alennus molempien puistojen sisäänpääsystä  
koodilla “pesisleiri”! 

 

1.3. SVEITSIN UIMALA 

Hyvinkään Nuorisoleirille osallistuvat joukkueet pääsevät kokonaisuudessa yhdessä kerran uimaan 

ilmaiseksi! Joukkueen valmentaja/muu yhteyshenkilö tuo mukanaan nimilistan, laskee valmiiksi, 

kuinka monta uimaria on menossa sisään ja ilmoittaa kassalla henkilömäärän rannekkeita varten. 

Näin vältytään ruuhkatilanteelta jonossa. 

https://superpark.fi/park/sveitsi/
http://www.seikkailusveitsi.fi/


Uimalan aukioloajat:   Sisäaltaat käytössä: 

ma – pe  klo 6.30 - 21.00  ma – pe  klo 6.30-8.00 & 15.00-20.00 

la – su  klo 10.30 - 19.00  la – su  klo 10.30-18.00 

Kassa suljetaan arkisin klo 20.00 ja la-su klo 18.00. 

 

Sijainti: Teerimäenkatu 6, 05900 Hyvinkää 

 

HINNASTO 

Aikuiset    5,00 € 
Arkisin ennen klo 15   3,50 € 

Lapset (6 – 17 vuotta)  3,00 € 

Opiskelijat opiskelijakortilla 3,00 € 

Varusmiehet varusmieskortilla 3,00 € 

1 – 5-vuotias lapsi aikuisen seurassa  1,00 € 

Perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta) 13,50 € 

 

- Kesäajan ulkopukutilojen säilytyslokerot toimivat 50 sentin kolikoilla. Raha on pantti, jonka 

saa takaisin. 

- Kuntosalin käyttö kuuluu pääsymaksuun. Sali on käytössä myös kesällä. 

- Alennukseen oikeuttava kortti on esitettävä lipun oston yhteydessä. 

 

2. AMARILLO 

AMARILLON VIRVOITUSJUOMATARJOUS! 

Tarjoamme ison virvoitusjuoman (0,4ltr) veloituksetta  

lounasannoksen tai pääruoan ostajalle  

(yksi juoma/ruokailija, arvo 3,80€).  

Tarjous voimassa pesisleirin ajan 22.-27.7.2019. 

Lounaslistan sekä ruokalistan löydät: 

www.raflaamo.fi/fi/hyvinkaa/amarillo-hyvinkaa 

 

3. ELÄMÄNI SANKARI 

 

- Elämäni Sankari ry palkitsee Pihkalassa pelattavien  

kilpasarjan ”Elämäni Sankari” -Itä-Länsien parhaat pelaajat!  

- Lisäksi Nuorisoleirin facebook -sivuilla on käynnissä Elämäni  

Sankari ry:n kilpailu, jossa voit voittaa lahjakortin Stadiumiin!  

Kilpailu päättyy nuorisoleirin avauspäivänä 22.7.2019.  



ELÄMÄNI SANKARI NUORTEN HYVINVOINTIIN VAIKUTTAMASSA 

Hyvinkään Tahkon pesiskoulujen 20v juhlavuoden teemasta syntyi vuonna 1997 Elämäni Sankari -

projekti. Projektin syntyyn vaikutti Suomessa tuolloin käynnissä oleva ns. toinen 

huumausaineaalto. Tällöin Suomessa oli liikkeellä kovia huumausaineita ja mm. suonensisäinen 

käyttö oli melko runsasta aiheuttaen ongelmia koko väestölle. Vuoden 1998 pesäpallon 

sopupeliskandaali johti siihen, että projektin toimijat päättivät perustaa Elämäni Sankari ry:n. Näin 

myös tapahtui ja yhdistys syntyi vauhdilla Nuorisopesis ry:n, Tahko ry:n ja MLL:n Hyvinkään 

yhdistyksen voimin. 

Reilun 20 vuoden aikana Elämäni Sankari ry on kehittynyt ehkäisevän päihdetyön ja hyvinvoinnin 

edistämisen asiantuntijajärjestöksi. Järjestön keskeisenä työn muotona on säilynyt kohtaamistyön 

toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa. 2010-luvulla Elämäni Sankari on pitänyt keskimäärin 

450 päihdeoppituntia vuosittain, joissa kohdataan keskimäärin 12.000 ihmistä. Järjestö tuottaa 

myös materiaalia ehkäisevään työhön, järjestää useita eri tapahtumia, kehittää toimintamalleja 

kohtaamistyöhön ja toimii aktiivisesti vaikuttamistyössä sekä Hyvinkäällä että valtakunnallisesti 

ehkäisevän päihdetyön verkostossa. Elämäni Sankari ry:n jäsenyhdistyksiä on tänä päivänä 23 kpl, 

joista valtakunnallisia toimijoita mm. Suomen Salibandyliitto ja Suomen Valmentajat ry. 

20 vuoden aikana nuorten päihteiden käyttö on muuttunut monessa mielessä hyvään suuntaan. 

Raittiiden osuudet ovat olleet kasvussa, mutta toisaalta myös niiden osuudet, jotka käyttävät 

päihteitä. Puhutaan siis polarisoitumisesta, jossa ääripäät erottuvat. Suurin osa nuorista kuuluu 

tähän välimaastoon, joka vielä empii omaa suhdettaan päihteisiin. Järjestömme kokee ehkäisevän 

työn erittäin merkitykselliseksi, jonka työn arvoa on erityisen haastava mitata. Suuria haasteita 

nykypäivänä tarjoaa alkoholin humalajuominen, kannabiksen lisääntynyt käyttö, sekakäyttö ja ns. 

muuntohuumeiden lisääntyminen. Ehkäisevälle työlle on siis edelleen tarvetta ja tämä tulisi 

huomioida myös esim. kuntatasolla, kun päätetään kunnan sisäisistä painopisteistä hyvinvoinnin 

edistämisen näkökulmasta. 

Nykypäivänä kasvavan haasteen meille kaikille tarjoaa elämänhallinnan tasapainotilan löytäminen. 

Tällä tarkoitetaan yksilön kohdalla nukkumista, päivittäistä liikkumista, ruokailemista ja 

suhtautumista viihde-elektroniikan tarjoamiin virikkeisiin. Nuorilta kysyttäessä lähes poikkeuksetta 

saamme kuullaksemme, että nukkumisen haasteet ovat näistä suurimmat. Uskallan väittää, että 

tämä ei kosketa pelkästään nuorisoamme vaan ihan meitä kaikkia. Hyvän tasapainotilan 

löytäminen on avainasemassa, jotta voidaan puhua elämänhallinnan balanssista. 

Elämäni Sankari ry:ssä on painotettu jo reilun kahdenkymmenvuoden ajan liikunnan ja 

harrastusten merkitystä lasten / nuorten hyvinvoinnin taustalla ns. suojaavana tekijänä. Uskomme 

vahvasti siihen, että terveillä arvoilla varustettu harrastustoiminta on mitä parhainta ehkäisevää 

työtä kodin merkitystä unohtamatta. Ohjaajien ja valmentajien merkitys tässä toiminnassa on 

varsin keskeinen. Nuorisoleirin kaltaiset tapahtumat jättävät kaikille paikalla oleville pysyviä 

muistijälkiä ja moni saa leireiltä myös esim. uusia ystäviä. Järjestömme puolesta haluan toivottaa 

kaikille tämän vuoden Nuorisoleiriläisille taustajoukkoineen oikein mahtavaa leiriviikkoa ja hyvää 

sekä nautinnollista kesää! 

 

Henrik Norrena, Toiminnanjohtaja, Elämäni Sankari ry 



4. CLOETTA 

Cloetta on vahvasti mukana Nuorisoleirillä!  

- Nuorisoleirin disco kantaa nimeä Jenkki Disco! 

- Majoituskoulujen kioskeissa on myynnissä  

Cloettan tuotteita!  

- Cloettan tuotteita on myös palkintokasseissa! 

 

5. KINOMA  

 

     Ohjelmisto:   

     www.hyvleffat.fi 

     Kinoman sijainti:  

     Ahdekallionkatu 3,  

     05820 Hyvinkää 

 

 

 

ENNEN LEIRIÄ 

1. LEIRILÄISTEN VAKUUTUKSET JA SPORTTITURVA 

 

- Pelaajan lisenssivakuutus kattaa sekä peleissä että leirin vapaa-ajalla sattuneet mahdolliset 

vahingot.  

➔ Huomioittehan kuitenkin, että jos pelaajalla on muu vakuutus kuin Sporttiturva, on 

varmistettava, että se korvaa myös leirin aikana tapahtuneet vahingot.  

 

2. PELINJOHTAJIEN KOULUTUSVAATIMUKSET 

 

- Leirijoukkueiden pelinjohtajille on määritelty koulutusvaatimukset, jotka on eritelty 

leireittäin, ja ne näkyvät osoitteessa: 

https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/koulutusvaatimukset/ 

- Nuorisoleirillä pelinjohtajalla tulee olla II-tason koulutuspolun hyväksytty suoritus ja 

lunastettu II-tason todistus tai NPVT 

- Joukkueella on mahdollisuus hakea poikkeuslupaa, jos sillä ei ole perustelluista syistä 

koulutusvaatimuksia täyttävää pelinjohtajaa. Poikkeusluvan hinta on Nuorisoleirillä 275 

€. Poikkeuslupa-asioissa olkaa yhteydessä Jari Maliseen, jari.malinen@pesis.fi. 

Myönnetty poikkeuslupa on voimassa kesän 2019 ajan kyseisellä leirillä ja nuorempien 

ikäluokkien leireillä. 

 

 

http://www.hyvleffat.fi/
mailto:jari.malinen@pesis.fi


3. TUOMARIVELVOITE 

 

- Jokainen joukkue on velvoitettu tuomaan mukanaan yhden tuomarin 

- Jos tuomarivelvoitetta ei täytetä, sakko on kahden leiripassin verran eli 440 €.  

- Sakko laskutetaan heti leirille tultaessa joukkueen ilmoittautuessa leirikansliaan. Sekä 

tuomarivelvoitteen sakko että puuttuvat passit maksetaan heti ilmoittautumisen 

yhteydessä joko kortilla tai käteismaksulla.  

 

4. JOUKKUEEN YHDYSHENKILÖN TULEE OTTAA MUKAAN 

 

- Kahtena kappaleena joukkueen nimilistat sekä joukkuelisenssilistat tulostettuna. 

- Jokeripaidat  

- Lyöntijärjestysnumerot  

- Ensiapulaukku, mm. puhdistusaineita, sidostarvikkeita, kuume- ja kipulääkettä, 

kylmäpakkauksia ja sakset.  

- Pyykkinarua vaatteiden kuivatukseen  

- Seuralippu tmv. tunnus jos on  

- Taskulamppu sähkökatkon tmv. poikkeustilanteen varalta  

- 50 € rahaa käteisenä siivouspanttia varten (tasaraha)  

- Tämä infolehti  

- VARAUTUMINEN sekä kuumaan (sää) että viileään (ilmastointi) ja ohjeet joukkueen 

jäsenille.  

 

5. PAKKAUSMUISTILISTA LEIRILÄISILLE 

 

Pelivarusteet   Muuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peliasu  

Räpylä  
Kypärä  

Piikkarit / lenkkarit  

Maila  

Lippis / huivi / muu päähine  

Juomapullo  

Kuminauha ym. muut 
lämmittelyvälineet 

 

Reppu / kassi  

Tekniset vaatteet  
Varautuminen kylmään 
Tuulipuku 
Tekninen kerrasto tai vastaava 

 

Varautuminen sateeseen 
Vettä hylkivät vaatteet  

 

Vapaa-ajan vaatteet  

Makuupussi / peitto  

Tyyny  

Patja  
Lakanat  

Pyyhe  

Peseytymisvälineet  

Hygieniatuotteet  

Aurinkorasva  

Henkilökohtaiset lääkkeet  

Rahaa  
Vapaa-ajan viettoon 
Lukemista, pelejä, tms.   

 



LEIRILLÄ 

1. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 

 

Seuraa meitä  

#nuorisoleiri2019 

 
- Facebook: Pesiksen Nuorisoleiri @Nuorisoleiri 
- Instagram: nuorisoleiri2019 
- Twitter: nuorisoleiri19 
- Snapchat: nuorisoleiri19 

 
- PÄÄASIALLINEN tiedotuskanava on leirin Facebook-sivut 
- Nuorisoleirin nettisivuja (nuorisoleiri.fi) päivitetään myös päivittäin  
- Kiireellisissä asioissa tiedottaminen tapahtuu Nuorisoleiri2019 WhatsApp ryhmän kautta, 

joka luodaan sunnuntaina 21.07.2019. Ryhmään lisätään jokaisen joukkueen yhteyshenkilö. 
- Leiriorganisaatio tiedottaa leirin aikana niitä henkilöitä, joiden tiedot on merkitty  

joukkueen tietoihin pesistulospalvelussa joukkueen yhteyshenkilöksi. Jos nämä  
tiedot eivät ole oikein, ilmoitattehan muutokset sähköpostilla osoitteeseen 
nuorisoleiri2019@gmail.com sekä nuorisoleiri2019.kanslia@gmail.com 
 
HUOM! Olemme saaneet jälleen mahtavasti valokuvaajia kuvaamaan leirillämme. Jos 
haluatte käyttää sivustoillamme sekä osoitteessa https://pesisleirit.kuvat.fi/kuvat/ 
näkyviä kuvia, toivomme, että käytätte omissa somekanavissa kuvaajan nimeä. Kiitos! 

 

2. LEIRILLE SAAPUMINEN 

 

2.1. Leirikanslia 

Leirikanslia aukeaa maanantaina 22.7. ja on auki klo 9.00-21.00.  

Avoinna TI klo 8-13 & 16-18, KE/TO/PE klo 11-12.30 & 16-18 ja LA klo 9-14. 

Päivystävä kanslia palvelee 24/7 puhelinnumeroissa 041 748 3609 / 040 594 1790. 

- Joukkueet ilmoittautuvat leirikansliassa, joka sijaitsee Martin koululla osoitteessa 

Martintorinkuja 2, 05800 Hyvinkää. Kanslian puhelinnumero on  

- Ilmoittautumispisteeseen saapuu joukkueesta yksi henkilö, joukkueen yhteyshenkilö 

- Jos joukkue ei ole kyennyt hoitamaan tuomarivelvoitetta tai joukkueeseen tarvitaan uusi 

leiripassi, jota ei ole maksettu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä, nämä maksut 

maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä joko korttimaksulla tai käteisellä  

- Ilmoittautuessa tulee olla mukana:  

➔ Siivouspantti 50 € käteistä rahaa, ehdottomasti tasaraha!  

➔ Kahtena kappaleena joukkueen nimilistat (josta löytyy majoittuvien pelaajien, 

valmentajien ja huoltajien nimet) sekä joukkuelisenssilistat tulostettuna. 

Toinen nimilista laitetaan majoitusluokan oven sisäpuolelle ja toinen annetaan 

majoitusvalvontaan. Lisäksi luokan oven ulkopuolelle tulee kaavake, jossa on luokassa 

majoittuvien pelaajien lukumäärä ja joukkueen yhteyshenkilön tiedot. 

mailto:nuorisoleiri2019@gmail.com
mailto:nuorisoleiri2019.kanslia@gmail.com
https://pesisleirit.kuvat.fi/kuvat/


- Ilmoittauduttuaan joukkue saa mukaansa joukkuemapin, josta löytyy mm. maksetut 

rannekkeet, joukkueen nimikyltti sekä tärkeää infoa.  

- Jos joukkueesta esimerkiksi puuttuu pelaaja/pelaajia, joiden passit on maksettu 

ennakkoon, kaikki hyvitykset ja palautukset tehdään vasta leirin jälkeen!  

 

A. Leiriranneke 

 

- Leirirannekkeella olet oikeutettu seuraaviin palveluihin ja toimintoihin:  

- 1-3 ottelua / päivä  

- Koulumajoitus (omat patjat, tyynyt ja makuupussit mukana)  

- Ruokailut 2-4 x päivässä  

- Kilpailutoiminnan palvelut, vähintään 10 ottelua / joukkue  

- Leirin otteluihin liittyvät järjestelyt  

- Jenkki Disco ja leirin Itä-Länsi tapahtuma  

Hyvinkään Tahko – Kankaanpään Maila -superpesisottelu tiistaina klo 18.30  

Tahkon Leidit – Kirittäret, Jyväskylä -superpesisottelu perjantaina klo 13.00  

- Muut leirin palvelut  

- Leirirannekkeella pääset myös ruokailuihin, majoituskouluun ja leirin oheistapahtumiin.  

- Jos leiriranneke hajoaa, uuden rannekkeen saa leirikansliasta. Soita ensin leirikansliaan 

numeroon (puh. 041 748 3609), ja jos numerosta ei vastata, soita päivystävään numeroon 

puh. 040 594 1790. Vanha, rikkinäinen ranneke on oltava mukana.  

- Jos joukkue on etukäteen ilmoittanut vaihtavansa kesken leiriä esimerkiksi pelinjohtajaa, 

molempien pelinjohtajien on tultava rannekkeenvaihtoon leirikansliaan, kun vaihto 

tapahtuu.  

B. Majoituspantti 

 

- Majoituspantti on 50 €  

- Majoituspantin saa takaisin, kun luokka on yhtä siistissä kunnossa, kuin leirille tultaessa  

- Jos luokkahuoneessa havaitaan rikkoutumisia tai muita puutteita, leirikanslia ei palauta 50 

euron panttia. Jos joukkue on syyllistynyt isompiin rikkomuksiin, lasku lähetetään 

joukkueelle leirin jälkeen.  

- Kehotamme joukkueita kuvaamaan luokkatilan vielä varmuuden vuoksi ennen kuin pelaajat 

ovat majoittuneet.  

 

3. LEIRIOHJELMA 

MAANANTAI 22.7. 

Klo 09.00  Majoittuminen käynnistyy, leirikanslia aukeaa 

Klo 11.00-13.00 Lounas 

klo 13.00  Päivän ottelukierros 1 

Klo 15.30-18.00 Päivällinen 

Klo 17.15  Päivän ottelukierros 2 

Klo 20.45-21.30 Iltapala → noudetaan itse oman koulun valvojilta 

Klo 22.30  Hiljaisuus 



TIISTAI 23.7. 

Klo 06.45-08.30 Aamupala 

Klo 08.00  Päivän ottelukierros 1 

Klo 11.00-13.00 Lounas 

Klo 13.00  Päivän ottelukierros 2 

Klo 15.30-18.00 Päivällinen 

Klo 18.30  Miesten Superpesistä, leiriottelu 

  Hyvinkään Tahko – Kankaanpään Maila 

  Pihkalan pesäpallostadion 

Klo 20.45-21.30 Iltapala → noudetaan itse oman koulun valvojilta  

Klo 22.30  Hiljaisuus 

KESKIVIIKKO 24.7. 

Klo 06.45-08.30 Aamupala 

Klo 08.00  Päivän ottelukierros 1 

Klo 11.00-13.00 Lounas 

Klo 13.00  Päivän ottelukierros 2 

Klo 15.30-18.00 Päivällinen 

Klo   ITÄ-LÄNSIOTTELUT 

  ”Elämäni Sankari” tyttöjen ja poikien kilpasarjaottelut 

  Pihkalan pesäpallostadion 

  Tyttöjen ja poikien pelisarjan Itä-Länsi -ottelut 

  Martin urheilupuiston kenttä 

Klo 20.45-21.30 Iltapala → noudetaan itse oman koulun valvojilta  

Klo 22.30  Hiljaisuus 

TORSTAI 25.7.  

Klo 06.45-08.30 Aamupala 

Klo 08.00  Päivän ottelukierros 1 

Klo 11.00-13.00 Lounas 

Klo 13.00  Päivän ottelukierros 2 

Klo 15.30-18.00 Päivällinen 

Klo 20.00-22.00 Jenkki Disco 

Klo 20.45-22.30 Iltapala → noudetaan itse oman koulun valvojilta 

Klo 23.30  Hiljaisuus 

PERJANTAI 26.7. 

Klo 06.45-08.30 Aamupala 

Klo 08.00  Päivän ottelukierros 1 

Klo 11.00-13.00 Lounas 

Klo 13.00  Päivän ottelukierros 2 

Klo 13.30  Naisten superpesistä, leiriottelu 

  Tahkon Leidit – Kirittäret, Jyväskylä 



  Pihkalan pesäpallostadion 

Klo 15.30-18.00 Päivällinen 

Klo   Päivän ottelukierros 3  

Klo 20.45-21.30 Iltapala → noudetaan itse oman koulun valvojilta   

Klo 22.30  Hiljaisuus 

LAUANTAI 27.7. 

Klo 06.45-08.30 Aamupala 

Klo 08.00  Otteluita 

Klo 11.00-13.00 Lounas 

Klo 13.00  Otteluita 

Klo 13.00  Tyttöjen kilpasarjan finaaliottelu, Pihkalan pesäpallostadion 

  Ruutu monikameralähetys 

Klo 14.30  Poikien kilpasarjan finaaliottelu, Pihkalan pesäpallostadion 

  Ruutu monikameralähetys 

 

LEIRI PÄÄTTYY!  

Hyvää ja turvallista kotimatkaa jokaiselle!  

 

4. VETÄJÄPALAVERIT 

 

Vetäjäpalaverit kutsutaan leirillä kokoon tarpeen mukaan! Ensimmäisenä iltana eli 

maanantaina 22.7. ei ole lähtökohtaisesti vetäjäpalaveria.  

 

5.  JENKKIDISCO 

 

Leiridiscomme kantaa nimeä Jenkki Disco.  

 

Jenkki Discon musiikista vastaa DJ Händy 

Biisitoiveita voi laittaa dj:lle leiriviikolla nuorisoleiri2019 Instagram -tilille. Tälle tulee 

erillinen postaus!  

 

Disco järjestetään Martin liikuntahallissa torstaina klo 20-22.  

 

Ammattitaitoiset valokuvaajat ovat myös diskoilemassa ja epävirallisia joukkuekuvia saa 

Lauran ottamana liikuntahallin ulkopuolella! Ottakaa joukkuekaverit kainaloon ja tulkaa 

kuvattavaksi!  

 

 

 

 

 

 



6. RUOKAILU 

6.1. Ruokalista 

 

 AAMUPALA klo 6.45-8.30 LOUNAS klo 11-13 PÄIVÄLLINEN klo 15.30-18 

 
MAANANTAI 
22.7.  

 
Nakkikeitto 

pehmeä leipä 
juusto 

 

 
Bolognesekastike 

Pasta 
Tuoresalaatti 

 
 
 
TIISTAI 
23.7. 

 
Kaurapuuro, hillo 
leipää, juustoa tai 

leikkelettä 
kasviksia, hedelmä ja 

annostuoremehu 

 

Sienan kanakeitto 
pehmeä leipä 

hedelmä 

Lihamakaronilaatikko 
Porkkanasalaatti 

 
 
KESKIVIIKKO 
24.7. 

 
Kaurapuuro, hillo 
leipää, juustoa tai 

leikkelettä 
kasviksia, hedelmä ja 

annostuoremehu 

 

Jauhelihakeitto 
pehmeä leipä 

juusto 

Broilerpastavuoka 
Kaalisalaatti 

 

 
 
TORSTAI 
25.7. 

 
Kaurapuuro, hillo 
leipää, juustoa tai 

leikkelettä 
kasviksia, hedelmä ja 

annostuoremehu 

 

Broilerkeitto 
pehmeä leipä 

hedelmä 

Nakkiperunasoselaatikko, 
Kaalisalaatti 

 
 
PERJANTAI 
26.7. 

 
Kaurapuuro, hillo 
leipää, juustoa tai 

leikkelettä 
kasviksia, hedelmä ja 

annostuoremehu 

 

Tomaattimakaronikeitto 
pehmeä leipä 

hedelmä 
Juustoinen kinkkukiusaus 

 
 
LAUANTAI 
27.7. 

 
Kaurapuuro, hillo 
leipää, juustoa tai 

leikkelettä 
kasviksia, hedelmä ja 

annostuoremehu 

 

Jauhelihaperunasoselaatikko 
tomaattia ja kurkkua 

 

 

Iltapala: pillimehu, annosjugurtti, annospakattu kolmioleipä tai sämpylä, hedelmä. 

Iltapala tuodaan jokaiseen majoituskouluun jääkaappiin, josta valvontavuorolainen jakaa ne 

joukkueille. Iltapalaa ei siis tarvitse noutaa ruokailukouluilta.  



Ohjeita ruokailuun: 

- Ruokailuun tullaan aina joukkueena (näin vältytään ruuhkilta)  

- Pese kädet aina ennen ruokailua  

- Näytä ranneke valvojalle  

- Toimi linjastolla ripeästi ja päättäväisesti – turhaa aikailematta  

- Ruokailtuasi vie käyttämäsi astiat pois ja vapauta paikkasi seuraaville ruokailijoille  

- Noudata siisteyttä ruokalassa, myös kiitos on aina mukava kuulla  

- Martissa ruokailevat seuraavat koulut: Martti, Hämeenkatu ja Pohjoispuisto. 

Vehkojalla ruokailevat Vehkojan, Sveitsin ja Puolimatkan majoitusjoukkueet.  

Erityisruokavaliot  

- Koulujen ruokaloihin on merkitty paikka, josta saa ennakkoon ilmoitetut 

erityisruokavaliot oman nimensä ilmoittamalla!  

 

6.2. Ruokalippujen ostomahdollisuus 

 

- Ruokalippuja voit ostaa leirikansliasta Martin koululta.  

 

Hinnat: 

Aamupala 5 € 

Lounas / päivällinen 8 €  

 

7. KIOSKIT  

 

- Majoituskoulujen kioskitoiminnasta vastaa kyseisen koulun majoitusjoukkue. Hyvinkään 

Tahkon juniorijoukkueet vastaavat kouluista ja kioskeista.  

- Hyvinkään ulkopuolisten kenttien kioskeista vastaavat kyseisten kaupunkien 

pesäpalloseurat (pois lukien Riihimäen Peltosaaren kenttä, jossa kioskia pyörittävät Tahkon 

B-tyttöjoukkueet) 

- Kioskeilla on myynnissä Cloettan tuotteita ja kahvina on Kulta Katriina.  

 

8. MAJOITUS 

Leirillä joukkueet majoitetaan koululuokkiin. Huomioittehan, että jokaisessa luokassa majoittuu 

keskimäärin 15 henkilöä. Toivomme, että mietitte tarkkaan, millaisia patjoja otatte leirille mukaan. 

 

8.1. Alustava majoitusjako 

 

Alustavan majoitusjaon löydät seuraavalta sivulta.  

Kaikissa majoitukseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä Tero Kyhyräiseen: 

nuorisoleiri2019.majoitus@gmail.com 



 

 

8.2. Majoitusohjeet 

 

Joukkueilta peritään ilmoittautumisen yhteydessä 50 € suuruinen majoituspantti. Majoituspantti 

palautetaan joukkueelle perjantaina joukkueen majoitustilan lähtötarkastuksen yhteydessä, mikäli 

majoitustila todetaan vaatimusten mukaisesti siivotuksi ja olevan muutenkin moitteettomassa 

kunnossa. Joukkueet saavat maksamastaan majoituspantista kuitin ja takaisinmaksun yhteydessä 

rahan saa kuittia vastaan. Jos useamman korjauskehotuksen jälkeen majoitustila ei ole siivottu 

samaan tasoon kuin se oli leirin alkaessa, majoituspantti jää leirin järjestäjille korvaukseksi 

lisääntyneistä siivouskustannuksista.  

HUOM! Leirille saavuttaessa ilmoittautumiseen on varattava 50 €:n tasaraha.  

Majoituskoulujen viihtyisyyden, siisteyden, turvallisuuden ja omistajien oikeuksien turvaamiseksi 

seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava: 

 

Patjat   

- Huomioittehan, että luokkahuoneisiin voi tuoda vain enintään 80 cm leveitä patjoja. Tila ei 

riitä leveämmille.  

 

Majoituskouluilla on järjestäjien taholta valvonta 

- Majoitustiloihin liikutaan sisään ja ulos ainoastaan osoitetusta sisäänkäynnistä. Muita 

kulkureittejä ei siis käytetä lainkaan (muuta kuin hätätilanteissa). Käytävillä ja ovissa on 

selkeät opasteet liikkumisreiteistä, joten noudatathan niitä.  

- Ovien avaukset suorittavat aina koulun valvontavuorossa olevat henkilöt.  



- Tupakointi, alkoholin ja muiden huumausaineiden käyttö koulun tiloissa ja koulun alueella 

on ehdottoman ankarasti kielletty.    

- Koulut ja koulujen pihat ovat tupakkalain alaisia alueita, joilla on tupakointi kielletty.  

 

Majoitustiloissa noudatetaan siisteyttä: 

- Jokainen joukkue huolehtii oman majoitustilansa siisteydestä ja kunnosta koko leirin ajan. 

- KAIKISSA MAJOITUSKOULUISSA OLLAAN ILMAN ULKOKENKIÄ. Kenkäparkit tulevat 

sisääntuloauloihin.  

- Piikkareilla liikkuminen sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.  

- Sisätiloissa, koulujen pihassa ja pysäköintialueilla pesäpallon kanssa pelaaminen on  

kielletty. 

- Pesu- ja wc-tiloissa on noudatettava ehdotonta siisteyttä. Jos WC-paperi tai käsipyyhkeet  

ovat jostain syystä päässeet loppumaan, tai huomaat jonkin muun puutteen, niin ilmoita  

siitä heti koulun valvojalle tai leirikansliaan. Jos tarvitset lisää roskapusseja tai  

siivousvälineitä lainaksi, niin kysy valvojalta tai leirikansliasta.  

 

Joukkueen vastuuhenkilö vastaa joukkueensa käyttäytymisestä ja mahdollisesti tapahtuvista 

vahingoista 

- Koulujen omaisuutta ei saa vahingoittaa millään tavalla  

- Koulun eri laitteiden ja kojeiden (esim. tietokoneiden, soittimien, televisioiden, videoiden  

jne.) sekä kaappien ovien ja lukkojen näpelöiminen on edesvastuun ja korvauksen uhalla  

ehdottomasti kielletty.  

- HUOM. Leirin järjestäjillä on em. välineiden sormeilusta mahdollisuus rangaista  

joukkuetta, vaikka varsinaista rikkoutumista tai vahinkoa ei olisi tapahtunutkaan.  

- Leiriläisiltä pois rajatuilla paikoilla liikkuminen on ehdottomasti kielletty. 

- Mahdollisista vahingoista ja vaurioista (pienistäkin) on heti ilmoitettava oman koulun  

- majoitusvalvojalle.  

 

Hiljaisuus alkaa klo 22.30 (poikkeuksena disco-ilta klo 23.30)  

- Vaikkei joukkueesi alkaisikaan nukkumaan saman tien, on reilun hengen mukaista olla 

aiheuttamatta turhaa häiriötä muille koululla majoittuneille. Ulko-ovi suljetaan hiljaisuuden 

alettua.  

- Yövalvojat huolehtivat turvallisuudestamme hiljaisuuden aikana. Jokaisen joukkueen 

mukana on majoituttava täysi-ikäinen henkilö.  

- Hälytystilanteessa joukkueen mukana majoittuva vastuuhenkilö opastaa ryhmälleen 

lähimmän poistumistien rakennuksesta. Poistumisohjeet löytyvät jokaisesta 

luokkahuoneesta, ja joukkueen vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että koko joukkue tietää 

miten rakennuksesta poistutaan. 

 

9. KARAVAANIALUE 

9.1. Sijainti 

 

- Martin Koulu 

Martintorinkuja 2, 05800 Hyvinkää 



9.2. Ohjeet 

 

- Viranomaisten käskystä asuntovaunuja EI SAA tuoda majoituskoulujen piha-alueille tai 

parkkipaikoille. Muualle kuin leirintäalueille majoittuminen asuntovaunulla tai -autolla 

tapahtuu omalla vastuulla. 

- Karavaanialueelle voi leiriytyä maanantaina 22.7. klo 09.00 eteenpäin. Alueelta pitää 

poistua lauantaina 27.7. klo 12.00 mennessä.  

- Karavaanipaikan hinta on 150 €. Paikkaa ei voi vuokrata lyhyemmäksi ajaksi edullisemmalla 

hinnalla. 

- Nuorisoleirin johtaja Miika Rantatorikka vastaa karavaanialueen toiminnasta 

- Paikat varataan etukäteen. Saapuessa ilmoittaudutaan Martin koulun leirikansliaan ja 

kanslian henkilökunnalle näytetään sähköpostilla maksun yhteydessä saatu tosite 

majoitusoikeudesta. Vastaava opastaa oikealle paikalle. Aseman koulun WC:t ja suihkut 

ovat karavaanialueen käytössä, kuten myös vesipisteet. Alueella on sähkö kaikille 

karavaanimajoittujille. 

- Aluetta ei vartioida leirin toimesta. Viranomaisilla on tieto tilapäisestä karavaanialueesta. 

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. 

 

10. KILPAILU 

10.1. Leirin kilpailumääräykset 

Valtakunnallisella Nuorisoleirillä noudatetaan voimassa olevia pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä 

jäljessä esitetyin poikkeuksin. Kilpailumääräyksiä koskevissa kysymyksissä lopullinen päätösvalta 

on leirin johtoryhmällä, johon kuuluvat leirin johtaja (tai muu vastaava henkilö, esim. leirin 

järjestelytoimikunnan puheenjohtaja tai leirin pääsihteeri), kilpailupäällikkö sekä leirin 

tuomaripäällikkö.  

Joukkue  

Joukkueen koostumusta voi vaihdella leirin aikana. Puheoikeutta käyttää aina toinen 

pelinjohtajista. Tuomarilla on oikeus poistaa pesien läheisyyteen sijoittuneet ns. lähettäjät ja muut 

ylimääräiset peliin osallistuvat henkilöt kentältä.  

Yli-ikäisyyslupa nuorisoleirillä  

Nuorisoleirin pelisarjoissa on voimassa yli-ikäisyyssääntö, joka mahdollistaa 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 lukkarina.  

Kaikki yli-ikäisyysluvat haetaan kirjallisesti pesäpalloliiton kilpailupäälliköltä 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 nettisivulla ennen leirin alkua.  

Leirin johtoryhmällä ja edelleen Pesäpalloliiton Operatiivisella johtoryhmällä on oikeus peruttaa jo 

myönnetty yli-ikäisyys lupa.  



Lohkojaot  

C-junioreiden kilpasarjan lohkojaot päättää Pesäpalloliiton Operatiivinen johtoryhmä. C-

junioreiden pelisarjan lohkojaot päättää ko. leirin johtoryhmä.   

Tuomarit  

Leiriottelut tuomitsevat nuorisotuomarit. Tarvittavat muut tuomarit ja toimihenkilöt järjestää 

järjestelyvuorossa oleva joukkue. Ottelun sääntömääräistä kulkua valvovalla tuomaritarkkailijalla 

on oikeus puuttua tuomareiden ratkaisuihin, mutta ainoastaan pelituomarin välityksellä.  

Tuomarivelvoitteet leirillä  

Jokainen leirille osallistuva joukkue on velvollinen tuomaan mukanaan tuomarin valtakunnalliselle 

pesäpalloleirille. Jos tätä velvoitetta ei täytetä, seuraa siitä joukkueelle kahden ylimääräisen passin 

suuruinen sakkomaksu. Leiriorganisaatio määrittelee päivämäärän, mihin mennessä jokaisella 

joukkueella on mahdollisuus täyttää tuomarivelvoite. 

Mikäli ko. päivään mennessä tuomareita tai tarkkailijoita ei ole riittävästi, voi leiriorganisaatio 

pyytää joukkueita ilmoittamaan ”ylimääräisen” tuomarin tai tarkkailijan leirille. Toimintapa 

perustuu aina etukäteissopimukseen ja ilmoittautumisia otetaan niin kauan vastaan, kun 

leirijärjestäjän määrittelemä tuomareiden tai tarkkailijoiden maksimimäärä on täyttynyt.  

Pallohenkilövelvoite  

Ulkovuorossa olevan joukkueen jokeripelaajat toimivat pallohenkilötehtävissä.  

Pelaaja- ja tuomarilupa  

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

Peliasut ja jokeripaidat  

Joukkueen laiminlyödessä peliasua ja jokeripaitaa koskevaa määräystä tuomitaan ensimmäisellä 

kerralla huomautus. Määräyksen toistuvasta laiminlyönnistä tuomitaan sisäjoukkueen rikkoessa 

tekninen 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 pöytäkirjalomakkeeseen jatkotoimenpiteitä varten.  

Ottelutuloksen ilmoittaminen  

Välittömästi ottelun päätyttyä on järjestävän joukkueen ilmoitettava ottelun tulos 

pesistulospalveluun annetun ohjeen mukaisesti.   

 

 

 



Otteluaika  

C-junioreiden otteluaika on 4 vuoroparia. 4. tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos sisälle tuleva joukkue 

on voittanut ottelun. Jos 4. tasoittavaa vuoroa pelaava joukkue tekee voittojuoksun, ottelu 

lopetetaan siihen. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.  

Mikäli Nuorisoleirin otteluissa syntyy tasoittavalla vuorolla vähintään 20 juoksun ero toisessa 

vuoroparissa tai sen jälkeen, päättyy pelattava ottelu tai jakso välittömästi. Samalla peliteolla 

syntyvät muut juoksut hyväksytään.  

Aikalisiä ei sallita otteluissa.  

Peliä ei katkaista kunniajuoksun syntyessä. Tuomarin on puututtava selvään ajan pelaamiseen.  

Välieräottelut ja sijoitusottelut 

- Ottelut pelataan kilpasarjassa jaksopeleinä (3+3+k) C- junioreiden välierä-, pronssi- ja 

loppuotteluissa, ja 4 vuoroparin otteluina muissa sijoitusotteluissa.  C-junioreiden välierä- 

ja sijoitusotteluissa ei pelata supervuoroparia.  

- Pelisarjan sijoitusottelut pelataan 4 vuoroparin otteluina.  Jakso lopetetaan heti, kun 

tappiolla olevalla joukkueella ei ole käytettävissään sisävuoroa.  

- Vuoropariotteluissa 4. tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos sisälle tuleva joukkue on voittanut 

ottelun. Jos 4. tasoittavaa vuoroa pelaava joukkue tekee voittojuoksun, ottelu lopetetaan 

siihen. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.  

- Jaksojärjestelmällä pelattavissa otteluissa jaksojen välissä voidaan pitää enintään viiden 

minuutin mittainen tauko. Jos peli on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, ratkaistaan ottelun 

voittaja kotiutuskilpailulla.  

- Pelisääntöjen 8 §:n mukaan joukkueilla on jaksopeleissä käytettävissään yksi (1) yhden 

minuutin aikalisä ottelun molemmilla jaksoilla. Kotiutuskilpailussa aikalisää ei ole.  

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, 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  

Sääntöjen mukaan tehdyt vastalauseet (pesäpallon pelisäännöt, § 51) käsittelee välittömästi leirin 

johtoryhmä. Johtoryhmän päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliiton toimielimille.  

Vastalauseen tehneen joukkueen on maksettava 50 euroa leirin kilpailukansliaan välittömästi 

ottelun päätyttyä ennen vastalauseen käsittelyä. Leirin kilpailun johtoryhmän on ennen 

vastalauseen käsittelyä varmistettava, että maksu on maksettu. Mikäli vastalausemaksua ei 

makseta edellä mainitulla tavalla, ei vastalausetta 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 tapahtuu kirjoittamalla ne 

joukkueen ilmoittautumistietoihin kohtaan ”Lasten ja valmentajien yhdessä sopimat pelisäännöt”. 

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

Leirin tuomaritoimintaan osallistuvat tuomarit ja tarkkailijat sitoutuvat noudattamaan leirien 

pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä ja annettuja muita ohjeistuksia ja määräyksiä.   

Pisteet ja järjestys sarjassa 

Kierrosjärjestelmällä pelattavissa sarjoissa (lohkoissa) lasketaan voitosta kaksi (2), tasapelistä yksi 

(1) ja häviöstä nolla (0) pistettä joukkueen hyväksi.  

Jos kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaistaan joukkueiden sijoitus 

seuraavassa paremmuusjärjestyksessä:  

1. Keskinäisten otteluiden pisteet  

2. Keskinäisten otteluiden juoksuero  

3. Keskinäisissä otteluissa saadut juoksut  

4. Kaikkien otteluiden juoksuero  

5. Kaikissa otteluissa tehdyt juoksut  

6. Arpa  

Tasapistevertailussa tarkastelu tehdään kokonaisuutena alusta loppuun, eikä vertailua aloiteta 

alusta.  

Itä–Länsi-ottelut  

Leirillä pelataan tyttöjen ja poikien Itä–Länsi-ottelut kilpasarjassa sekä pelisarjassa. Leirin 

johtoryhmä valitsee Itä–Länsi-joukkueisiin pelinjohtajat (2/joukkue) ja huoltajan (1/joukkue).  

- Jokaisesta leirille osallistuvasta tyttö- tai poikajoukkueen seurasta tulee olla edustus 

sukupuolensa Itä-Länsi ottelussa, mikäli seurojen määrä tämän mahdollistaa.  

- Kilpasarjan arvo-otteluihin pyritään valitsemaan leirin parhaat pelaajat. Yli-ikäistä pelaajaa 

ei voida valita itä-länsi otteluun.  

- Kilpasarjan pelinjohtajat valitsevat kilpasarjan Itä-Lännen pelaajat ensisijaisesti leirillä 

pelaavista kilpasarjan joukkueista ja pelisarjan pelinjohtajat pelisarjan joukkueista.  

- Leirien johtoryhmällä on oikeus tehdä muutoksia Itä-Länsi aluerajoihin ja pelaajien 

lukumäärään (norm.12 pelaajaa/joukkue) painavien urheilullisten syiden vuoksi.  

- Pelisarjan Itä - Länsi pelataan 4 vuoroparin pelinä ja tasavuorot. Kilpasarjan Itä-Länsi 

pelataan jaksopelinä.  

- C-ikäisten Itä – Lännessä ei tarvitse tehdä vaihtoja.  

- Mikäli joukkueen pelaaja tai muu toimihenkilö (esim. pelinjohtaja) saa leirillä peli- tai 

ottelurangaistuksen tai peli- ja toimitsijakiellon, ei ko. henkilöllä ole mahdollisuutta 

osallistua ko. leirin arvo-otteluun, mikäli rangaistus/ rangaistukset annetaan ko. leirillä 

ennen ko. arvo-ottelua.  



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 mainituista arvoista, on leirin johdolla oikeus ja velvollisuus puuttua 

havaitsemaansa epäkohtaan. 

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 ottelurangaistus.   

Pelien pelaamatta jättäminen leirillä ja otteluiden järjestämisvuorot  

Mikäli joukkue jättää pelaamatta ottelun/otteluita leirillä, on leirien yhteisellä kilpailun 

johtoryhmällä oikeus määrätä PPL:n kilpailumääräysten mukainen kurinpitorangaistus.  

Mikäli joukkue jättää leiriottelun järjestämisvuoron tekemättä, on leirin kilpailun johtoryhmällä 

oikeus määrätä PPL:n kilpailumääräysten mukainen kurinpitorangaistus.  

Epäurheilijamainen käyttäytyminen  

Kaikista vastustajaan kohdistuvasta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä (mm. törkeä 

kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, kaarikäyttäytyminen) annetaan 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.  

Joukkueiden yhdistämisoikeus valtakunnallisella Nuorisoleirillä  

Valtakunnalliselle leirille pelisarjaan voi osallistua yhdistelmäjoukkueella, josta on ilmoitettava 

leirin järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä aina. Kilpasarjaan ei voi osallistua 

yhdistelmäjoukkueella.  

Päänsuojuksen käyttö  

Valtakunnallisella nuorisoleirillä on joukkueilla voimassa päänsuojuksen käyttöpakko alkaen 

joukkueiden alkulämmittelystä. 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 ulkopelaajan 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. 

Sarjajärjestelmät  

Pesäpalloliiton Operatiivinen johtoryhmä vahvistaa leirien sarjajärjestelmät.  

Nuorisoleirillä on voimassa valtakunnalliset sarjajärjestelmäkaaviot. Mahdollisiin poikkeaviin leirin 

sarjajärjestelmiin on saatava Pesäpalloliiton Operatiivisen johtoryhmän hyväksyntä ennen leirin 

alkamista.  

Pelaajien edustusoikeudet  

Pelaajien edustuskelpoisuuksissa noudatetaan Pesäpalloliiton kilpailumääräyksiä.  

- Pelaaja voi pelata SM-karsintasarjan aikana vain seuran yhdessä joukkueessa.  

- C-poikien ja C-tyttöjen SM-sarjassa pelaajia voidaan siirtää oman seuran joukkueiden välillä 

alkusarjojen päättymisen jälkeen (mahdolliset karsintaottelut lasketaan alkusarjaan) ennen 

valtakunnallisen leirin alkamista.  

- Leirin aikana pelaajia ei saa vaihtaa seuran joukkueiden välillä. Pelaaja on kuitenkin 

mahdollista nostaa leirin aikana oman seuran pelisarjan joukkueesta oman seuran 

kilpasarjan joukkueeseen, mutta pelaajalla ei ole mahdollisuutta palata oman seuran 

pelisarjan joukkueeseen enää leirin aikana.  

- Pelisarjan yhdistelmäjoukkueiden osalta pelaaja on myös mahdollista nostaa leirin aikana 

pelaajan edustusoikeusseuran (pelisarjaan ei tehdä leirille seurasiirtoja) kilpasarjan 

joukkueeseen, mutta pelaajalla ei ole mahdollisuutta palata ko. pelisarjan joukkueeseen 

enää leirin aikana.  

Avoimet kohdat kilpailumääräyksissä  

Niiltä osin, mihin kilpailumääräykset eivät anna selvitystä, ratkaisee johtoryhmä tapauskohtaisesti 

sille tehdyn selvityspyynnön.  

Kilpailumääräyksistä poikkeaminen  

Erityisistä syistä sarjaa johtava elin voi poiketa kilpailumääräyksistä ja lisäksi sillä on oikeus tehdä 

tarkennuksia kilpailumääräyksiin, myös leirin aikana. 

11.2. Leirin kilpailun johtoryhmä 

 

Leirin kilpailun johtoryhmän muodostavat kilpailupäällikkö Jussi Haapala, tuomaripäällikkö Matias 

Laukkanen ja leirinjohtaja Miika Rantatorikka. Leirin kilpailun johtoryhmä käsittelee ja ratkoo 

mahdolliset leirin kilpailutoiminnan ongelmat, esim. protestit sekä puuttuu mahdollisiin 

kurinpidollisiin ja edustuskelpoisuuteen liittyviin asioihin. 



11. OTTELUT 

 

11.1. Otteluiden alkamisajat ja ohjeet aikatauluissa pysymiseen 

Koska leirin otteluohjelma ja aikataulu on tiivis, on tärkeää otteluiden alkaminen aikataulun 

mukaan. Sitä auttavat seuraavat asiat:  

- Viimeistään 15 minuuttia ennen alkamisaikaa käyvät joukkueiden puheoikeuden 

käyttäjät omatoimisesti kirjoittamassa joukkueensa lyöntijärjestyksen 

ottelupöytäkirjaan 

- Alkuverryttely suoritetaan ripeästi  

- Päättyneen pelin joukkueet poistuvat kenttäalueelta reippaasti loppukiilan jälkeen  

- Ottelun kuluessa vuoronvaihdot reippaasti ja laittomien lyöntien haut nopeasti  

- Joukkueiden jokerit ovat ulkovuorojen aikana palauttamassa laittomia lyöntejä takaisin 

kentälle 

- Tuomaritarkkailijat ja tuomarit johtavat jämäkästi kenttäkohtaista toimintaa ja 

huolehtivat aikatauluissa pysymisestä  

- Järjestelyvuorossa oleva joukkue vahvistaa tarvittaessa kentän rajat (kalkkikärryt 

kentillä) ja hiekkakentillä tasoittaa pahimmat kuopat (=hiekkakentillä mm. lyöntipaikka 

ja pesien edustat)  

- Jos kentällä pelattava edellinen peli on ollut ns. pitkä peli ja seuraavaa peliä ei voida 

aloittaa aikataulun mukaisesti, noudatetaan seuraavaa toimintatapaa:  

➔ Heti kun edellisen pelin tulos on julistettu loppukiilassa, alkavan pelin tuomari (ja  

tuomaritarkkailija, jos on) sekä molempien joukkueiden puheoikeuden käyttäjät sopivat  

yhdessä pelin alkamisajan maksimissaan 10 minuutin päähän, mikä mahdollistaa lyhyen 

lyöntiverryttelyn. 

 

12.2. Järjestelyvuorot 

 

Jotta leirin läpivieminen onnistuu, tarvitaan joukkueita järjestelyvuoroihin. Järjestelyvuoroon 

merkitty joukkue nimeää otteluun kakkostuomarin, kolmostuomarin, takarajatuomarin, kirjurin 

sekä tulostaulun hoitajan. Mikäli tuomarileiriläisiä on riittävästi, pyritään otteluihin nimeämään 

myös kakkostuomarit. 

 

Ohjeita järjestelyvuoroon:  

- Katso huolellisesti oman joukkueesi järjestelyvuorot.  

- Järjestelyvuoroja on aina ennen omaa peliä tai heti oman pelin jälkeen sillä kentällä, jossa  

oma peli on.  

- Järjesteltävä ottelu voi olla kuitenkin eri sarjan ottelu, jossa joukkueenne pelaa.  

- Nimeä hyvissä ajoin tehtävien hoitajat valiten oikeat henkilöt oikeille paikoille. 

- Pesätuomareiksi mahdollisuuksien mukaan tuomarikortillisia.  

- Huolehdi että olette järjestelyvuorollanne ajoissa paikalla.  

- Järjestelyvuorossa tulee olla mukana myös aikuinen vastuuhenkilö.  

- Järjestelyvuorossa oleva joukkue lähettää välittömästi ottelun päätyttyä lopputuloksen 

tekstiviestillä eteenpäin kenttärepussa olevien ohjeiden mukaan. 



12.3. Pelipallot 

 

Leiriottelut pelataan PPL:n hyväksymillä Karhun palloilla. Pallon kadotessa otetaan käyttöön 

kenttäkassissa oleva varapallo. Pallon katoamisesta on tehtävä merkintä pöytäkirjaan. Jos 

kenttäkassissa olevat varapallot eivät riitä ja joukkue joutuu antamaan oman pallon peliin ja se 

häviää, niin kilpailukansliasta voi noutaa pallon tilalle, kunhan pöytäkirjasta löytyy asianmukainen 

merkintä. 

 

12. TULOSPALVELU 

Otteluiden tulokset ja sarjataulukot päivittyvät heti ottelun päätyttyä lähetettyjen tekstiviestien 

perusteella leirien sarjaseurantaohjelmaan, jota voi seurata internetistä. Nuorisoleirillä 2019 

tuloksen lähettää tekstiviestillä järjestelyvuorossa oleva joukkue. Tarkat ohjeet tuloksen 

lähettämisestä ovat kenttäkassissa, jossa on myös ottelupöytäkirja ja pelipallot.  

Ottelutuloksia ja sarjataulukoita voi seurata netin kautta osoitteesta:  

http://www.pesistulospalvelu.fi/ (Valitse Nuorisoleiri 2019) 

 

13. TUOMARIT 

Tuomarileiristä vastaa Matias Laukkanen.  

Kaikissa tuomarileiriin liittyvissä asioissa ole yhteydessä Matiakseen. 

13.1. Leirille saapuminen 

- Tuomarileiriläiset ilmoittautuvat tuomarikansliaan, joka on myös Martin koululla.  

- Myös tuomarileiriläisiltä kerätään majoituspantti, jonka arvo on 20 €.  

➔ Tuomarileiriläinen maksaa pantin saapuessaan leirille ilmoittautumisen yhteydessä.  

- Tuomari saa pantin takaisin, kun majoituspaikka on siivottu moitteettomasti ja jätetty 

siihen kuntoon, jossa se oli leirin alkaessa.  

13.2. Joukkueille ja erityisesti pelinjohtajille tiedoksi 

Nuorisotuomarit tuomitsevat kaikki leirin ottelut, ja omalla panoksellaan mahdollistavat leirin  

toteutumisen. He ovat tulleet leirille kehittymään tuomareina, ja leirillä onkin monia eritasoisia  

tuomareita.   

- Jos olet eri mieltä tuomiosta, vältä huutamista ja aggressiivista käyttäytymistä. Pyri 

keskustelemaan tilanteesta asiallisesti.   

- Anna pelin jälkeen myös kannustavaa palautetta.  

Me leirinjärjestäjät toivomme, ettei meidän tarvitse puuttua pelinjohtajien, pelaajien tai huoltajien 

epäasialliseen käyttäytymiseen tuomareita kohtaan, sillä he ovat pelin kannalta yhtä tärkeitä kuin 

pelaajatkin.  

  

Leirille ilmoittautuneet tuomarit näet leirin nettisivuilta. 



14. TUOMARITARKKAILIJAT 

Mahdollisimman moneen peliin pyritään nimeämään tuomaritarkkailija. Tuomaritarkkailijan 

tehtävänä ottelun aikana on: 

1. Seurata, että ottelu kulkee sääntöjen mukaan, ja korjata epäkohdat. 

- Tuomaritarkkailija ei puutu näkemysratkaisuihin kuin ainoastaan niissä tapauksissa, joissa 

virhe on erittäin räikeä, ja pelituomari ja tarkkailija ovat yhtä mieltä siitä, että tuomio pitää 

muuttaa.  

- Jos ottelussa tulee sääntövirhe, tuomaritarkkailijan on puututtava tilanteeseen siten, että 

tilanne toteutuu sääntöjen määräämällä tavalla. Tarkkailija puuttuu tilanteeseen, vaikkei 

kumpikaan joukkue tai ottelun tuomaristo reagoisi tapahtuneeseen.  

- Tarkkailija ei pistä peliä poikki, eikä häneltä saa sitä myöskään pyytää.  

2. Arvioida tuomareiden suoritus 

 

15. ITÄ-LÄNSI 

Itä-Lännet pelataan keskiviikkona 24.7.  

- Kilpasarjan Itä-Lännet kantavat nimeä ”Elämäni Sankari” ja ottelut pelataan Pihkalassa 

- Pelisarjan Itä-Lännet pelataan Martin urheilupuiston kentällä  

- Elämäni Sankari palkitsee kilpasarjan ja Cloetta palkitsee pelisarjan Itä-Länsien parhaat  

 

ITÄ-LÄNSISTA VASTAA Aleksi Järviaho. Kaikissa Itä-Länsiin liittyvissä asioissa ole yhteydessä  

aleksi.jarviaho@pesis.fi / 040 5525 192 

HUOM!  

Joukkueiden Itä-Länsi -ehdokkaat ilmoitetaan leirikanslian sähköpostiin 

nuorisoleiri2019.kanslia@gmail.com tai tekstiviestitse kanslian numeroon 041 748 3609 

VIIMEISTÄÄN tiistai-iltaan 23.7. klo 17.00 mennessä! 

16. PALKITTAVAT 

Nuorisoleirillä palkitaan seuraavat toimijat: 

- Joukkueen onnistuja 

➔ Tällä leirillä joukkueesta palkitaan yksi pelaaja. Joukkueen onnistuja on pelaaja, joka on 

omalla asenteellaan ja esimerkillään hoitanut oman roolinsa leirillä moitteettomasti, ja 

pelannut omaan tasoonsa nähden hienosti. Joukkueen onnistuja voi olla yhteishengen 

luoja, muita aina kannustava tai pelaaja, jonka pelitaidot ja peli-ilme ovat omaa 

luokkaansa.  

- Tyttöjoukkueen paras vetäjä 

- Poikajoukkueen paras vetäjä 

- Tyttötuomari 

- Poikatuomari 

mailto:aleksi.jarviaho@pesis.fi
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Näiden lisäksi sekä peli- että kilpasarjojen Itä-Länsi -otteluissa palkitaan molempien joukkueiden 

parhaat pelaajat!  

 

17. LÖYTÖTAVARAT  

Majoituskoulujen yleisistä tiloista löytyneet löytötavarat viedään majoituskoulujen 

valvontapisteeseen tai leirikansliaan. Kentiltä ym. paikoista löytyneet tavarat viedään Martin 

koulun leirikansliaan.  

Leirin löytötavaroita säilytetään leirin jälkeen viikon ajan Hyvinkään Tahko ry:n toimistolla 

(urheilukatu 19, 05800 Hyvinkää). Sen jälkeen yli 100 € arvoiset tavarat viedään Hyvinkään 

poliisilaitoksen löytötavaratoimistoon ja alle 100 € arvoiset tavarat annetaan kierrätykseen. 

Löytötavaroita lähetettäessä jälkeenpäin leirin järjestäjät perivät tavaroiden postituksesta 

aiheutuneet kustannukset. 

 

18. ENSIAPU & TURVALLISUUS 

ENSIAPU  

ENSIAPUOHJEET 

Ensiapu aloitetaan heti tapahtumapaikalla ja tavallisesti ilman ensiapuvälineitä. Auttamisen 

ketjussa jokainen auttaja on yhtä tärkeä ja kaikki apu on arvokasta. Ensimmäinen paikalle 

saapunut tekee tilannearvion tapahtuneesta. Kun auttajia on useita, kokenein johtaa toimintaa. 

Johtovastuun ottanut henkilö pitää nopeasti muodostaa yleiskuva tilanteesta, sen vakavuudesta 

sekä selvittää lisäavun ja ensiavun tarve. On tärkeää huolehtia omasta, autettavien ja muiden 

paikallaolijoiden turvallisuudesta.    

Toimi näin:  

1. Selvitä, mitä on tapahtunut. Onko kysymyksessä onnettomuus vai  

1. sairauskohtaus?  

2. Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112.  

3. Estä mahdolliset lisäonnettomuudet, pelasta ensin hengenvaarassa olevat ja  

4. siirrä loukkaantuneet turvaan.  

5. Anna tarvittava ensiapu.  

6. Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa, kunnes saat lisäapua.  

Ammattiapua odottaessa ensiavun antajan on pyrittävä olemaan selvillä autettavan tilasta ja 

hänessä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista sekä varautumaan antamaan oireiden ja 

vammojen mukaista ensiapua. Seuraa autettavan tilassa tapahtuvia muutoksia ja raportoi niistä 

eteenpäin ammattiauttajille.  

Auttajan on tärkeä luoda luottamuksellinen suhde autettavaan. Käyttäydy rauhallisesti, esittele 

itsesi ja kerro mitä olet tekemässä, minkä vuoksi ja että apua on tulossa.   

 

 



Kun soitat 112 hätäpuhelun  

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit  

2. Kerro, mitä on tapahtunut  

3. Kerro tarkka osoite ja kunta  

4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin  

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti  

6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan   

Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. Matkapuhelimesta soittaessasi 

et tarvitse suuntanumeroa.   

HUOM! Kaikilla joukkueilla tulee olla omasta takaa perusensiaputarvikkeita (laastareita, 

sidetarpeita, kylmäpusseja ja kuume- ja särkylääkkeitä).  

 

Tärkeitä numeroita  

• Yleinen hätänumero 112 (poliisi, palokunta, ambulanssi) / Hyvinkäällä Itä-Uudenmaan 

poliisilaitos  

• Hyvinkään Sairaala (HUS): Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää 

Aulapalvelut: 019 45 871 

Päivystys 24 h 

Soita Päivystysapu-puhelinpalveluun 116 117 (0€) ennen päivystykseen hakeutumista 

 

Myrkytystietokeskus, uusi ilmaisnumero 0800 147 111.  

Myrkytystietokeskus vastaa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon 

liittyviin kysymyksiin. Puheluihin vastaavat toksikologiaan perehtyneet erityiskoulutetut 

farmaseutit. HUSin ylläpitämä Myrkytystietokeskus palvelee koko maata ja antaa neuvontaa 

yleisölle sekä terveydenhuollon ammattilaisille. Lokakuusta 2018 lähtien Myrkytystietokeskukseen 

voi soittaa uuteen ilmaisnumeroon 0800 147 111. Myrkytystietokeskuksen vanha puhelinnumero 

09 471 977 palvelee myös edelleen.  

 

TURVALLISUUSOHJEISTUS 

Kaikkien leirille osallistuvien turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi on syytä kiinnittää huomiota 

seuraaviin seikkoihin.  

 

Paloturvallisuus  

• Koulut ja koulujen pihat ovat tupakkalain alaisia alueita, joilla on tupakointi kielletty 

• Majoitustiloissa omien sähkölaitteiden esim. kahvinkeittimien käyttö on kielletty  

• Tutustu majoitusluokassa olevaan turvallisuusohjeeseen ja selvitä poistumisreitti luokasta  

 



Sairastapaukset  

• Joukkueiden vastuuhenkilöiden tulee olla ennakolta tietoisia oman ryhmänsä jäsenten 

aikaisemmin diagnosoiduista sairauksista (esim. epilepsia, sydäntauti, diabetes, astma 

yms.), sairauteen kuuluvasta lääkityksestä sekä tarvittavista ensiaputoimenpiteistä 

• Huolehdi puhtaudesta erityisesti – käsien pesu aina wc:ssä käynnin jälkeen ja ennen 

ruokailuja  

• Jos sairastut leirin aikana, muista riittävä lepo. Pelaaminen sairaana pahentaa tilannetta. 

Muista ilmoittaa tarttuvista sairastumisista leirin järjestäjälle, joka järjestää eristyksen.  

• Leirin ajaksi on järjestetty ensiapupäivystys, josta saa apua ja ohjeita jatkohoitoa varten.  

 

Tapaturmat  

• Pelaaminen on sallittu ainoastaan pelikentillä – ei sisätiloissa, koulujen pihalla, 

pysäköintialueilla tms.  

• Joukkueella tulee olla mukana ensiapulaukku, joka sisältää mm. puhdistusaineita, 

sidostarvikkeita, kuume- ja kipulääkettä, kylmäpakkauksia ja sakset.  

• Älä juokse koulujen käytävillä tai portaissa.  

 

Liikenne  

• Varaa riittävästi aikaa siirtymisiin peleihin, ruokailuihin ja yhteisohjelmiin. Muista, että 

aamu- ja iltapäiväruuhkassa matkaan voi kulua enemmän aikaa kuin muulloin.  

• Selvitä ennakolta tarkoituksenmukaisin reitti.  

• Käytä turvavöitä sekä ota autoon kerralla vain määräysten sallima henkilömäärä.  

• Koulujen pihat ovat ahtaat ja niissä on vältettävä bussilla ajoa.  

• Asuntoautojen/-vaunujen tuonti pidemmäksi aikaa majoitustilojen pihoille on 

ehdottomasti kielletty. 

 

Häiriökäyttäytyminen  

• Tärkeintä on, että leiriläiset eivät omalla käyttäytymisellään provosoi ulkopuolisia tai leirille 

osallistujia keskinäiseen häiriökäyttäytymiseen.  

• Häiriökäyttäytymistä esiintyessä pyritään rauhoittamaan tilanne periaatteella neuvo – 

kehota – käske. Tavoitteena on tilanteen rauhoittaminen ja saamaan häiriköivät tahot 

poistumaan tapahtumasta ja alueelta.  

• Jos omat toimenpiteet eivät tuota haluttua tulosta, kutsutaan paikalle valvoja tai poliisi.  

• Älä missään tapauksessa kutsu tai päästä ulkopuolisia leirin majoitustiloihin.  

 

Alkoholin ja päihteiden käyttö  

• Alkoholin käyttö pelikentillä ja majoituskouluilla sekä niiden läheisyydessä on ehdottomasti 

kielletty.  



• Alkoholin ja päihteiden käyttö yleensäkin leirin käytössä olevilla alueilla on ehdottomasti 

kielletty!  

• Päihteiden vaikutuksen alaisena olevat henkilöt ohjataan pois majoituskouluilta ja 

pelikentiltä.  

• Ongelmien ilmetessä raportoimme asiasta nuorten vanhemmille, seurajohdolle ja 

Pesäpalloliitolle.  

 Ilmoita aina leirin järjestäjille poikkeavista tilanteista ja havainnoista! 

 

19. MAJOITUSKOULUJEN PUHELINNUMEROT 

 

- Martin koulu  puh.  

- Vehkojan koulu  puh. 044 9155 670  

- Sveitsin lukio  puh.  

- Hämeenkadun koulu puh.  

- Puolimatkan koulu  puh.  

- Vehkojan koulu  puh.  

 

OIKEIN HYVÄÄ LEIRIÄ JOKAISELLE! 

T. HYVINKÄÄN NUORISOLEIRI 2019 VÄKI 

 

 

 

 

 

 

 

 


