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Valtakunnallisella naperoleirillä 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  
 
Leiriotteluissa joukkueen muodostavat enintään kaksi pelinjohtajaa ja enintään 12 pelaajaa (kts. 
myös pelisääntöjen liite, naperopesissäännöt § 7). Jokeripelaajilla tulee olla selvästi erottuva 
jokeritunnus (paita, liivi tai hihatunnus). 
  
Joukkueen koostumusta voi vaihdella leirin aikana. Puheoikeutta käyttää aina toinen 
pelinjohtajista. Sisäjoukkueen peliä saa johtaa ainoastaan pelinjohtajat. Ulkopeliä saa johtaa 
molemmat pelinjohtajat (naperosääntöjen mukaisesti). Tuomarilla on oikeus poistaa pesien 
läheisyyteen sijoittuneet ns. lähettäjät ja muut ylimääräiset peliin osallistuvat henkilöt kentältä.  
 

Pelaajien lainaaminen  
 
Naperoleirillä sallitaan pelaajien lainaaminen joukkueesta toiseen, mikäli se on pelaajien määrän 
suhteen perusteltua. Luvan saamisen edellytyksenä on ennalta tehdyn peluutussuunnitelman 
hyväksyttäminen ja toimittaminen leirin kilpailun johtoryhmälle, joka valvoo suunnitelman 
toteutumista.  Mikäli asiassa havaitaan väärinkäytöksiä, on leirin johtoryhmällä oikeus peruuttaa 
myönnetty lupa.  
 

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

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 leirille. Toimintapa perustuu aina 
etukäteissopimukseen ja ilmoittautumisia otetaan niin kauan vastaan, kunnes leirijärjestäjän 
määrittelemä tuomareiden tai tarkkailijoiden maksimimäärä on täyttynyt. Näistä ”ylimääräisistä” 
tuomareista leirinjärjestäjä palauttaa yhden passimaksun/tuomari takaisin joukkueelle. Joukkueen 
tulee täyttää leirin aikana passimaksujen palautuskaavake, jota vastaan passimaksut palautetaan 
seuran tilille.  



 

Yli-ikäisyyslupa Naperoleirillä  
 
Naperoleirin F- ikäisten sarjoissa 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. Yli-ikäisyyssääntö ei ole voimassa G- ikäisten sarjoissa.  
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 nettisivuilla ennen leirin alkua.  
 
Leirin johtoryhmällä ja edelleen Pesäpalloliiton Operatiivisella johtoryhmällä on oikeus peruttaa jo 
myönnetty yli-ikäisyyslupa.  
 

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

Välineet 
 
F- ja G-junioreilla mailan maksimipituus on 90 cm.  
 

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 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 viimeistään, kun kaikki pelaajat ovat olleet 
kaksi kertaa lyöntivuorossa, ellei kolmea paloa ole syntynyt.  
 
Jos toisessa joukkueessa on vähemmän pelaajia kuin toisessa, vuoronvaihto tapahtuu, kun 
molemmat joukkueet ovat saaneet yhtä monta lyöntivuoroa. Tässäkin tapauksessa lyöntivuorot 
etenevät aina lyöntijärjestyksen mukaisesti.  
 
Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee 
samassa vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon.  
 

Väärien huutaminen  
 
Pelaajat huutavat väärät naperoleirillä. Mikäli pelinjohtaja huutaa väärän, huomauttaa tuomari 
häntä. Toistuvasta huutamisesta tuomitaan tekninen palo.  
 

Naperopesissäännöt  
 
Naperopesissäännöissä noudatettavat pelisääntöpoikkeukset löytyvät pelisääntöjen liitteestä.  
Naperoleirillä jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut 
sisäpelaaja tulee samassa vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon.  
 

Harhaheitolla eteneminen  
 
Naperoleirillä pelattavissa otteluissa harhaheitto rajoittaa etenemistä. Juoksijat saavat edetä 
enintään yhden kenttäpesän yli siitä hetkestä, kun heitto ohittaa ulkopelaajan, jolle heitto oli 
tarkoitettu. Etenemisrajoitus päättyy, kun pallo on seuraavan kerran ulkopelaajan hallussa 
varsinaisella pelialueella.  
 

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  
 
Vastalauseet (pesäpallon pelisäännöt, § 51) käsittelee välittömästi leirin johtoryhmä. Leirin 
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 johtoryhmä 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.  
 

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 mainituista 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 ottelurangaistus.  
 

Pelien pelaamatta jättäminen leirillä / otteluiden järjestämisvuorot  
 
Mikäli joukkue jättää pelaamatta ottelun/otteluita leirillä, on leirin kilpailun  
johtoryhmällä oikeus määrätä PPL:n kilpailumääräysten mukainen kurinpitorangaistus. Mikäli 
joukkue jättää leiriottelun järjestämisvuoron tekemättä, on leirin kilpailun  
johtoryhmällä oikeus määrätä kurinpitorangaistus 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.  



 

Sarjajärjestelmät  
 
Pesäpalloliiton Operatiivinen johtoryhmä vahvistaa leirien sarjajärjestelmät.  
 

Avoimet kohdat kilpailumääräyksissä  
 
Niiltä osin, mihin kilpailumääräykset eivät anna selvitystä, ratkaisee johtoryhmä tapauskohtaisesti 
sille tehdyn selvityspyynnön.  
 

Päänsuojuksen käyttö  
 
Valtakunnallisella naperoleirillä 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.  
 

Kilpailumääräyksistä poikkeaminen  
 
Erityisistä syistä sarjaa johtava elin voi poiketa kilpailumääräyksistä ja lisäksi sillä on oikeus tehdä 
tarkennuksia kilpailumääräyksiin, myös leirin aikana.  


