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LEIRINJOHTAJAN TERVEHDYS

Pesistervehdys Oulusta!
Pesiskesä on hyvässä vauhdissa, ja vihdoin koittaa kesän kohokohta Suurleiri 2019!
Saimme iloksemme Suurleirin vetovastuun pitkästä aikaa Ouluun. Samalla tämä on
ensimmäinen kerta, kun Lippo Juniorit ovat seurana valtakunnallisen leirin pääjärjestäjä.
On hienoa saada suuri määrä pesäpalloihmisiä ympäri Suomen koolle tänne PohjoisSuomeen. Olemme leiriorganisaation ja talkoolaisten kanssa paiskineet kovasti töitä
koko kevään ja kesän, jotta leiristä tulisi onnistunut tapahtuma teille kaikille.
Leirillä on mukana yhteensä 121 joukkuetta. Leiriviikon aikana tullaan pelaamaan peräti
650 leiripeliä. Oulussa on loistavat puitteet järjestää pesäpalloleirejä, sillä meillä on
poikkeuksellisen suuri määrä tekonurmikenttiä kaupungin alueella. Leirin käyttöön on
varattu peräti 20 keinonurmialustaista kenttää. Hiekkakenttiä on käytössä ainoastaan
varakenttinä.
Leirit ovat ehdottomasti yksi parhaita puolia pesäpalloharrastuksessa. Tämän väitteen
uskon teidän kaikkien allekirjoittavan. Leireillä saa pelata paljon, ja yleensä viikon
aikana tapahtuukin huimaa kehitystä joukkueiden ja yksilöiden pelisuorituksissa.
Valtakunnallisilla leireillä pääsee pelaamaan myös sellaisia joukkueita vastaan, joita ei
omalla alueella tule muuten kohdattua. Pelikokemuksen lisäksi leireiltä tarttuu mukaan
myös elinikäisiä ystäviä, ja sellaisia hauskoja kokemuksia, joita ei muualta saa.
Leiriorganisaation puolesta toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Ouluun!
Tehdään yhdessä tästäkin leiristä huikea kokemus meille kaikille mukana oleville. Ensi
viikolla nähdään!
Heidi Helanen
Suurleirin johtaja
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ENNEN LEIRIÄ
1.

Joukkueen yhteyshenkilön ilmoittaminen

Joukkueet ovat ilmoittaneet omat yhteyshenkilönsä leirin ajaksi (puhelinnumero +
sähköpostiosoite). Puhelinnumeron on oltava käytettävissä tiedusteluihin esimerkiksi puuttuviin
ottelutuloksiin, peli siirtoihin ja palkittaviin liittyen.
Suosittelemme, että ilmoitettua sähköpostiosoitetta luetaan leirin aikana. Esimerkiksi
tulospalvelutiedostot sekä otteluohjelmat pyritään lähettämään tekstiviestillä.
Sähköpostiosoitteen puuttuminen ei ole ongelma, sillä saatte informaation myös muuta kautta,
mutta järjestäjät pyrkivät palvelemaan joukkueita myös näin.

SAAVUTTAESSA LEIRILLE
2. Leirille saapuminen
Leirille ilmoittaudutaan suoraan omalle majoituskoululle. Oman majoituskoulunne voitte
tarkistaa osoitteesta https://www.pesis.fi/kilpailu/leirit/suurleiri/.
Majoituskoululle saavuttaessa ilmoittautumispisteelle tulee yksi henkilö / joukkue.
Ilmoittautumispisteessä teille annetaan leirikassi, mistä löytyy esimerkiksi rannekkeet ja seurakyltit.
Odotamme teidän ottavan mukaan ilmoittautumisen yhteyteen:
-

Siivouspantin (50€) tasarahana. Valitettavasti otamme vastaan vain käteistä.

-

Kopio joukkueen pelisäännöistä

-

Kaksi valmiiksi täytettyä paperia, mistä löytyy majoittuvien pelaajien, valmentajien ja
huoltajien nimet. Toinen papereista laitetaan majoitusluokan oveen (luokan sisäpuolelle) ja
toinen jää kansliaan.

-

Tieto kaikista muutoksista, joita on tapahtunut joukkuetietolomakkeen lähettämisen jälkeen.
Mikäli joukkueella on tarve lisäpasseille ne voi lunastaa vain kansliasta hintaan 220e/kpl.
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3. Leirikanslia
Leirikanslia löytyy Merikosken koululta.
Kanslia on auki sunnuntaina 17.00- 22.00 ja muina päivinä 7.00- 22.00 (päätöspäivänä klo 16
asti)
Leirikanslian puhelinnumero on 04578713763.

4. Vakuutukset
Leirin pelaajilla tulee olla PPL:n myöntämä, voimassa oleva, kilpailulisenssi.
Vapaaehtoisille sattuneet tapaturmat hoidetaan Liiton kautta tulevan Tuplaturva-vakuutuksen
kautta. Näin korvataan myös kolmansille osapuolille tapahtuneet vahingot. Lisätietoja:
https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/ (Lisenssi ja vakuutusasiat)

5. Koulutusvaatimus leirille
Jokaisella joukkueella täytyy olla vähintään yksi vastuuhenkilö, jolla koulutusvaatimus täyttyy
(poisl. poikkeusluvat). Koulutusvelvollisuus leirille löytyy osoitteesta:
https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/koulutusvaatimukset/
Mikäli koulutusvaatimus ei täyty, on seurauksena PPL:n langettama sakkomaksu. Leirin
koulutusvelvollisuuksiin liittyvistä kysymyksistä Suurleirillä vastaa Pohjoisen alueen seurakehittäjä
Akseli Wiik (kts. leiriorganisaatio ja tärkeät numerot). Sunnuntaina 14.7. klo 17 Merikosken koululla
järjestetään 2-tason seurailta (Ilmapiiri ja joukkuehenki), jonka vetää PPL:n kouluttaja Mika Härkin.
Kyseinen koulutus tulkitaan koulutusvevlollisuus-osioissa mainitun 2-tason tutkinnon aloittamiseksi.
Koulutukseen järjestetään myös verkko-osallistumismahdollisuus Skype-palvelun kautta.
Lisätietoja: https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/2-tason-seurailta-ilmapiiri-ja-joukkuehenki-oulu/
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6. Leiriorganisaatio ja tärkeät numerot
Leirin johtaja: Heidi Helanen, p. 045 7871 3763 (info)
Leirikanslia / info: p. 045 7871 3763, suurleiri2019@gmail.com
Kilpailukanslia: p. 045 7877 3624, esa.pietilainen@live.com
Tuomarileiri: Eeva-Liisa Ukkonen / Joona Korpela, kanslia p. 045 7877
3629 tuomarileiri2019.suurleiri@gmail.com
Viestintä + Itä-Lännet: Akseli Wiik, PPL + Nuoret johtajat -tiimi p. 040 833
4490 akseli.wiik@pesis.fi
Turvallisuusvastaava: Teemu Myllyoja p. 045 7877 3652
Kentät / kenttien varustelut: Saku Alatalo p. 044 5155 903
Leiripassi- ja maksut ennen leiriä: Kimmo Hirsilä p.040 062 0601 kimmo.hirsila@pesis.fi
24H Ensiapupäivystys (OYS): p. 08 315 2655

7. Majoitus
Leirillä majoitus tapahtuu koululuokissa. Leiriorganisaatio muistuttaakin miettimään, millaisella
patjalla haluaa nukkua, sillä teitä on luokassa n. 15 henkilöä ja kaikkien täytyy mahtua. Jokaisella
majoituskoululla on myös oma puhelinnumeronsa, johon voi ottaa yhteyden majoitukseen
liittyvissä asioissa.
Merikosken koulun info: p. 045 7877 3573
Oulunsalon kirkonkylän koulun info: p. 045 7877 3582
Pateniemen koulun info: p. 045 7877 3603
Niemenrannan koulun info: p. 045 7877 3589
Maikkulan koulu a-a info: 045 7877 3580
Maikkulan koulu ya-ruokailun puolen rakennus: 045 7875 4143
Lintulammen koulun info: 045 7877 3562
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Myllytullin koulun info: 045 7877 362
Rajakylän koulun info: p. 045 7877 3568

8. Majoitusjako
Osoitteesta: https://www.pesis.fi/kilpailu/leirit/suurleiri/ löytyvät joukkueiden majoitusjaot, sekä
karttalinkit osoitteineen kouluille.
Tuomarit majoitetaan Merikosken koululla.

9. Majoituspantti
Joukkueilta peritään ilmoittautumisen yhteydessä 50 € suuruinen majoituspantti. Majoituspantti
palautetaan joukkueelle leirin loputtua joukkueen majoitustilan lähtötarkastuksen yhteydessä. Pantti
palautetaan 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.
Tuomareiden ja tarkkailijoiden majoituspantti on 10 €. Pantti maksetaan tuomarikansliaan
käteisellä.

10. Majoitusohjeet
Seuraavat ohjeet on tarkoitettu teidän mukavuutenne varmistamiseksi. Ohjeita viihtyisyyden,
turvallisuuden ja omistajien oikeuksien turvaamiseksi on seuraavia ohjeita noudatettava.

Patjat
Luokkahuoneisiin voi tuoda vain enintään 80 cm leveitä patjoja rajoitetun tilan vuoksi.
Majoituskouluilla on järjestäjien taholta valvonta.
Majoitustiloihin liikutaan sisään ja ulos ainoastaan osoitetusta sisäänkäynnistä. Muita kulkureittejä
ei siis käytetä lainkaan (muuta kuin hätätilanteissa). Noudatathan selkeästi ilmaistuja
liikkumisreittejä. Ovien avaukset suorittavat aina koulun valvontavuorossa oleva henkilö.
Tupakointi, alkoholin ja muiden huumausaineiden käyttö koulun tiloissa ja koulun alueella on
ehdottoman ankarasti kielletty. Koulujen pihat ja tilat ovat tupakkalain alaisuudessa.
Majoitustiloissa noudatetaan siisteyttä:
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•

Jokaisella joukkueella on vastuu oman huoneensa siisteyden ylläpitämisestä.

•

Ulkojalkineita ei säilytetä luokkatilojen sisällä, vaan käytävässä. (osa kouluista on
“kengättömiä”, jolloin jalkineet jätetään ulko-oven sisäpuolen välittömään läheisyyteen)

•

Piikkareilla liikkuminen sisätiloissa on ehdottomasti kielletty

•

Pesäpallon pelaaminen, koppeilu tai lyöntiharjoittelu sisätiloissa ei ole sallittua.

•

Pesu- ja wc-tiloissa on noudatettava ehdotonta siisteyttä. Mikäli siisteydessä on puutosta tai
esimerkiksi WC-paperi puuttuu kannattaa ilmoittaa siitä majoituskoulusi valvojalle. Jos
tarvitset lisää roskapusseja tai siivousvälineitä lainaksi, niin kysy majoitusvalvojalta.
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).
Me leiriorganisaatiossa ymmärrämme, ettei juuri sinua ehkä väsytä hiljaisuuden aikana.
Ymmärräthän kuitenkin, että leirillä, ja majoituskoulullasi, on muitakin nukkujia ja heille on
annettava hiljaisuus. Ulko-ovi suljetaan hiljaisuuden alettua. Yövalvojat huolehtivat
turvallisuudestamme hiljaisuuden aikana. Jokaisen joukkueen mukana on majoituttava täysiikäinen.
Huom! Luokan ulkopuolelle laitettavaan lappuun kirjataan turvallisuusohjeiden mukaisesti
luokassa majoittuvien henkilöiden määrä!
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LEIRI-INFOA

11. Muistettavaa yhdyshenkilöille
• kopio joukkueen lisenssiluettelosta
• jokeripaidat
• lyöntijärjestysnumerot
• ensiapulaukku
• kylmäpakkauksia ja sakset
• pyykkinarua
• seuralippu/tunnus
• taskulamppu sähkökatkojen varalta
• siivouspantti

Yhdyshenkilön kannattaa muistuttaa pelaajia seuraavista:
• peliasu
• räpylä

• vapaa-ajan vaatteita

• kypärä

• makuupussi

• piikkarit

• patja/tyyny

• piikit tekonurmelle ja hiekalle

• pyyhe

• maila

• hygieniatuotteet

• verkkarit ja tuulipuku

• rahaa

• lenkkarit

• lääkkeet

• päähine

• aurinkorasvaa

• juomapullo

• lukemista, pelejä, tms.

• reppu
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12. Leiriranneke
Leiriin osallistuville jaetaan leiriranneke. Ranneke oikeuttaa sinut seuraaviin palveluihin ja
toimintoihin:
• 1-3 otteluun päivässä
• Koulumajoitukseen
• Ruokailuihin 2-4 x päivässä
• Kilpailutoiminnan palveluihin, vähintään 10 otteluun.
• Leiridiscoon
• Itä-Länsi tapahtumaan
• Leiriotteluun Lippo-MansePP (19.7.)

Leiriranneke on pääsylippusi kaikkiin yllämainittuihin palveluihin, pidä se siis tallessa!
Mikäli leirirannekkeesi hajoaa, voit noutaa korvaavan ruokailukouluilta hajonnutta ranneketta
vastaan.
Mikäli vielä leirille tullessa teillä on tarvetta lisäpasseille, niitä saa ostettua Merikosken
koululta.
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13. Leiriohjelma
Alustava leiriohjelma (oikeudet muutoksiin pidätetään)

Maanantai 15.7.
7.45-9.00 Aamupala (sunnuntaina tuleville)
9.00 Ilmoittautuminen avautuu
11.00–13.30 Lounas
13.30-20.45 Otteluita
16.00-18.30 Päivällinen
20.30-21.45 Iltapala
21.30 Vetäjäpalaveri Maikkulan koululla
22.30 Hyvää yötä

Tiistai 16.7.
6.45-8.45 Aamupala
8.30-13.00 Otteluita
11.00-13.30 Lounas
13.15-20.45 Otteluita
16.00-18.30 Päivällinen
20.30-21.45 Iltapala
22.30 Hyvää yötä

Keskiviikko 17.7.
6.45-8.45 Aamupala
8.30-13.00 Otteluita
11.00-13.30 Lounas
13.15-16.30 Otteluita
16.00-18.30 Päivällinen
17.00-21.00 Otteluita
20.30-21.45 Iltapala
22.30 Hyvää yötä

Torstai 18.7.
6.45-8.45 Aamupala
8.30-13.00 Otteluita
11.00-13.30 Lounas
13.15-16.00 Otteluita
15.30-18.00 Päivällinen
18.00-20.30 Itä-Lännet
20.30-21.45 Iltapala
22.30 Hyvää yötä

Perjantai 19.7.
6.45-8.45 Aamupala
8.30-13.00 Otteluita
11.00-13.30 Lounas
13.15-16.00 Otteluita
15.30-18.00 Päivällinen
(iltapala mukaan joukkueittain)
18.00-20.00 Leiriottelu ja palkintojen jako
MYP / Lippo Juniorit vs. Manse PP
20.00-22.30 Leiridisko Urheilutalolla
23.30 Hyvää yötä
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Lauantai 20.7.
7.00-9.00 Aamupala
8.30-12.00 Sijoitusottelut ja välierät
11.30-14.00 Lounas
13.00-16.30 Mitaliottelut
Hyvää kotimatkaa

14. Avajaiset
Avajaispäivän tunnelmia pääsee seuraamaan, kuten muitakin leirin päiviä sosiaalisen median
kanavillamme @suurleiri2019, sekä @pplpohjoinen.

15. Vetäjäpalaveri
Vetäjäpalaveri järjestetään maanantaina klo 21.30 Maikkulan koululla. Muut mahdolliset
vetäjäpalaverit pidetään tarvittaessa erikseen ilmoitettavassa paikassa.
Itä-Länteen valittavien pelaajien ehdotukset tulee tuoda ensimmäiseen vetäjäpalaveriin.
Lomake lehden lopussa.
Vetäjäpalaverit ovat tärkeitä ja toivommekin jokaisesta joukkueesta edustajaa paikalle. Tiedotamme
mahdollisista muutoksista, peli-infoa, ruokailuista yms. palavereissa. Emme käsittele yksittäisiin
joukkueisiin kohdistuvaa informaatiota palavereissa, vaan olemme yhteydessä joukkueen
yhteyshenkilöön. Palavereissa on myös mahdollista tavata leiriorganisaatiota.

16. Ruokailu
Ruokailukouluina toimivat Merikosken, Maikkulan ja Rajakylän koulut. Majoitusjakojen
yhteydestä näet, mikä on joukkueesi ruokailukoulu. https://www.pesis.fi/kilpailu/leirit/suurleiri/
Maikkula (Oulunsalo kk ja Niemenranta), KELTAINEN ranneke
Merikoski (Myllytulli ja Lintulampi), SININEN ranneke
Rajakylä (Pateniemi), MUSTA ranneke
Oulunsalon kirkonkylän koulun ja Niemenrannan koulun aamu- ja iltapalat ovat kirkonkylän
koululla, muut ruokailut Maikkulassa.

13

17. Alustava ruokalista
Maanantai 15.7.
Aamupala:

Ohrasuurimopuuro L, hillo (sunnuntaina saapuneille)

Lounas:

Jauhelihakeitto M, G

Päivällinen:

Kinkkukiusaus L, G

Iltapala *
Tiistai 16.7.
Aamupala:

Neljänviljanhiutalepuuro M, hillo

Lounas:

Jauheliha-perunasoselaatikko L, G

Päivällinen:

Kalapuikot M, kermaviilikastike L, G perunasose L, G

Iltapala: *
Keskiviikko 17.7.
Aamiainen:

Ruishiutalepuuro M, hillo

Lounas:

Broilerikeitto G, M

Päivällinen:

Lihapullat M, Ruskeakastike L, G, Perunasose L, G

Iltapala: *
Torstai 18.7.
Aamupala:

Mannapuuro L, Vadelmakiisseli M, G

Lounas:

Nakkikeitto M, G

Päivällinen:

Jauhelihalasagnette L

Iltapala: *
Perjantai 19.7.
Aamupala:

Kaurapuuro M, hillo

Lounas:

Lohikeitto L, G

Päivällinen:

Juustoinen makaronilaatikko L

Iltapala:*

Eväspussi päivälliseltä mukaan.

Lauantai 20.7
Aamupala:

Ohrasuurimopuuro L, hillo

Lounas:

Stroganoff L,G, Perunasose L, G

Aamupala sisältää: leikkele/juusto, kasvis, leipä, levite, maito, kahvi, tee
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Lounas ja päivällinen sisältävät: maidon, leivän, levitteen sekä lisukkeet.
*Iltapala sisältää: Jogurtti, leikkele/juusto, kasvis, leipä, levite, mehu, maito
L= laktoositon, M= maidoton, G=gluteeniton
Muutokset mahdollisia.

18. Löytötavarat

Kouluilta löytyneet löytötavarat viedään yleisesti koulun majoitusvalvojalle. Mikäli pelikentälle jää
jotain, voi sitä tiedustella leirikansliasta.

19. 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 sairauskohtaus?

2.

Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112.

3.

Estä mahdolliset lisäonnettomuudet, pelasta ensin hengenvaarassa olevat ja siirrä
loukkaantuneet turvaan.

4.

Anna tarvittava ensiapu.

5.

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.
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Suomen Punaisen Ristin hoitoapu päivystää Maikkulan ja
Merikosken kouluilla tiistaista lauantaihin kello 8-10.
Merikoski:
ti-ke: Leena Siromaa 040-8480982
to-pe: Juha Tenhunen 040-5008896
la: Heikki Turunen 040-5162627
Maikkula:
ti, to-la: Marianne Yrjänä 040-5430214
ke: Mari Partanen 040-8400720
Muina aikoina 24h päivystys (OYS) p. 083152655 joka ohjaa jatkotoimenpiteisiin

Sporttiturva-vakuutuksen omaavat:
Yhteys hoitoa vaativissa vammoissa kentiltä Oulun Pohjola Sairaalaan, jossa
hoito: p. 0102578100
Kiilakivenkuja 1, 90250 Oulu
Tapaturmapäivystys on turvanasi iltaisin ja viikonloppuisin
Pohjola Sairaalan tapaturmapäivystyksessä hoidetaan ortopedisiä eli olkapäähän, ranteeseen,
lonkkaan, polveen tai nilkkaan kohdistuvia vammoja. Käynneissä on lisenssin vakuutuksen
omavastuuosuus.
Pohjola Sairaalan tapaturmapäivystys on avoinna
arki-iltaisin Oulussa klo 8.00 - 20.00
viikonloppuisin klo 11.00 - 17.00
Tapaturmapäivystykseen voit tulla ilman ajanvarausta. Kuvantamisen tutkimuksia ja laboratorion
pikanäytteitä teemme aina aukioloaikoinamme.
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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.
Iltaisin ja öisin ei ole päivystystä. Tuolloin yhteyttä voi soittaa yleiseen hätänumeroon 112, tai
keskussairaalan yöpäivystykseen (kts. alla). Yleisesti suosittelemme pienemmissä tapauksissa
joukkueiden oma-aloitteista ensiapua ja isommissa tapauksissa Oulun pääterveysaseman palveluita
(kts. tiedot alla). Huom! Kaikilla joukkueilla tulee olla omasta takaa
perusensiaputarvikkeita(laastareita, sidetarpeita, kylmäpusseja ja kuume- ja särkylääkkeitä).
Tärkeitä numeroita
• Yleinen hätänumero: 112
• Ensiapu, SPR hoitopalvelut kouluilla
→Ti-la klo 8-10 Maikkulan ja Merikosken kouluilla (infon kautta ohjataan), puhelinnumeroihin
voi myös ottaa yhteyttä EA-päivystysaikoina. Hoidattaa palovammat, haavat, nyrjähdykset,
pienemmät vammat ja kiputilat. (kts. tarkemmin edellinen sivu)
• Oulun kuntien yhteispäivystyksen terveysneuvontapuhelin: 08 315 2655
• Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
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20. Leiriläisten turvallisuusohje
Turvallisuuden lisäämiseksi jokainen joukkue jakaa pelaajat vapaa-ajan ryhmiin, jottei kukaan
mene yksin esimerkiksi uimaan. Vetäjät korostavat nuorille ryhmien turvallisuutta lisäävää tekijää!

Paloturvallisuus:
• Koulut ja koulujen pihat ovat tupakkalain alaisia alueita, missä tupakointi on kielletty.
• Älä käytä omia sähkölaitteita, esim. kahvinkeitintä majoitustiloissa.
• Tutustu majoitusluokkasi turvallisuusohjeisiin, selvitä myös poistumisreitti luokasta.

Sairastapaukset:
• Joukkueiden vastuuhenkilöiden tulee olla ennakolta tietoisia oman ryhmänsä jäsenten aiemmin
todetuista sairauksista, niiden lääkityksistä ja mahdollisesta ensiaputarpeesta ja toimenpiteistä.
• Huolehdi hygieniasta, pese kätesi!
• Mikäli sairastut leirin aikana, muista levätä. Ilmoita leirin järjestäjälle tartunnallisista
sairastapauksista, jotka voivat vaatia eritystä.

Tapaturmat:
• Pelaaminen on sallittu ainoastaan pelikentillä, ei missään muualla!
• Joukkueilla tulee olla ensiapulaukku, josta löytyy mm. puhdistusainetta, sidostarpeita,
kylmäpakkauksia, sakset ja kuume- ja kipulääkettä
• Älä juokse koulujen sisätiloissa!
• Me ymmärrämme, että nälkä saattaa yllättää, mutta käyttäydy silti rauhallisesti ruokailuissa.

Liikenne:
• Varaa riittävästi aikaa siirtymisiin.
• Selvitä reittisi ennakkoon.
• Käytä aina turvavöitä, äläkä ota autoosi muuta kuin sallittu määrä.
• Koulujen pihoilla on vältettävä linja-autolla ajoa.
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Häiriökäyttäytyminen:
• On tärkeää, että leiriläiset eivät provosoi ulkopuolisia tai muita leiriläisiä häiriökäytökseen.
• Häiriökäyttäytymistä esiintyessä pyritään rauhoittamaan tilanne periaatteella neuvo-kehota-käske.
• Mikäli häiriökäytöstä ei saada loppumaan, kutsutaan valvoja tai poliisi.
• Ulkopuoliset eivät ole tervetulleita leirin majoitustiloihin.

Alkoholin ja päihteiden käyttö:
• Alkoholin käyttö pelikentillä ja majoituskouluilla (ja koulun alueella) on ehdottomasti kielletty.
• Päihteiden vaikutuksen alaiset henkilöt ohjataan pois kouluilta ja pelikentiltä.
• Ongelmien ilmetessä raportoimme seurajohdolle ja Pesäpalloliitolle.
• Ilmoita aina leirin järjestäjälle poikkeavista tilanteista ja havainnoista!

21. Kioskit
Kioskit löytyvät useimmilta kouluilta. Kioskien tarjonta vaihtelee, mutta esimerkiksi kahvi kuuluu
jokaisen kioskin varusteluun. Lisäksi joiltain kentiltä löytyy myyntipisteitä.

22. Palkittavat
Leirillä jaetaan erilaisia tunnustuksia pelaajille, tuomareille ja vetäjille. Palkinnot jaetaan perjantain
leiriottelussa Lippo – MansePP.

23. Leirilehti
Leirilehden asemesta informaatio päivittyy sosiaalisessa mediassa leirin Facebook-sivulla Suurleiri
2019 ja Instagramissa @suurleiri2019. Leiripäivien kuvat päivitetään aina päivän päätteeksi
osoitteeseen pesisleirit.kuvat.fi.
Lisämateriaalia löytyy myös Pesäpalloliiton Pohjoisen alueen sosiaalisesta mediasta.
FB: Pesäpallon Pohjoinen Alue
IG: @pplpohjoinen

#suurleiri2019
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24. Leiriottelu
Virallisena leiriotteluna toimii perjantaina 19.7. pelattava Miesten Ykköspesiksen kärkikamppailu
Lippo – Manse PP! Leirirannekkeella otteluun on vapaa pääsy.
Leiriä ennen ja sen aikana pelataan myös kaksi muutakin Miesten Ykköspesiksen ottelua:
su 14.7. klo 16 Lippo-Ulvila
ti 16.7. klo 18 Lippo-Kannus
Kahteen “lisäotteluun” ei rannekkeella pääse, mutta kyseisiin peleihin on ilmainen sisäänpääsy
kaikille alle 15-vuotiaille!
NÄE TONI KOHONEN TOSITOIMISSA!
Huomio:
Tsemppi- ja onnistujapelaajat, leirin vetäjät ja tuomarit palkitaan pe 19.7. Ykköspesisottelun LippoMansePP tauolla.

25. Leiridisco
Jenkki-Disco Urheilutalolla perjantaina klo 20-22.30, Rantakatu 15, 90120 Oulu (autot takapihan
parkkialueelle, liikenteenohjaus).Menossa mukana myös Kane's Soda ja Mr. Panini! (Kioskille
mars!)
Urheilutalo jaettu discon ajaksi ala- ja yläkertaan. Yläkerrassa tanssitaan lujaa discobiisien tahdissa,
kun taas alakerta on pyhitetty hitaille koko tapahtuman ajaksi.
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26. Itä-Lännet
Kilpa- ja pelisarjojen itälännet pelataan torstaina kello 18-21.
Pojat:
Pelisarjan Itä-Länsi: Stadion, 18.00
Kilpasarjan Itä-Länsi: Stadion, 19.30
Tytöt:
Pelisarjan Itä-Länsi: Niittyaro, 18.00
Kilpasarjan Itä-Länsi: Niittyaro, 19.30
Itä-Länsien valitsijat ilmoitetaan leirin sosiaalisen median kanavilla!
Valituille pelinjohtajille soitetaan valinnasta tiistai-iltana. Lopulliset joukkueet kasaavat
pelinjohtajat yhdessä valitsijoiden kanssa keskiviikkoiltana, jolloin joukkueet myös julkistetaan
leirin nettisivuilla.
Valituille pelaajille ja pelinjohtajille lähetetään infopaketti, joka sisältää muun muassa kellonajat ja
ruokailuiden järjestämisen.

Kuva: Jussi Ojala
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PELI-INFOA

27. Kentät
Kenttien vessojen ja pukukoppien tiedot ilmoitetaan ennen leiriä somessa.

28. Kilpailumääräykset
Suurleirin kilpailumääräykset
Valtakunnallisella Suurleirillä 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.
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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 suurleirillä
Suurleirin 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. Yliikäinen
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 nettisivuilla ennen leirin alkua.
Leirin johtoryhmällä ja edelleen Pesäpalloliiton Operatiivisella johtoryhmällä on oikeus
peruttaa jo myönnetty yli-ikäisyys lupa.
Lohkojaot
D-junioreiden leirien kilpa- ja pelisarjojen 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 ei ole riittävästi, voi leiriorganisaatio pyytää
joukkueita ilmoittamaan ”ylimääräisen” tuomarin leirille. Toimintapa perustuu aina
etukäteissopimukseen ja ilmoittautumisia otetaan niin kauan vastaan, kun 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.
Pallohenkilövelvoite
Ulkovuorossa olevan joukkueen jokeripelaajat toimivat pallohenkilötehtävissä.

Pelaaja- ja tuomarilupa
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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.
Pelisäännöt:
D-tyttöjen kotipesän etukaaren säde on syöttölautasen keskipisteestä mitattuna 270
cm (juniorikenttä).
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
D-junioreilla otteluaika on 45 minuuttia. Tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos otteluaika on
täynnä ja sisälle tuleva joukkue on voittanut ottelun. Jos tasoittavaa vuoroa pelaava
joukkue tekee voittojuoksun silloin kuin otteluaika täyttyy, ottelu lopetetaan siihen. Samalla
peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.
Aikalisiä ei sallita otteluissa.
Aikaotteluissa otteluaikaa mitataan virallisella pelikellolla.
Otteluaika alkaa siitä hetkestä, kun tuomari antaa pallon peliin ja viheltää ottelun käyntiin.
Otteluaikaa mittaa pelituomari. Peliä ei katkaista kunniajuoksun syntyessä. Tuomarin on
puututtava selvään ajan pelaamiseen. Tarvittaessa tuomarilla on mahdollisuus antaa
lisäaikaa.
Mikäli D-junioreiden 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.
Välieräottelut ja sijoitusottelut:
Ottelut pelataan 4 vuoroparin otteluina. 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.
Otteluissa ei pidetä taukoa eikä aikalisiä. Jos peli on varsinaisen peliajan jälkeen tasan,
jatketaan ottelua tauotta vuoropari kerrallaan ratkaisuun saakka. Ottelu päättyy
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tasoittavalla vuorolla heti, kun sisällä oleva joukkue tekee voittojuoksun. Samalla peliteolla
syntyvät muut juoksut hyväksytään.
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. 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 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.
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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). Valitut pelinjohtajat valitsevat joukkueeseensa 12 pelaajaa leirillä pelaavista
joukkueista. Itä–Länteen tulee valita jokaisesta kilpa- ja pelisarjan seurasta vähintään yksi
pelaaja, mikäli seurojen määrä mahdollistaa tämän. Pelaajia tulee olla täten
mahdollisimman monesta seurasta. Yli-ikäistä pelaajaa ei voida valita itä-länsi otteluun.
Itä-länsi -otteluiden joukkueet muodostetaan kilpasarjaan kilpasarjan joukkueista ja
pelisarjaan pelisarjan joukkueista.
Leirien kilpailun johtoryhmällä on oikeus tehdä muutoksia Itä-länsi aluerajoihin ja pelaajien
lukumäärään (norm.12 pelaajaa/joukkue) painavien urheilullisten syiden vuoksi.
D - junioreilla peliaika on 60 minuuttia. Ottelut päättyvät kuten kohdassa otteluaika.
Jokaisen Itä–Länteen valitun pelaajan tulee saada pelata vähintään yksi vuoropari D junioreiden Itä–Länsi-ottelussa. Tarvittavat pelaajavaihdot tulee tehdä D - junioreiden Itä–
Lännessä viimeistään 2. vuoropariin. Em. käytännöillä varmistetaan se, että kaikki pelaajat
pääsevät pelaamaan Itä-Lännessä vähintään yhden vuoroparin.
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 puuttua havaitsemaansa epäkohtaan.
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 leirin 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
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Poikkeuksellisten sääolosuhteiden / muun poikkeuksellisen syyn johdosta
leirin johtoryhmä tekee päätöksen otteluiden pelaamisesta/siirtämisestä/peruuttamisesta
eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliiton toimielimille.

Joukkueiden yhdistämisoikeus valtakunnallisella Suurleirillä
Valtakunnallisen Suurleirin pelisarjaan voi osallistua yhdistelmäjoukkueella, josta on
ilmoitettava leirin järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä aina. Kilpasarjaan ei voi
osallistua yhdistelmäjoukkueella.
Sarjajärjestelmät
Pesäpalloliiton Operatiivinen johtoryhmä vahvistaa leirien sarjajärjestelmät.
Suurleirillä on voimassa valtakunnalliset sarjajärjestelmäkaaviot. Mahdollisiin poikkeaviin
leirin sarjajärjestelmiin on saatava Pesäpalloliiton kilpailun johtoryhmän hyväksyntä ennen
leirin alkamista.
Pelaajien edustusoikeudet
Pelaajien edustuskelpoisuuksissa noudatetaan Pesäpalloliiton kilpailumääräyksiä.
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.
Päänsuojuksen käyttö
Valtakunnallisella suurleirillä 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
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Erityisistä syistä sarjaa johtava elin voi poiketa kilpailumääräyksistä ja lisäksi sillä on
oikeus tehdä tarkennuksia kilpailumääräyksiin, myös leirin aikana.
Energiajuomien myynti ja välittäminen on kielletty valtakunnallisilla leireillä.

29. Tulospalvelu

Otteluiden tulokset ja sarjataulukot päivittyvät heti ottelun päätyttyä lähetettyjen tekstiviestien
perusteella leirien sarjaseurantaohjelmaan, joka on seurattavissa internetissä. Suurleirillä tuloksen
lähettää tekstiviestillä järjestelyvuorossa oleva joukkue. Ohjeet tuloksen lähettämiseen löytyvät
kenttäkassista.
Ottelu ja sarjataulukoita voi seurata osoitteessa http://www.pesistulospalvelu.fi/
Tulospalveluohje liitteenä

30. Järjestelyvuorot
Jokaisella joukkueella on leirinaikana järjestelyvuoroja, joilla mahdollistetaan leirin sujuminen
mutkattomasti. Mikäli joukkueesi on merkitty järjestelyvuoroon tulee teidän:
• Nimetä kakkostuomari, kolmostuomari, takarajatuomari, kirjuri sekä tulostaulun hoitaja
• Kakkostuomaria ei tarvita mikäli tuomarileiriläisistä on merkitty joku hoitamaan kakkostuomarin
tehtävää.
• Muita ohjeita:
• Tarkista tarkasti missä pelissä joukkueesi on järjestelyvuorossa.
• Järjestelyvuorot sijoittuvat omien pelienne ympärille, joko ennen tai jälkeen.
• Järjestelyvuoro ei kuitenkaan ole välttämättä oman sarjanne ottelussa.
• Päättäkää tehtävien hoitajat hyvissä ajoin. Tuomareiksi kannattaa nimetä tuomarikortillisia
pelaajia.
• Aikataulussa pysyminen on tärkeää, pyrkikää siis olemaan järjestelyvuoroissakin ajoissa.
• Aikuinen vastuuhenkilö tulee olla mukana järjestelyvuoroissa.
• Muistakaa lähettää lopputulos tekstiviestillä kenttärepun ohjeiden mukaisesti.
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31. Pelipallot

Leiriottelut pelataan PPL:n hyväksymillä Karhun palloilla. Pallon kadotessa otetaan varapallo
kenttäkassista. Pallon katoaminen merkitään myös pöytäkirjaan. Mikäli varapallot loppuvat ja
joukkueet joutuvat käyttämään omia pallojaan, jotka katoavat, voidaan ne korvata kenttäkansliasta
kunhan pöytäkirjaan on katoaminen merkittynä asianmukaisesti.

32. Piikkarit
Hiekkatekonurmella ja kumirouheella piikkien maksimipituus on 6mm.

TUOMAREILLE/TUOMARITARKKAILIJOILLE

33. Tuomaritarkkailijoille

Tuomaritarkkailija on henkilö, joka on vastuussa tuomareiden toiminnan tarkkailusta. Pyrimme
saamaan mahdollisimman moneen peliin tarkkailijan. Seuraavat tehtävät kuuluvat tarkkailijoille:
• Seurata ottelun kulkua, sääntöjen noudattamista, ja korjata mahdolliset epäkohdat.
• Tuomaritarkkailija EI puutu näkemysratkaisuihin, ellei virhe ole erittäin räikeä ja pelituomari ja
tarkkailija ovat yhtä mieltä tuomion muutoksesta.
• Mikäli ottelussa sattuu sääntövirhe on tarkkailijan puututtava tilanteeseen niin, että tilanne
toteutuu sääntöjen määräämällä tavalla. Tarkkailija puuttuu tilanteeseen, vaikkei kumpikaan
joukkue tai kukaan tuomareista reagoisi tapahtuneeseen.
• Tarkkailija ei pistä peliä poikki, eikä häneltä voida sitä pyytää.
• Tarkkailijan tehtävänä on arvioida tuomareiden suoritusta ja antaa pelin jälkeen kirjallista ja
suullista palautetta tuomareiden suorituksesta.

34. Nuorisotuomarit
Nuorisotuomarit tuomitsevat kaikki leirin ottelut, ja omalla panoksellaan mahdollistavat leirin
toteutumisen. He ovat tulleet leirille kehittymään ja leirillä onkin eritasoisia tuomareita.
Haluammekin muistuttaa katsojia, joukkueita ja joukkueiden johtoa seuraavasta:
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• Pyri keskustelemaan kaikista asioista asiallisesti. Mikäli jokin tuomio ei mennyt mielestäsi oikein,
pyydä lupa lähestyä tuomaria ja kerro luvan saatuasi mielipiteesi rauhallisesti. Emme arvosta
aggressiivista ja räyhäävää käytöstä tuomareita kohtaan.
• Älä pelkää antaa palautetta, kunhan teet sen kannustavassa ja rakentavassa mielessä. Nuoret
tuomarit kun ovat tulleet leirille oppimaan.
• Me leirinjärjestävät toivommekin, ettei meidän missään vaiheessa tarvitse puuttua joukkueiden,
niiden johtajien tai huoltojoukkojen epäasialliseen käytökseen. Tuomarit ovat ihmisiä, siinä missä
me muutkin, ja erittäin tärkeitä pelien kulun kannalta. Kannustammekin kaikkia muistamaan
tämän kun pelit ovat käynnissä ja käyttäytymään asian mukaisesti tuomareita kohtaan.

HUOLTOJOUKOILLE
35. Ruokaliput
Ruokalippuja myynnissä ruokakouluilla eli Merikosken koululla, Maikkulassa ja Rajakylän
koululla. (Lisäksi aamu- ja iltapalalippuja myynnissä myös Oulunsalon kirkonkylän koululla)
Ruokalippuja voi ostaa ruokailukouluilta (korttimaksut):
Lounas/Päivällinen
aikuiset 7e, lapset (alle 12v) 4e
Aamupala/Iltapala
aikuiset 4e, lapset (alle 12v) 2e

36. Asuntovaunupaikat
Suurleirillä ei ole erikseen osoitettuja asuntovaunupaikkoja. Koulujen läheisyydessä majoittuville
emme voi tarjota koulujen sähkötolppia käyttöön.
Oulusta löytyy useita matkailuajoneuvoille soveltuvia keskuksia, esimerkiksi Nallikarin Lomakylä:
https://nallikari.fi/yhteystiedot/

37. Tekemistä
Mitä kannattaa käydä katsomassa?

2. Rotuaari

1. Toripolliisi

Rotuaari on Oulun keskeisin ostoskatu. Oulun
keskustan läpi kulkevalta kävelykadulta löydät
niin Stockmannin sisäänkäynnin kuin
tiernapoikapatsaankin. Lisäksi kannattaa käydä
pyöräyttämässä Rotuaarin palloa ja ostamassa
jäätelö lukuisilta jäätelökioskeilta.

Oulun ikoninen rautainen suojelija. Toripolliisi
seisookin Oulun torin keskustan puoleisella
laidalla ja valvoo kaupunkilaisia jämerästi.
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3. Kauppatori
Nyt kun Polliisi on mainittu ei pidä tietenkään
unohtaa itse toria. Torilla sijaitsevista kojuista
löytää kaiken; metrilakusta aurinkolaseihin.
Merenrannan läheltä löytää ruokakojuja joista
voi ostaa muikkuja ja mennä napostelemaan
niitä rannan boulevardille.

Keskustassa sijaitseva ranta, jota pääasiassa
paikalliset käyttävät auringonpalvontaan, mutta
kyllä sieltäkin pääsee Oulujokeen
pulahtamaan!

Muuta tekemistä?
11.Superpark

Missä kannattaa napostella?
4. Pannukakkutalo
Makean nälän, tai suolaisen, iskiessä kannattaa
suunnata torinrannan parakkeihin ja
Pannukakkutaloon! Täältä löytyy niin suolaista
kuin makeaakin lettua jokaisen makuun, sillä
menussa on yli 25 erilaista täytekomboa!
5. Bisketti
Kun Rotuaarista puhutaan pitää kävelykadun
ykkös kahvila Bisketti tietenkin mainita.
Kannatusjoukkojen kannattaakin vierailla
Oulun keskustan tunnetuimmassa kahvilassa ja
maistaa loistavia pullia ja muita leivoksia!
6. Tähtitornin kahvila
Oulussa 1912 asti sijainnut tähtitornin kahvila
löytyy Merikosken silloilta. Tässä
näköalakahviossa voi kuka tahansa viettää
tovin rentoutuen pillin vihellysten kaikotessa
unholaan
Missä voi uida?
7. Nallikari
Merivesi, rantakävely, vauhtipuisto,
polkuautoilu rantakadulla. Kaikkea tätä löytyy
Nallikarista. Uimaranta on pitkä, ja meressä
riittää vettä jokaiselle vesipedolle
polskittavaksi.
8. Tuiran ranta
Tuira on kaupungin osa kilometrin päässä
keskustasta. Ranta on kesällä usein vilkas,
mutta kyllä sinne pulahtamaan pääsee!

Perheen pienimmille tukijoikoille loistava tapa
kuluttaa energiaa. Superparkista löytyy niin
kiipeilyköysiratoja, trampoliineja kuin
muitakin temppuilupaikkoja. Aikuiset ja Cikäisetkin saavat päivästä ilon irti jos
vapauttavat sisäisen lapsensa!
12. Nallikari
Merenranta, kiipeilytelineitä, leikkipuistoja ja
paljon muuta. Vieressä sijaitseva vauhtipuisto
tarjoaa mikroauto hurvittelua samalla kun
alueen respasta voi vuokrata polkuautoja ja
huristella ympäri rantaboulevardia.
13. Tietomaa
Sadepäivän paras aktiviteetti. Tietomaa on
Oulun oma tiedekeskus, missä voit leikkiä
laivankapteenia, kokeilla hävittäjä
simulaattoria, tehdä erilaisia tieteellisiä kokeita
ja testejä, ja käydä jopa katsomassa 3Delokuvan.
14. Kauppakeskus Valkea
Mikäli shoppailu kiinnostaa kannattaa
käppäistä keskustaan. Valkea on valtava
shoppailukeskus, mistä jokaiselle löytyy
varmasti mieluisa kauppa. Ainakin Arnolds ja
sen munkit jos ei muuta!
15. Ideapark
Oululainen versio alkuperäisestä Ideparkista.
Keskustasta moottoritietä Ritaharjuun ja
Ideaparkkiin Arnoldsin munkeille! Ideaparkista
löytyykin shoppailu mahdollisuuksia ja
muutama ravintola.

9. Lämsänjärvi
Järvellä on tilaa kaikille! Lämsänjärvi on
hieman syrjemmässä, mutta muutamille
majoituskouluille ideaalilla välimatkalla.

10. Värtön ranta
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MENOSSA MUKANA:
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Leirilehden lopussa liitteet:
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Suurleiri 2019

Tulospalveluohje

SUURLEIRIN TULOSPALVELU JA PÖYTÄKIRJANPÄIVITYS OHJEET:
Ilmoita ottelun / turnauksen lopputulokset ja tallenna pöytäkirjat heti pelin jälkeen kännykälläsi
netin kautta. Ohjeet alla. Pidä ohjeet mukana ottelutapahtumassa.
Netin kautta:

1) Ota valokuva pöytäkirjasta
2) Mene tulospalveluohjelmaan osoitteeseen: www.pesistulospalvelu.fi
3) Valitse valtakunnallisten leirien kohdalta Suurleiri
4) Valitse ylävalikosta oikea sarja (D-pojat kilpasarja, D-tytöt pelisarja, tms.).
5) Valitse oikea lohkovaihe (esim. runkosarja).
6) Syötä otteluohjelman yläpuolella olevaan ruutuun sarjan tulostensyöttöavain:
D-pojat kilpasarja: dpkilpa
D-tytöt kilpasarja: dtkilpa

D-pojat pelisarja: dppeli
D-tytöt pelisarja: dtpeli

riippuen mitä sarjaa ottelu koskee ja paina kohtaa kirjaudu
7) Etsi ottelulistasta peli, minkä tuloksen päivität ja paina ottelun perässä olevaa
tulos tekstiä.
8) Merkkaa ottelu lopputulos ja juoksut pelikorttiin sekä paina tallenna näppäintä.
9) Mene alla olevaan kohtaan ”ottelun pöytäkirja” ja mene kohtaan valitse tiedosto
(tai selaa).
10) Etsi kännykkäsi muistista oikean pöytäkirja ja paina tallenna.
11) Kun tulos ja pöytäkirja on tallennettu, niin pääset katsomaan sarjataulukkoa ylärivin
navigaatio kohdasta (esim. runkosarja).
12) Lopuksi paina linkkiä kirjaudu ulos.
Jos tulospalveluun liittyen ongelmia, niin ota yhteyttä suurleirin
kilpailukansliaan Puhelinnumero: 045-78773624
SUURLEIRILLÄ OTTELUN JÄRJESTELYVUOROSSA OLEVA JOUKKUE ON VELVOLLINEN
ILMOITTAMAAN TULOKSET!
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ITÄ-LÄNSI / SUURLEIRI
SARJA:

KILPASARJA ____

PELISARJA

____

TYTÖT

POJAT

____

____

SEURA:_______________________________________
JOUKKUE:____________________________________

EHDOTUKSET ITÄ-LÄNTEEN
1. NIMI: _____________________________________________
SISÄPELIROOLI: ETENIJÄ ____ VAIHTAJA ____ KOTIUTTAJA ____
ULKOPELIROOLI: LUKKARI ____ ETUKENTTÄ ____ POLTTOLINJA ____ TAKAKENTTÄ ____
PERUSTELUT ja MUUTA TIETOA PELAAJASTA:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2. NIMI: _____________________________________________
SISÄPELIROOLI: ETENIJÄ ____ VAIHTAJA ____ KOTIUTTAJA ____
ULKOPELIROOLI: LUKKARI ____ ETUKENTTÄ ____ POLTTOLINJA ____ TAKAKENTTÄ ____
PERUSTELUT ja MUUTA TIETOA PELAAJASTA:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

PALAUTUS:
Palauta lomake viimeistään MAANANTAINA 15.7. klo 21.30 mennessä valmentajien palaveriin
Maikkulan koululle. Mikäli tämä unohtuu, on tietoja mahdollista lähettää myös sähköpostiosoitteeseen:
akseli.wiik@pesis.fi aina TIISTAIHIN 16.7. klo 12.00 asti.
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