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Kesän 2021 Tenavaleiri järjestetään Varsinais-Suomessa Loimaalla yhdessä Suomen Pesäpalloliiton kanssa. 

Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Loimaan kaupungin kanssa leirijärjestelyjen onnistumiseksi.  

Loimaan seudulla on leireilty useampana vuonna. Valtakunnalliset leirit on aikaisemmin järjestetty 

yhteistyössä Pöytyän Urheilijoiden kanssa, mutta tänä vuonna Loimaan Palloilijat Junioripesis on vastuussa 

järjestelyistä yhteistyössä Pesäpalloliiton sekä Loimaan kaupungin kanssa. Naapuriseurojen apuja 

unohtamatta. 

Kuten joka asiassa vallitseva Korona-tilanne on varjostanut järjestelyjä jo pidempään. Kesän 2020 leirit 

siirtyivät vuodella ja edelleen elämme pienten epävarmuustekijöiden ehdoilla. Pesäpalloliitto tekee tiivistä 

yhteistyötä alueiden ja leirikuntien terveysviranomaisten kanssa, jotta leirit pystytään järjestämään 

turvallisesti. Perinteiseen leiriohjelmaan vallitseva tilanne saattaa tuoda muutoksia, monenlaisia 

varasuunnitelmia tehdään turvallisuuden takaamiseksi ja suunnitelmat saattavat muuttua moneen 

kertaan. Vallitsevan tilanteen vuoksi olemme kuitenkin jo päättäneet, että  Tenavaleirillä ei esimerkiksi 

järjestetä perinteistä leiridiscoa sisätiloissa.  Mahdollisuuksien mukaan tilalla on muuta ohjelmaa. 

 

 

Ilmoittautuminen aukesi 18.4. klo 12.00 ja leirin suunniteltu kiintiö täyttyi nopeasti. Leiri-ilmoittautuminen 

suljettiin, mutta mahdollisia lisäpaikkoja joukkueelle voi vielä kysellä sähköpostitse osoitteesta 

tenavaleiri2020@gmail.com. 

Leiripaikka varmistuu heti, kun ilmoittautumislomake on täytetty ja kolmen leiripassin (3 x 197€) hinta on 

maksettu leiritilille. Laskun leiripasseista saa tallennettua ja tulostettua ilmoittautumisen yhteydessä 

sähköpostissa saadun päivitysavaimen avulla. Kaikki 18.4. ilmoittautuneet joukkueet pääsevät leirille, 

vaikka ilmoittautumishetkellä olisi ollut varasijalla. Sarjakiintiöitä on muokattu ilmoittautumisien mukaan. 

Kaikki joukkueen tiedot tulee olla päivitettynä ilmoittautumislomakkeeseen sekä leiripassit maksettuna 

viimeistään 30.6.2021.  Huomioithan, että myös tiedot erikoisruokavalioista tulee olla merkittynä 

ilmoittautumislomakkeeseen. 

Luopuminen leirille osallistumisesta: 

Luopuminen 18.4.- 30.4.2020: peruutusmaksu 3 leiripassia (3 x 197€) 

Luopuminen 1.5.2020 jälkeen: peruutusmaksu 6 leiripassia (6 x 197€) 

Leiripassi sisältää:   

• koulumajoituksen 

• ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen sekä iltapala) 

• vähintään 10 leiriottelua 

• sisäänpääsyn leiriotteluun (MYP LP – UPV) 

Tervetuloa Loimaalle ! 

Ilmoittautuminen 

mailto:tenavaleiri2020@gmail.com


 

 

 

Nuorisotuomareiden ilmoittautuminen alkoi 18.4 klo 12.00 osoitteessa: 

www.pesistulospalvelu.fi 

Ilmoittautuminen päättyy nuorisotuomareiden osalta 30.6.2020. 

Jokaisen tuomarin tulee itse käydä täyttämässä ilmoittautumislomake. 

Myös tuomarit saavat oman päivitystunnuksen, jolla pystyvät myöhemmin tarkentamaan 

ilmoittautumistietojaan. 

Kun rekrytoitte seuranne tuomareita leirille, niin pyytäkää heitä ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan, 

minkä joukkueen tuomarivelvoitteen he täyttävät. 

Tuomareille järjestetään kuljetukset majoituskouluilta kentille ja takasin. Osa kentistä on kävelymatkan 

päässä ja osaan kentistä tuomarit voivat kulkea polkupyörällä. Polkupyörät järjestetään leiriorganisaation 

puolesta, oma pyöräilykypärä leirille mukaan!  

Huomaathan, että jokainen valtakunnalliselle pesäpalloleirille osallistuva joukkue on velvollinen tuomaan 

mukanaan yhden tuomarin. Jos tätä velvoitetta ei täytetä, joukkueelta veloitetaan kahden ylimääräisen 

passin suuruinen lisämaksu.  

 

 

Majoituskoulut ovat alustavan suunnitelman mukaan Loimaan Puistokadun koulu – ja liikuntahalli, Loimaan 

Keskuskoulu, Hirvikosken Yhtenäiskoulu, Alastaron yläaste, Alastaron kirkonkylän koulu, Mellilän koulu- ja 

liikuntahalli sekä Hirvihovin liikuntahalli. 

Majoituskouluista Puistokadun koulu avataan sunnuntaina 12.7.2020 klo 18.00 pitkänmatkalaisille 

aikaisempaa leirille saapumista varten. Lisäyön hinta on 120€/joukkue, sisältäen maanantain aamupalan. 

Pyydämme ilmoittamaan aikaisemmasta saapumisesta mahdollisimman varhain, mielellään jo 20.6.2021 

mennessä.  Emme voi taata, että kaikkien sunnuntaina leirille saapuvien majoituskoulu pysyy samana, 

joten varauduthan majoituskoulun vaihtoon ensimmäisen yön jälkeen. 

Majoituskapasiteettimme on venytetty äärimmilleen, joten muistuttakaa leiriläisiä patjan 

maksimileveydestä (80cm) jo hyvissä ajoin ennen leiriä. 

Joukkueilta peritään 50 euron suuruinen majoituspantti saapumisen yhteydessä, joka palautetaan 

joukkueen lähtiessä, kun lopputarkastus luokkatiloissa on tehty. Joukkueen kanssa samassa tilassa tulee 

aina majoittua täysi-ikäinen henkilö, jonka valvonnassa joukkue on. Tarkemmat tiedot majoituksesta ja 

majoitussäännöistä julkaistaan kevään aikana.  

 

 

Tuomaritoiminta 

Majoitus 

http://www.pesistulospalvelu.fi/


 

 

maanantai                 tiistai  

6.30-8.30 aamupala 

9.00- ilmoittautuminen 

10.30-13.00 lounas 

11.00-17.00 ottelut 

16.00-18.30 päivällinen 

18.00 Leiriottelu LP – 
Laukaa, avajaiset 

20-21.30 iltapala 

 

keskiviikko                                                             torstai                                                                                         

6.30-8.30 aamupala 

8.00-11.30 ottelut 

10.30-13.00 lounas 

13.00-17.00 ottelut 

16-18.30 päivällinen 

18.00-20.00 ottelut 

20-21.30 iltapala 

 

perjantai              lauantai   

6.30-8.30 aamupala 

8.00-11.30 ottelut 

10.30-13.00 lounas 

13.00-15.00 ottelut 

15.30-18.0 päivällinen 

17.30-20.00 0ttelut 

20-21.30 iltapala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.30-8.30 aamupala 

8.00-11.30 ottelut 

10.30-13.00 lounas 

13.00-17.00 ottelut 

16-18.30 päivällinen 

18.00-20.00 ottelut 

20-21.30 iltapala 

6.30-8.30 aamupala 

8.00-11.30 ottelut 

10.30-13.00 lounas 

13.00-16.00 ottelut 

16- päivällinen 

17.00- itä-länsi?? 

21.30- iltapala (eväspussit) 

6.30-8.30 aamupala 

8.00- sijoitusottelut 

10.30-13.00 lounas 

13.00-15.00 loppuottelut 

Leiriohjelma (alustava) 



 

 

Ruokailukouluina toimivat Puistokadun koulu sekä Hirvikosken yhtenäiskoulu. Leirirannekkeen väri 

määrittää, kummalla koululla joukkue ruokailee ja tätä ohjeistusta tulee ehdottomasti noudattaa 

ruokailuiden sujuvuuden vuoksi. Tarkemmat ohjeet julkaistaan myöhemmin.   

Leiriruokailuun on myynnissä päivittäin rajoitettu määrä ruokalippuja (50 kpl/ruokailu/ruokailukoulu).  

Ruokalippujen hinnat ovat: 

- aamu/iltapala 5,50€/kpl 

- lounas/päivällinen 8,00€/kpl 

 Ruokalippuja myydään ruokailukoulujen kioskeissa. 

Ruokalista (alustava): 

 maanantai 13.7 tiistai 14.7. keskiviikko 15.7. torstai 16.7. perjantai 17.7. lauantai 18.7 

aamu-
pala 

 kaurapuuro 

leikkele 

leipä + levite 

tee / kahvi / mehu 

tuorepala 
 

neljänviljanpuuro 

hillo 

leipä + levite 

tee/ kahvi / mehu 

tuorepala 

kananmuna 
 

Kaurapuuro 

Leikkele 

Leipä + levite 

Tee /Kahvi / Mehu 

Tuorepala 
 

neljänviljanpuuro 

hillo 

leipä + levite 

tee/ kahvi / mehu 

tuorepala 

leikkele 
 

kaurapuuro 

juusto / leikkele 

leipä + levite 

tee/ kahvi / mehu 

tuorepala 
 

lounas   jauhelihakastike 

spagetti 

porkkanaraaste 

ketsuppi 

  

  
broilerpastavuoka 

tuoresalaatti 

  

lohikeitto 

ruisleipä 

leikkele 

tuoreviipale 
 

Nakkikastike 

Perunat 

Tuoresalaatti 

Maustekurkku 
 

tonnikalalasagnette 

tuoresalaatti 

  
 

broilerkiusaus 

tuoresalaatti 

punajuuri viipale 
 

päivälli
nen 

 makkarakeitto 

ruisleipä 

juusto 

tuorepala 

  

lihapullat  
kastikkeessa 

perunat 

tuoresalaatti 
 

makaronilaatikko 

tuoresalaatti 

ketsuppi 

  

Juustobroilerkeitto 

Tuore leipä 

Juusto 

Tuoreviipale 
 

jauhelihakastike 

perunat 

tuoresalaatti 
 

 

iltapala   sämpylä 

leikkele 

tuorepala 

tee/kaakao 

  

karjalanpiirakka 

juusto 

banaani 

tee/ kaakao 
 

sämpylä 

leikkele 

tuorepala 

tee/kaakao 
 

eväspussi --> 

sämpylä 

annosmarg. juusto 

pillimehu, omena 

jogurtti 
 

sämpylä 

juusto 

tuorepala 

tee / kaakao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruokailu 



 

 

Leirillä pelataan tyttöjen ja poikien kilpa- ja pelisarjat. Kilpasarjojen kolme ensimmäistä joukkuetta 

palkitaan. 

Lisäksi pelataan sekä kilpa- että pelisarjojen Itä-Länsi ottelut. 

Pelikentät sijaitsevat Loimaan keskustan, Hirvikosken, Alastaron, Metsämaan sekä Mellilän alueella. Lisäksi 

tekonurmikenttiä olemme leirin käyttöön saaneet Pöytyältä, Jokioisilta ja Humppilasta.  

Tarkemmat kenttätiedot sekä kilpailumääräykset julkaistaan kevään aikana. 

 

 

 

Leirin tarkemmat turvallisuus – ja ensiapuohjeet julkaistaan myöhemmin. 

Välitön ensiapu annetaan pääsääntöisesti joukkueiden omasta toimesta, joten jokaisen joukkueen 

huoltokassista tulee löytyä mm. kylmäpakkauksia, haavanhoitotuotteita sekä kuumemittari. Jokaisella 

leiriläisellä tulee olla mukana omat mahdolliset päivittäisessä käytössä olevat lääkkeet sekä särkylääkkeet. 

Leirimme ensiapuvastaavamme ovat tavoitettavissa läpi leirin ja julkaisemme myöhemmin tarkemmat 

ohjeet sekä puhelinnumerot. 

Turvallisuuden kannalta tärkeintä on noudattaa leirille annettuja ohjeita majoituksen, kulkemisen ja 

liikenteen suhteen.  

 

 

 

Leiri-infoa voi seurata osoitteessa www.tenavaleiri.fi  

Löydät meidät myös Facebookista Tenavaleiri 2021 ja myöhemmin keväällä myös Instagramista. 

Mikäli mieleen tulee jotain kysyttävää, ole yhteyksissä. Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Yhteystiedot 

löytyvät leirin nettisivuilta. 

Hauskaa kevään jatkoa ja tervetuloa Loimaalle heinäkuussa! 

 

T: Tenavaleirin väki ☺ 

 

Turvallisuus ja ensiapu 

Kilpailu ja pelikentät 

Tietoa leiristä 

http://www.tenavaleiri.fi/

