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Kaupunginjohtajan tervehdys
PESÄPALLON TENAVALEIRI LOIMAALLA 26.-31.7.2021
Pallot pyörivät, pomppivat ja lentävät jälleen vauhdikkaas   Loimaan kesässä – 
ota koppi!

Toivotamme pesäpallon Tenavaleirille osallistuvat innokkaat pesäpalloilijat, 
valmentajat sekä kannustajat ja tukijoukot lämpimäs   tervetulleeksi Loimaalle.

Loimaa on noin 16.000 asukkaan vireä seutukaupunki keskellä Lounais-Suomea. 
Monipuoliset palvelut tarjoavat monia mahdollisuuksia. Palvelumme ovat 
käyte  ävissänne - olkaa hyvät!  

Loimaa on perinteikäs pesäpallopaikkakunta ja vahva palloilukaupunki. Vankan 
juniorityön tuloksena Loimaalla pelataan monissa ikäluokissa valtakunnan 
kärkijoukoissa.  Pesäpallolla on Loimaalla vahvat juuret ja kasvun eväät 
menestymiseen.

Pesäpallon tenavaleiri tuo piristystä ja iloa kesän 2021 tapahtumiimme. 

Vauhdin ja värikkäiden pelitapahtumien lomassa muistamme kaikki kuitenkin 
myös korona-epidemian ’’pelisäännöt’’. 

Onnea ja menestystä sekä onnistumisen ja osallistumisen iloa kaikille 
tenavaleiriläisille. 

Jari Rantala
kaupunginjohtaja

Loimaan kaupunki

ALKUUN
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Leirinjohtajan tervehdys
Kuten kaikki varmas    etävät, leirijärjestelyt näin korona-aikaan ovat olleet kaik-
kea muuta kuin tavalliset. Ensin leiri siirtyi kesältä 2020 tähän vuoteen ja saimme 
odotella melko pitkään, ennen kuin terveysviranomaisilta virallinen lupa leirin 
järjestämiselle tuli. Ja vieläkin, tätä kirjoi  aessani, saamme jänni  ää matkailun 
mukanaan tuomia uhkakuvia koronalukujen uudelle nousulle. 

Loimaalla on pitkät perinteet pesäpallon ja pesäpalloleirien suhteen. Tämän ke-
sän Tenavaleirin järjestää Loimaan Palloilijat Junioripesis ry yhteistyössä Loimaan 
kaupungin ja Pesäpalloliiton kanssa. Lisäksi useat paikalliset yritykset ovat lähte-
neet tukemaan leirijärjestelyjä. 

Leiriorganisaa  ossamme on monta jo useamman leirin järjestelyissä mukana 
ollu  a henkilöä ja mukavas   myös uusia innokkaita tekijöitä, joten korona-ajan 
haasteista huolima  a, järjestelyt ovat edenneet sujuvas  . 

Leirille on ilmoi  autunut n. 100 joukkue  a. Tämä tekee arviolta noin 1500 lei-
ripassin hankkinu  a leiriläistä, noin 100 nuorisotuomaria ja lisäksi iso määrä 
kultaakin kalliimpia talkoolaisia. Joukkueita ja taustajoukkoja on siis leiriviikolla 
paljon liikkeellä. Joukkueille on lähete  y etukäteen leirinaikaisia ohjeita ja ennen 
leiriä joukkueiden yhteyshenkilöille pidetään vielä Teams-palaveri leirijärjeste-
lyihin lii  yen. Erityises   majoitukseen, koululla liikkumiseen ja ruokailuun on 
tavallisuudesta poikkeavat ohjeistukset ja niiden nouda  aminen on ehdo  oman 
tärkeää.

Majoituskoulut ja pelikentät ovat ympäri Loimaata, suurin osa Loimaan keskus-
tan tuntumassa, mu  a myös kauempana. Hiekkatekonurmiken   ä on myös naa-
purikunnissa Jokioisilla, Pöytyällä ja Humppilassa. Välimatkaa koulujen ja ken   en 
välillä kilometreissä saa  aa siis jonkun verran olla, mu  a täällä maaseudulla 
matka yleensä tai  uu nopsaan, koska isompia ruuhkia ei ole ☺
Vaikka erilaiset ohjeistukset hieman rajoi  avatkin vapaata liikkumista, odo  elua 
ruokailu  lanteissa saa  aa tulla, eikä perinteistä leirin kohokohtaa discoa voi-
dakaan pitää, uskoisin meidän kaikkien kuitenkin nau   van leiristä ja siitä, e  ä 
yleensäkin leiri on mahdollista järjestää. Saadaan kuitenkin pelata ja vie  ää jouk-
kueena yhdessä aikaa, sekä tutustua turvavälein uusiin ihmisiin.

Koko leiriorganisaa  on puolesta haluankin toivo  aa Teidät sydämellises   terve-
tulleiksi Tenavaleirille Loimaalle!

Tiia Iivonen, leirinjohtaja

ALKUUN
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Leirinjohtaja Tiia Iivonen ............. tenavaleiri2020@gmail.com ........ 050 350 0503
Kilpailupäällikkö J-P Nii  ymäki .......... puheenjohtaja@lpjuniorit.net ..... 040 758 2401
  Mika Mikola ............ mika.mikola@pesis.fi  ................... 050 557 8522
Ruokahuoltovastaava Pirjo Kivinen ........... pirjo.kivinen@loimaa.fi  ................ 050 311 5040 
Kansliavastaava Sirpa Rastas ............ sirpa.rastas@icloud.com.............. 050 551 2702 
Kioskivastaava Tiina Riikonen .........  ina.riikonen61@gmail.com ........ 040 778 7417
Ken  ävastaava Yrjö Riikonen
Majoitusvastaava Ka   Jokinen ............ ka  .jokinen@loimaa.fi 
  Teija Lankinen ......... teija.lankinen@ladyline.fi 
Siivousvastaava Miia Sillanpää-Virtanen
Talkoovastaava Leena Pie  lä
Kuljetusvastaava Kimmo Aavila
Oheistapahtuma-
vastaava Anu Kivilä
Turvallisuusvastaava Ou   Leppäjoki
Ea-vastaava Hanne Raa  kainen
Ea-vastaava Riika Saurio
Some-vastaava Jesse Jokinen
Tuomarivastaava Suvi-Maria Sirola .... suvi-maria.sirola8@gmail.com .... 044 218 3332
Talousvastaava Leena Pie  lä

Leiriorganisaatio
ALKUUN
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Koulun nimi Osoite Google Maps -linkki

Puistokadun koulu
ja Liikuntahalli  ..................... Puistokatu 16 ................. goo.gl/maps/ZqcmbtaBNQ7dw5Yj9
Keskuskoulu ......................... Kalevalankatu 11 ............ goo.gl/maps/mvnK9wFUQR2owGFx7
Hirvikosken yhtenäiskoulu ... Opin  e 2 ........................ goo.gl/maps/sGPX16JiUH993XfA7
Hirvihovi ............................... Kuusi  e 1 ....................... goo.gl/maps/DvEZi3qodtjsrNgx8
Alastaron yläkoulu ................ Vahvalan  e 4, Alastaro .. goo.gl/maps/kpriuQuhEQSrK4Ls9

Joukkueet ilmoi  autuvat suoraan majoituskouluille. Ilmoi  autumispisteeseen tulee yksi 
ihminen, muun joukkueen odo  aessa pihalla. Joukkue ohjataan suoraan majoitusluokkaan, 
jossa käydään läpi ilmoi  autumiseen lii  yvät asiat. Mukana tulee olla majoituspan    (50€), 
etukäteen täytetyt majoituslistat, joista toinen tulee kansliaan ja toinen luokan oveen. Kaikki 
maksut tulee olla suorite  una ennen leirille saapumista, ylimääräisen leiripassin lunasta-
minen onnistuu pääsääntöises   majoituskoululla (maksupää  eet käyte  ävissä lähes joka 
koululla).

Leirikanslia Puistokadun koululla on avoinna maanantaina klo 9.00-15.00. Leirikanslia palve-
lee koko viikon ajan, osi  ain puhelimitse tai Puistokadun koulun kioskin yhteydessä.

Kilpailu- ja tuomarikanslia sijaitsee Puistokadun koululla.

Saapuminen leirille

Majoituskoulut ja joukkueet

ALKUUN
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Simon Kiri ep-peli
IPV Reds ep-kilpa
IPV White ep-peli
KiPa-90 ep-kilpa
Kipa-90 ep-peli
KiPa-90 et-peli
HP-K ep-peli
Keki et-kilpa

Puistokadun koulu ja Liikuntahalli
SoJy et-peli
Keki et-peli
HP-K ep-kilpa
JoMa et-peli
ViU et-peli
EuVe E ep-peli
Keki Ep peli
Ähtärin Urheilijat et-peli

SoJy oranssi ep-kilpa
SoJy viole    ep-peli
VM et-peli
Joma punainen ep-peli
Joma valkoinen ep-peli
Joma musta ep-kilpa
Lapuan Virkiä sininen et-peli
Lapuan Virkiä valkoinen et-peli

SiiPe ET peli
Siipe ET peli
(SiiPe)Kallan Pomppu ep-peli
PuPe ep-peli
SiiPe ep-peli
Manse PP ep-kilpa
HuVe ep-peli
Paukku ep-kilpa
LMV ep-kilpa

Keskuskoulu
KePe ep-kilpa
LP juniorit ep-peli
LaJy ep-peli
LMV ep-peli
LP juniorit et-peli
LMV et-peli
PuMU ep-peli
Espoo ep-kilpa
UPV E10 et-peli

UPV E09 et-peli
KaMa ep-kilpa
HP ep-peli
Pesäsudet ep-peli
Fera et-kilpa
HP et-kilpa
Manse PP et-kilpa
JANA ET peli
Espoon Pesis et-peli

Hirvikoskenkoulu
RuoPi Et peli
Pesäkarhut -09 et-peli
Pesäkarhut 2010 et-peli
Tahko et-peli
Pa  u E10
Pa  u lepohuone
MJ E oranssi et-peli
MJ-E Mustat et-kilpa

Hirvikoskenkoulu
PomPy E09-11 et-peli
MyVe P10 ep-peli
PeTo et-peli
Pesäkarhut 09 ep-peli
Pesäkarhut 2010-12 ep peli
Pesäkarhut 2010-11 ep-peli
Tupe ep-peli
Roihu Et-2009 et-kilpa
Roihu et-peli 

Kepe et-peli
Fera E2 et-peli 
Räpsä Et kilpa
Pesäkarhut E09 Lintsit et-kilpa
VeVe-Pesis ep-peli
Tahko Yellow  ep-kilpa
Tahko Brown ep-peli
LaJy et-peli

KPL Black ep-kilpa
KPL Yellow ep-kilpa 
KPL E ep-peli

Hirvihovi
KPL F ep-peli
Puh   et-kilpa
Puh   et-peli

SMJ punaiset et-kilpa
SMJ musta et-peli 

Kiri Blue ep-kilpa
Kiri Rau  aiset ep-peli
SMJ P09 ep-kilpa
SMJ Mustat ep-peli
HP-K et-kilpa

Alastaron koulu
Lippo 09 ep-kilpa
Ouhu-09 et-kilpa
Kiri  äret et-peli
Ikaalisten Tarmo ep-peli
KOU Ep kilpa

Pa  U ep-peli  
Pa  U ET09 et-kilpa
Lippo Et 09 et-kilpa
AA ep-kilpa



12



13

Majoituspan   
Joukkueilta peritään ilmoi  autumisen yhteydessä 50€ majoituspan   . Majoituspan    palau-
tetaan joukkueille lauantaina majoitus  lan lähtötarkistuksen yhteydessä, mikäli majoitus  la 
todetaan vaa  musten mukaises   siivotuksi ja olevan muutenkin kunnossa. 

HUOM! Ilmoi  autumisen yhteydessä varatkaa 50€ tasaraha mukaanne, mielellään joukku-
een nimellä varuste  uun kirjekuoreen.

Majoitusohjeet
Majoituskoulujen viihtyisyyden, siisteyden, turvallisuuden ja omistajien oikeuden turvaami-
seksi seuraavia ohjeita on ehdo  omas   noudate  ava.

1. Majoituskouluilla on järjestäjän taholta valvonta. Majoitus  loihin liikutaan sisään ja ulos  
ainoastaan osoitetuista ovista. Koronarajoitusten vuoksi koulun sisä  loissa on aikuisille 
vahva maskisuositus ja ylimääräistä liikkumista ja lähikontakteja toisiin joukkueisiin on 
sisä  loissa välte  ävä. Toki wc-, suihku ja kioskikäynnit ovat salli  uja.

2. Tupakoin  , alkoholin ja muiden huumausaineiden käy  ö koulun  loissa ja koulun alueel-
la on ehdo  omas   kielle  y.

3. Majoitus  loissa noudatetaan siistey  ä:
- jokainen joukkue huoleh  i oman majoitus  lansa siisteydestä ja kunnosta koko leirin 

ajan.
- Ulkojalkineet riisutaan sisääntuloaulassa ja kannetaan säilytykseen luokka  lan ulko-

puolelle käytävälle.
- piikkareilla liikkuminen sisä  loissa ehdo  omas   kielle  y
- sisä  loissa, koulujen pihassa ja parkkialueella pesäpallon kanssa pelaaminen on kielle  y
- pesu- ja wc-  loissa noudate  ava ehdotonta siistey  ä ja hyvää käsihygieniaa. Suih-

kuvuorot aikataulutetaan, wc-  loja jaetaan mahdollisuuksien mukaan joukkuei  ain. 
Ilmoitathan wc-tai käsipaperipuu  eista koulun valvojalle.

4. Joukkueen vastuuhenkilö vastaa joukkueensa käy  äytymisestä ja mahdollises   tapahtu-
vista vahingoista
- koulujen omaisuu  a ei saa vahingoi  aa millään tavalla, eikä koulun lai  eiden ( esim. 

 etokoneet, tv, soi   met, tussi- tai liitutaulut) käy  ö ole salli  ua. Kielletyt alueet ovat 
kielle  yjä (esim. hissit) ja lukitut ovet ovat luki  uja.

- Mahdollisesta vahingosta tulee ilmoi  aa väli  ömäs   koulun valvojille
- Jokaisen joukkueen mukana on majoitu  ava täysi-ikäinen henkilö

Asuntovaunuja ei saa tuoda majoituskoulujen piha-alueille tai parkkialueille. Muualle kuin 
leirintäalueelle majoi  uminen asuntovaunulla tai –autolla tapahtuu omalla vastuulla.

Majoitus
ALKUUN
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9.00 - .................ilmoi  autuminen

10.30 - 13.30 .....lounas

13.00 - 16.00 .....o  elut

15.30 - 18.00 .....päivällinen

18.00 .................leirio  elu LP-UPV

22.00 .................Hyvää yötä, hiljaisuus ☺

6.30 - 9.30 .........aamupala

8.30 - 11.00 .......o  elut

10.30 - 13.30 .....lounas

13.00 - 16.00 .....o  elut

15.30 - 18.30 .....päivällinen

17.30 - 20.00 .....o  elut

22.00 .................Hyvää yötä, hiljaisuus ☺

6.30 - 9.30 .........aamupala

8.30 - 11.00 .......o  elut

10.30 - 13.30 .....lounas

13.00 - 16.00 .....o  elut

15.30 - 18.30 .....päivällinen

17.30 - 20.00 .....o  elut

22.00 .................Hyvää yötä, hiljaisuus ☺

6.30 - 9.30 .........aamupala

8.30 - 11.00 .......o  elut

10.30 - 13.30 .....lounas

13.00 - 15.30 .....o  elut

15.30 - 18.30 .....päivällinen

17.30 - 20.00 .....o  elut

22.00 .................Hyvää yötä, hiljaisuus☺

6.30 - 9.30 .........aamupala

8.30 - 11.00 .......o  elut

10.30 - 13.30 .....lounas

13.00 - 15.30 .....o  elut

15.30 - 18.30 .....päivällinen

17.30 - 20.00 .....Itä-Länsi

22.00 .................Hyvää yötä, hiljaisuus ☺

6.30 - 9.30 .........aamupala

8.30 - 11.00 .......sijoituso  elut

10.30 - 13.30 .....lounas

13.00 - 15.30 .....loppuo  elut

MAANANTAI

KESKIVIIKKO

PERJANTAI

TIISTAI

TORSTAI

LAUANTAI

Leiriohjelma
ALKUUN
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kaurapuuro 
leikkele
leipä + levite 
tee/kahvi/mehu 
tuorepala 

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai

Aamupala

Lounas

Päivällinen

Iltapala

makkarakei  o 
ruisleipä juusto 
tuorepala 

joukkuekohtaiset
iltapalapussit

jauhelihakas  ke 
peruna
porkkanaraaste 
ketsuppi 

neljänviljan-
puuro hillo 
leipä + levite 
tee/kahvi/mehu
tuorepala 
kananmuna 

kaurapuuro 
leikkele 
leipä + levite 
tee/kahvi/mehu 
tuorepala 

neljänviljan-
puuro hillo 
leipä + levite
tee/kahvi/mehu
tuorepala 
leikkele 

broilerpasta-
vuoka 
tuoresalaa    

lohikei  o 
ruisleipä leikkele 
tuoreviipale 

nakkikas  ke 
perunat 
tuoresalaa    
maustekurkku 

tonnikala-
lasagne  e 
tuoresalaa    

broilerkiusaus 
tuoresalaa    
punajuuriviipale

kaurapuuro 
juusto/leikkele
leipä + levite 
tee/kahvi/mehu  
tuorepala

lihapullat 
kas  kkeessa 
perunat 
tuoresalaa    

makaronilaa  kko 
tuoresalaa    
ketsuppi 

juustobroiler-
kei  o 
tuore leipä 
juusto
tuoreviipale 

jauhelihakas  ke 
perunat 
tuoresalaa   

joukkuekohtaiset
iltapalapussit

joukkuekohtaiset
iltapalapussit

joukkuekohtaiset
iltapalapussit

joukkuekohtaiset
iltapalapussit

Ruokailukouluina toimivat Puistokadun koulu sekä Hirvikosken yhtenäiskoulu. Leirirannek-
keen väri määri  ää, kummalla koululla joukkue ruokailee ja tätä ohjeistusta tulee ehdo  o-
mas   nouda  aa ruokailuiden sujuvuuden vuoksi. Puistokadulla ruokailevat  pinkin  leiriran-
nekkeen saaneet pelaajat, Hirvikoskella  keltaisen  rannekkeen saaneet.

Joukkueiden ruokailut tulevat olemaan aikataulute  uja ja kanna  aa varautua hetkellisiin 
odo  eluihin ruokalaan pääsyn suhteen. Ruokailussa joukkueen vastuuaikuinen/aikuiset 
huoleh  vat linjastolla joukkueen ruuan jakelusta. Joukkueet istuvat omissa pöydissään 
ja poistuvat yhtenäisenä joukkueena ruokalasta. Lähikontak  a joukkueen ulkopuolisiin 
välte  ävä. Ruokapöydät on numeroitu, joukkueen poistuessa ruokailusta, vastuuaikuinen 
merkitsee listaan joukkueen nimen, ruokailupöydän numeron ja ruokalassa vietetyn ajan.

Leiriruokailuun on myynnissä päivi  äin rajoite  u määrä ruokalippuja (50 kpl/ruokailu/ruo-
kailukoulu). Ruokalippujen hinnat ovat:  aamupala 5,50€/kpl,  lounas/päivällinen 8,00€/kpl.

Majoituskoulujen kioskeissa tarjous: 10 kpl kahvilippuja 15€, normaalis   kahvi 2€/kuppi.

Ruokalippuja myydään ruokailukoulujen kioskeissa. Ruokalipun ostaneet noutavat annok-
sensa linjastolta, mu  a ruokailu tapahtuu ulkona tel  akatoksessa. Huomioithan, e  ä sisä  -
loissa kaikilla aikuisilla on vahva maskisuositus.

Iltapalatarjoilussa on päädy  y joukkuekohtaisiin iltapalapusseihin, jotka toimitetaan majoi-
tuskouluille. Näin vähennämme kontakteja sisä  loissa, kauempana majoi  uvien ajamista ja 
iltapala-aika ei veny liian myöhäiseksi.

Ruokailu
ALKUUN
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  Ken  ä Osoite ja Google Maps -linkki wc

Kentät pojat:
Stadion (tekonurmi) Sammonkatu 10, Loimaan urheilukeskus ..............................√
 goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
Jokioinen 1 (tekonurmi) Ken  ä  e ................................................................................√
 goo.gl/maps/sWs4K5deLNcypT758
Jokioinen 2 (tekonurmi) Ken  ä  e ................................................................................√ 
 goo.gl/maps/sWs4K5deLNcypT758
Humppila Nii  ykuja 6, Humppila ...........................................................√ 
 goo.gl/maps/6N3gLkWavXvhJjet6
Harjoitusken  ä (hiekka) Turun  e 31 .............................................................................√ 
 goo.gl/maps/SeLTKdoZ79fJyRf2A
Keskuskoulu (hiekka) Kalevalankatu 12 ....................................................................√ 
 goo.gl/maps/fi R2KwpoyN99kBxT7
Sammonkatu (hiekka) Sammonkatu 10, Loimaan urheilukeskus ..............................√ 
 goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
Alastaro (hiekka) Urheilukentän  e, Loimaa.......................................................√ 
 goo.gl/maps/AwqkrRX6rMFD6sGV6
Oripää Kangastuvan  e 39 ..................................................................X 
 goo.gl/maps/WwKDT1SkZmXayPHPA
Metsämaa (varaken  ä) Metsämaan  e 614 .................................................................X
 goo.gl/maps/tuk3mfWZdopLXt1p8

Kentät tytöt:

Pema 1 (kumirouhe) Sammonkatu 10, Loimaan urheilukeskus ..............................√ 
 goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
Pema 2 (kumirouhe) Sammonkatu 10, Loimaan urheilukeskus ..............................√ 
 goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
Pema 3 (kumirouhe) Sammonkatu 10, Loimaan urheilukeskus ..............................√ 
 goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
Pöytyä 1 (tekonurmi) Urheilukentän  e 3, Pöytyä ....................................................√ 
 goo.gl/maps/cEkWL7eRShpv4g7H9
Pöytyä 2 (tekonurmi) Urheilukentän  e 3, Pöytyä ....................................................√ 
 goo.gl/maps/cEkWL7eRShpv4g7H9

Kentät
ALKUUN

https://goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
https://goo.gl/maps/sWs4K5deLNcypT758
https://goo.gl/maps/sWs4K5deLNcypT758
https://goo.gl/maps/6N3gLkWavXvhJjet6
https://goo.gl/maps/SeLTKdoZ79fJyRf2A
https://goo.gl/maps/fiR2KwpoyN99kBxT7
https://goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
https://goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
https://goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
https://goo.gl/maps/v9E3LfDjwEy9HHns5
https://goo.gl/maps/AwqkrRX6rMFD6sGV6
https://goo.gl/maps/WwKDT1SkZmXayPHPA
https://goo.gl/maps/tuk3mfWZdopLXt1p8
https://goo.gl/maps/cEkWL7eRShpv4g7H9
https://goo.gl/maps/cEkWL7eRShpv4g7H9
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Puistokatu (hiekka) Puistokatu ..............................................................................√ 
 goo.gl/maps/dmyhZkxLRdmbLYWaA
Alastaron koulu (hiekka) Aapiskuja 5 .............................................................................X 
 goo.gl/maps/8dPdJgcKikjT5VeU7
Peltoinen (hiekka) Peltoistenkatu 9 .....................................................................X 
 goo.gl/maps/4pQMd7Mh6ngSdtk38
Hirvihovi (hiekka) Kuusi  e 1 ...............................................................................√ 
 goo.gl/maps/pysTTC9njt5PYu8h7
Mellilä (hiekka) Mellilän  e 65 .........................................................................X 
 goo.gl/maps/AfSeEmXPB6J5uJrE9

Ken   en rajoitukset:  
Alastaron koulun ken  ä
Kolmospuolen tenniskentän verkkoaita 
kiertäen nurmikon reunaa ko  pesän takaa 
kakkospuolen palloseinään saakka
Alastaron pesäpalloken  ä
Kolmospuolen katsomon päästä nurmikon 
reunaa kiertäen ko  pesän takaa kakkos-
puolen kevyen liikenteen väylän reunaa 
pitkin sekä pensaikko ensimmäiseen kor-
keaan kuuseen saakka
Harjoitusken  ä
Kolmospuolen takarajan jatkeesta kiertäen 
pururadan reunaa, ko  pesän takana oleva 
aita sekä kakkospuolen nurmikon reuna 
takarajan jatkeelle saakka
Hirvihovin ken  ä
Kolmospuolen tenniskentän aita, ko  pesän 
takana oleva aita sekä kakkospuolen nurmi-
kon reuna takarajan jatkeelle saakka
Humppila, Telakone-Areena
Ei rajoituksia
Jokioisten ken  ä 1, stadion
Ei rajoituksia
Jokioisten ken  ä 2, alaken  ä
Ko  pesän takana  en / nurmikon reuna 
sekä kakkospuolen rakennuksen kulmaan 
saakka
Keskuskoulun ken  ä
Kolmospuolen aita ja ko  pesän takana 
oleva aita 

Mellilän ken  ä
Kolmospuolen koivukujan viimeisestä koivus-
ta aitaan ja ko  pesän takana oleva aita aidan 
kakkospuolen päähän saakka
Metsämaan ken  ä
Kolmospuolen takarajan jatkeesta kiertäen 
nurmikon reunaa sekä ko  pesän takana oleva 
kaukalo jatkuen kakkospuolen rakennuksen 
kaukalon puoleiseen kulmaan saakka
Oripään ken  ä
Kolmospuolen takarajan jatkeesta kiertäen 
ko  pesän takaa nurmikon / rinteen reunaa 
pitkin kakkospuolen ”bussipysäkin” takareu-
naan saakka
Peltoisten ken  ä
Kolmospuolen takarajan jatkeesta kiertäen 
nurmikon reunaa, ko  pesän takana oleva ke-
vyen liikenteen väylä sekä kakkospuolen aita
Pema-Areenan kentät 1, 2 ja 3
Ei rajoituksia; huom. piikkarikielto
Puistokadun ken  ä
Ko  pesän takana oleva aita sekä rakennukset 
(katokset ja koppi)
Pöytyän kentät 1 &2
Ko  pesän takana oleva aita
Sammonkadun ken  ä
Kolmospuolen takarajan jatkeesta kiertäen 
pururadan reunaa sekä kakkospuolen nurmi-
kon reuna takarajan jatkeelle saakka
 

https://goo.gl/maps/dmyhZkxLRdmbLYWaA
https://goo.gl/maps/8dPdJgcKikjT5VeU7
https://goo.gl/maps/4pQMd7Mh6ngSdtk38
https://goo.gl/maps/pysTTC9njt5PYu8h7
https://goo.gl/maps/AfSeEmXPB6J5uJrE9
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www.vallox.com
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Leirille mukaan:→ pelivarusteet
 (räpylä, kypärä, maila, 
 piikkarit, peliasu)→ vaatetusta 
 sään mukaan→ lippis

→ juomapullo

→ peseytymisvälineet 
 ja pyyhe

→ makuupussi, 
 tyyny ja patja→ rahaa, henk.koht. 
 lääkkeet, aurinko-
 rasvaa

O  eluohjelmat ja tulokset löytyvät osoi  eesta www.pesistulospalvelu.fi 
Järjestelevän joukkueen kirjuri ilmoi  aa o  elutuloksen teks  vies  llä 
väli  ömäs   o  elun jälkeen erillisen ohjeen mukaan.

Löytötavarat toimitetaan Puis-
tokadun kansliaan, leirin aikana 
niistä ilmoitellaan myös leirin 
some-kanavilla.

Majoituskouluilla on kioskit, maksuvälineinä 
käy käteinen ja kor   maksu. Kahvia, pullaa, 
virvoitusjuomia, jäätelöä sekä makeisia.

Leirituo  eita on myymässä Emronin edustaja 
Puistokadun koululla, mm. leiripaitoja, panto-
ja ja pipoja.

Jokaisesta joukkueesta palkitaan joukkueen tsemppi-pelaaja.  Joukkueiden tulee ilmoi  aa 
joukkueensa tsemppipelaaja leirikansliaan pe 30.6. klo 12 mennessä ilmoi  autumisen yh-
teydessä annetulla lapulla. Ilmoituksessa tulee olla sarja, joukkue ja palki  avan pelaajan 
nimi. Palkinnot toimitetaan joukkueiden majoituskouluille perjantai-illan aikana.

Lisäksi jokainen tenavaleiriläinen saa leirin muistomitalin.

Tulospalvelu

Palkittavat

Kioskit ja leirituotteet

Löytötavarat

ALKUUN
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Loimaan Lukko Oy
Turuntie 7
32200 Loimaa
p. 02 – 7692200
www.loimaanlukko.fi

ABLOY® EASY
Tuttu, turvallinen ja niin ihastuttavan tyylikäs.
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slrappaus.fi
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Kilpailupäällikön tervehdys
Ai e  ä, puolitoista vuo  a on hio  u peliohjelmia ja muita suunnitelmia kuntoon 
ja nyt viimeinkin näy  äisi siltä, e  ä saadaan pelejä pelata.

Ken  ä  lanne leirillä on aika mukava ja pelit päästään pelaamaan laadukkailla 
ken  llä. Mikäli kelit tai muut ongelmat ei sotke kuvioita, niin leirillä pelataan 
yhteensä 584 o  elua. Se on kova ponnistus koko organisaa  olle, mu  a myös 
 etys   pelaaville joukkueille. Lii  o takaa, e  ä ilman ongelmia jokainen joukkue 

pelaa vähintään 10 o  elua, mu  a alustavissa ohjelmissa olemme yri  äneet luo-
da mahdollisimman paljon pelejä ja mahdollisimman oman tasoisia joukkueita 
vastaan.

Pandemia jyllää edelleen keskuudessamme ja se on  etys   vaiku  anut leirin jär-
jestelyihin, ja vaiku  aa edelleen. Isoin muutos kilpailupuolella tällä leirillä on se, 
e  ä perinteisiä järjestelyvuoroja ei leirillä ole. Leirio  elut tuomitsevat nuoriso-
tuomarit ja heidän apunaan ovat pelaavat joukkueet ja heidän taustajoukkonsa. 
Ko  joukkue vastaa kirjaamisesta ja tulostaulusta, vierasjoukkue kakkos-, kolmos- 
ja takarajatuomarista. Tämä tekee  etys   sen, e  ä sekä nuorten tuomareiden, 
e  ä joukkueiden vastuu etenkin juoksuista ja palojen määrän seurannasta kas-
vaa. Leiriorganisaa  o toivoo ja ennen kaikkea uskoo, e  ä tämä poikkeusjärjestely 
ei aiheuta ongelmia suuntaan taikka toiseen.

Pitäkää huolta itsestänne ja lähimmäisestä, jo  a saadaan pela  ua ikimuistoinen 
leiri läpi. Toivotaan e  ä kelit jatkuvat alkukesän kaltaisina ja leirillä ei tarvitsisi 
sade  a kauheas   pidellä.

Tervetuloa Loimaalle kaikki!

Jussi-Pekka Nii  ymäki
Kilpailupäällikkö
Tenavaleiri 2021

ALKUUN
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Leirin kilpailun johtoryhmä
Leirin kilpailun johtoryhmän muodostavat 
kilpailupäällikkö J-P Nii  ymäki, tuomaripääl-
likkö Suvi-Maria Sirola ja leirinjohtaja Tiia 
Iivonen. Lisäksi pesäpalloliiton edustajana 
Mikko Huotari ja Mira Kolehmainen. Leirin 
kilpailun johtoryhmä käsi  elee ja ratkoo 
mahdolliset leirin kilpailutoiminnan ongel-
mat, esim. protes  t sekä puu  uu mahdolli-
siin kurinpidollisiin ja edustuskelpoisuuteen 
lii  yviin asioihin.

Leirin ajan käytössä olevat numerot:
Leirinjohtaja..............................044 236 1751

Kanslia  ......................................050 551 2702

Ensiapuvastaavat ......................044 239 8241

Tuomarivastaava .......................044 985 7249

Puistokadun koulu ....................044 238 7091

Keskuskoulu ..............................044 230 9682

Hirvikosken yhtenäiskoulu ........041 314 6973

Hirvihovi ...................................041 315 5819

Alastaron koulu  ........................044 236 4172

ALKUUN

Tenavaleiri2021               Tenavaleiri2021               www.pesis.fi /pelaamaan/tenavaleiri/

https://www.pesis.fi/pelaamaan/tenavaleiri/
https://www.instagram.com/Tenavaleiri2021/
https://www.facebook.com/Tenavaleiri2020/
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- Leirillä pelataan kilpasarjassa leirimestaruudesta, pelisarjassa ei jaeta mitaleita.
- Leirisijoituksissa pelisarjan voi  aja sijoi  uu kilpasarjan viimeisen joukkueen alapuolelle. 
- Pelejä vähintään 10 / joukkue.
- Kilpasarjassa pelataan paloilla, pelisarjassa kaikki pelaa -säännöillä. 
- O  eluaika 45 minuu   a. Tasoi  avaa vuoroa ei pelata, jos o  eluaika on täynnä ja sisälle tuleva joukkue on 

voi  anut o  elun.
- Leireillä on voimassa minimitutkintovaa  mukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on täyte  ävä koulutus-

vaa  mus ja hänen on toimi  ava joukkueessa 1. tai 2. pelinjohtajana. Tämän leirin koulutusvaa  muksena 
on Toimiva joukkue, lapsen kehitysvaiheet ja seurailta (tai suorite  u JPVT)

Valtakunnallisella Tenavaleirillä noudatetaan voimassa olevia pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä alla olevin 
poikkeuksin. Kilpailumääräyksiä koskevissa kysymyksissä lopullinen päätösvalta on kilpailun johtoryhmällä, 
johon kuuluvat kilpailupäällikkö, tuomaripäällikkö ja leirin johtaja. 

Kilpailumääräyksistä poikkeaminen
Erityisistä syistä leirin kilpailun johtoryhmä yhdessä valtakunnallisen leirivastaavan kanssa voi poiketa kilpai-
lumääräyksistä ja lisäksi leireille on oikeus tehdä tarkennuksia kilpailumääräyksiin, myös leirin aikana. 

Avoimet kohdat kilpailumääräyksissä 
Niiltä osin, mihin kilpailumääräykset eivät anna selvitystä, ratkaisee leirin kilpailun johtoryhmä yhdessä leiri-
vastaavan kanssa tapauskohtaises   sille tehdyn selvityspyynnön.

Joukkue
Joukkueen koostumusta voi vaihdella leirin aikana. Puheoikeu  a käy  ää aina toinen pelinjohtajista. E-poi-
kien ja -ty  öjen pelisarjassa ulkopeliä saavat johtaa ken  äpuolelta molemmat pelinjohtajat; toinen etuken-
tän 2-puolelta ja toinen takakentän 3-puolelta. He eivät kuitenkaan saa oleskella varsinaisella pelialueella 
eivätkä pesien tai tuomariston väli  ömässä läheisyydessä. Tuomarilla on oikeus poistaa pesien läheisyyteen 
sijoi  uneet ns. lähe  äjät ja muut ylimääräiset peliin osallistuvat henkilöt kentältä.

Leirien pelisääntösitoumukset
Kaikkien leirille osallistuvien joukkueiden on palaute  ava joukkueen yhdessä laa  mat ja allekirjoi  amat 
pelisäännöt etukäteen leirinjärjestäjälle. Tämä tapahtuu kirjoi  amalla ne joukkueen ilmoi  autumis  etoihin 
kohtaan ”Lasten ja valmentajien yhdessä sopimat pelisäännöt”. Mikäli joukkue ei toimita pelisääntöjä, niin 
sillä ei ole osallistumisoikeu  a leirille.

Leirin tuomaritoimintaan osallistuvat tuomarit ja tarkkailijat sitoutuvat nouda  amaan leirien pelisääntöjä ja 
kilpailumääräyksiä ja anne  uja muita ohjeistuksia ja määräyksiä.

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 puu  ua havaitsemaansa epäkohtaan. 

Energiajuomien myyn   ja väli  äminen on kielle  y valtakunnallisilla leireillä.

Leiripassi
Jokaiselta leirio  elussa pöytäkirjaan merkityltä pelaajalta vaaditaan leiripassi. Lisäksi leiripassi vaaditaan 
kahdelta joukkueeseen kuuluvalta pelinjohtajalta / huoltajalta, joista toisen on oltava täysi-ikäinen.

Tenavaleirin kilpailumääräykset 2021
ALKUUN
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Tuomarit
Leirio  elut tuomitsevat nuorisotuomarit. Tarvi  avat muut tuomarit ja toimihenkilöt järjestää järjestely-
vuorossa oleva joukkue. O  elun sääntömääräistä kulkua valvovalla tuomaritarkkailijalla on oikeus puu  ua 
tuomareiden ratkaisuihin, mu  a ainoastaan pelituomarin välityksellä.

Tuomarivelvoi  eet leirillä
Jokainen leirille osallistuva joukkue on velvollinen tuomaan mukanaan tuomarin valtakunnalliselle pesä-
palloleirille. Jos tätä velvoite  a ei täytetä, seuraa siitä joukkueelle kahden ylimääräisen passin suuruinen 
sakkomaksu.
Leiriorganisaa  o määri  elee päivämäärän, mihin mennessä jokaisella joukkueella on mahdollisuus täy  ää 
tuomarivelvoite.

Yli-ikäisyyslupa Tenavaleirillä
Tenavaleirin pelisarjoissa on voimassa yli-ikäisyyssääntö, joka mahdollistaa maksimissaan kahden (2) kor-
keintaan yhden (1) vuoden yli-ikäisen pelaajan pelaamisen o  elua kohden. Yli-ikäinen pelaaja merkitään 
pöytäkirjassa nimen perässä olevalla Y- kirjaimella. Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia joukkueensa lukkarina. 
Kaikki yli-ikäisyysluvat haetaan sähköisellä lomakkeella alueiden kilpailumääräyksissä olevan aikataulun mukai-
ses  . Myönne  ävien yli-ikäisyyslupien määrää ei ole rajoite  u per joukkue ja yli-ikäisyyden peruste ei tule olla 
kilpailullinen näkökohta. Myönnetyt yli-ikäisyysluvat ovat nähtävillä alueiden ne   sivuilla ennen leirin alkua.

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

Lohkojaot
Leirin kilpailupäällikkö tekee esityksen lohkojaoista leirin kilpailun johtoryhmälle. Valmisteluvaiheeseen 
osallistuu valtakunnallinen leirivastaava. Leirin kilpailun johtoryhmä tekee päätökset lohkojaoista. 

Pelaajien lainaaminen
Loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa saa leirille osallistuvaa pelisarjan joukkue  a täydentää toisesta 
pelisarjan joukkueesta. Täydennykseen tulee saada o  elukohtainen lupa leirin kilpailupäälliköltä ja se edel-
ly  ää, e  ä täydenne  ävällä joukkueella on alle yhdeksän pelikelpoista pelaajaa käyte  ävissä.

Joukkueiden yhdistämisoikeus valtakunnallisella Tenavaleirillä
Valtakunnallisen Tenavaleirin pelisarjaan voi osallistua yhdistelmäjoukkueella, josta on ilmoite  ava leirin 
järjestäjälle ilmoi  autumisen yhteydessä aina. Kilpasarjaan ei voi osallistua yhdistelmäjoukkueella.

Pelaajien edustusoikeudet
Pelaajien edustuskelpoisuuksissa noudatetaan Pesäpalloliiton kilpailumääräyksiä.
Pelaaja on kuitenkin mahdollista nostaa leirin aikana oman seuran pelisarjan joukkueesta oman seuran kil-
pasarjan joukkueeseen, mu  a pelaajalla ei ole mahdollisuu  a palata oman seuran pelisarjan joukkueeseen 
enää leirin aikana.
Pelisarjan yhdistelmäjoukkueiden osalta pelaaja on myös mahdollista nostaa leirin aikana pelaajan edus-
tusoikeusseuran (pelisarjaan ei tehdä leirille seurasiirtoja) kilpasarjan joukkueeseen, mu  a pelaajalla ei ole 
mahdollisuu  a palata ko. pelisarjan joukkueeseen enää leirin aikana.

Kypärän käy  ö
Valtakunnallisella Tenavaleirillä on joukkueilla voimassa kypärän käy  öpakko alkaen joukkueiden alkuläm-
mi  elystä. Kypärän käy  öpakko koskee kaikkia ulko- ja sisäpeliin osallistuvia pelaajia pelipaikasta riippu-
ma  a sekä sisäpelin osalta kaikkia ko  pesän kaarella tai sen läheisyydessä olevia pelaajia. Lisäksi kypärän 
kiinnityshihnan tulee olla kiinnite  y.
O  elun alkamisen jälkeen ulkopelaajan kypärän käytön laiminlyön   johtaa ensimmäiseksi joukkuekohtaiseen 
huomautukseen ja toistuessaan yhden (1) pisteen varoitukseen kypärän käy  öpakkoa laiminlyöneelle pelaajalle. 
Sisäpelaajan kypärän käytön laiminlyön   johtaa ensimmäiseksi joukkuekohtaiseen huomautukseen ja 
toistuessaan kypärän käytön laiminlyönnistä tuomitaan tekninen palo. Kun pelaaja on ase  unut lyömään, 
kypärän puu  umisesta tuomitaan pesäpallon pelisääntöjen mukaises   väli  ömäs   tekninen palo.
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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
Leirio  eluissa käytetään leiripöytäkirjaa. O  elun jälkeen molempien joukkueiden pelinjohtajat hyväksyvät 
pöytäkirjan allekirjoituksillaan ja tuomari tarkistaa ja allekirjoi  aa pöytäkirjan. Huomautukset ja valitukset 
kirjoitetaan pöytäkirjalomakkeeseen jatkotoimenpiteitä varten.

Mitalit 
Tenavaleirillä pelataan leirimestaruudesta. Kilpasarjoissa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle. Peli-
sarjoissa mitaleita ei jaeta. Pelisarjassa ensimmäiseksi sijoi  unut joukkue on tuloslue  elossa kilpasarjassa 
viimeiseksi sijoi  uneen joukkueen jälkeen. 

O  eluaika
E- junioreilla o  eluaika on 45 minuu   a. Tasoi  avaa vuoroa ei pelata, jos o  eluaika on täynnä ja sisälle 
tuleva joukkue on voi  anut o  elun. Jos tasoi  avaa vuoroa pelaava joukkue tekee voi  ojuoksun silloin kuin 
o  eluaika täy  yy, o  elu lopetetaan siihen. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään. 

O  eluaika alkaa siitä hetkestä, kun tuomari antaa pallon peliin ja viheltää o  elun käyn  in. Peliä ei katkais-
ta kunniajuoksun syntyessä. Tuomarin on puutu  ava selvään ajan pelaamiseen. Tarvi  aessa tuomarilla on 
mahdollisuus antaa lisäaikaa. 

Peliä ei katkaista kunniajuoksun syntyessä. Tuomarin on puutu  ava selvään ajan pelaamiseen.

O  eluaikaa mitataan pelituomarin pelikellolla.

Aikalisiä ei sallita o  eluissa.

Juoksuero
Mikäli tasoi  avalla vuorolla tai kahden vuoroparin jälkeen aloi  avalla vuorolla syntyy vähintään 20 juoksun 
ero, pela  ava jakso pää  yy väli  ömäs  . Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.

Toisen vuoroparin jälkeen o  elu tai jakso voi pää  yä myös aloi  avalla vuorolla, jos joukkueiden välille syn-
tyy vähintään 20 juoksun ero. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään. 

Pallohenkilövelvoite
Ulkovuorossa olevan joukkueen jokeripelaajat toimivat pallohenkilötehtävissä.

Vuoronvaihto
Tenavaleirillä pelisarjassa vuoronvaihto tapahtuu, kun kolme sisäpelaajaa on palanut ja joukkueen kaikki 
pelaajat ovat käyneet kerran lyön  vuorossa tai viimeistään, kun kaikki pelaajat ovat olleet kaksi kertaa lyön-
 vuorossa, ellei kolmea paloa ole syntynyt. Jokerit voivat lyödä vain kerran vuoroparin aikana.  

Jos toisessa joukkueessa on vähemmän pelaajia kuin toisessa, vuoronvaihto tapahtuu, kun molemmat jouk-
kueet ovat saaneet yhtä monta lyön  vuoroa. Tässäkin tapauksessa lyön  vuorot etenevät aina lyön  järjes-
tyksen mukaises  . Myös tässä  lanteessa jokerit lyövät vain kerran vuoroparin aikana. 

Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloi  anut sisäpelaaja tulee samassa vuo-
rossa toistamiseen lyön  vuoroon. 

Väärien huutaminen
Pelisarjassa pelaajat huutavat väärät. Mikäli pelinjohtaja huutaa väärän, huomau  aa tuomari häntä. Toistu-
vasta huutamisesta tuomitaan tekninen palo. 

Kilpasarjassa väärien huutamista ei ole rajoite  u.

Eteneminen ajo  lanteessa 
Pelisarjan o  eluissa kolmospesällä oleva vaihtopakon alainen pelaaja mene  ää pesäturvansa lyöjän muu-
tu  ua lopullises   etenijäksi.
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Rajoitukset
Leirien ken  äkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan leirikohtaises   ennen ko. leirin alkua. Mikäli kaksi tai useampi 
ken  ä on piirre  y rinnakkain ja pallo joutuu viereiselle kentälle, toimitaan seuraavas  :

• Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kunnes  lanne on pela  u ratkaisuun. Peli käynnis-
tetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut pelialueelta. 

• Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heite  y, peli jatkuu normaalis   ilman rajoituksia.

Valitus o  elun kulusta
Valitukset (pesäpallon kilpailumääräykset § 30.4) käsi  elee väli  ömäs   leirin kilpailun johtoryhmä, jonka 
tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi vali  aa Pesäpalloliiton toimielimille.
Valituksen tehneen joukkueen on makse  ava 50 euroa leirin kilpailukansliaan väli  ömäs   o  elun pääty  yä 
ennen valituksen käsi  elyä. Leirin kilpailun johtoryhmän on ennen valituksen käsi  elyä varmiste  ava, e  ä 
maksu on makse  u. Mikäli valitusmaksua ei makseta edellä mainitulla tavalla, ei valitusta oteta käsi  elyyn. 
Maksu palautetaan, mikäli valitus hyväksytään.

Järjestelyvuorot
Tenavaleirillä ei ole erikseen nime  yjä järjestelijäjoukkueita, vaan järjestelyvuorot hoitavat pelaavat joukku-
eet. Ko  joukkue nimeää o  eluun kirjurin ja tulostaulunhoitajan. Vierasjoukkue nimeää kakkos-, kolmos- ja 
takarajatuomarin. Ko  joukkueen tehtävä on ilmoi  aa o  elun lopputulos pesistulospalveluun tulospalve-
luohjeen mukaises  .

O  elutuloksen ilmoi  aminen
Väli  ömäs   o  elun pääty  yä on järjestävän joukkueen ilmoite  ava o  elun tulos pesistulospalveluun anne-
tun tulospalveluohjeen mukaises  .

Pisteet ja järjestys sarjassa
Kierrosjärjestelmällä pela  avissa sarjoissa (lohkoissa) lasketaan voitosta kaksi (2), tasapelistä yksi (1) ja hävi-
östä nolla (0) piste  ä joukkueen hyväksi.
Jos kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaistaan joukkueiden sijoitus seuraavassa 
paremmuusjärjestyksessä:
1. keskinäisten o  eluiden pisteet
2. keskinäisten o  eluiden juoksuero
3. keskinäisissä o  eluissa tehdyt juoksut
4. kaikkien o  eluiden juoksuero
5. kaikissa o  eluissa tehdyt juoksut
6. arpa
Tasapistevertailussa tarkastelu tehdään kokonaisuutena alusta loppuun, eikä vertailua aloiteta alusta.

Kilpasarjan välieräo  elut ja sijoituso  elut
O  elut pelataan 4 vuoroparin o  eluina. 4. tasoi  avaa vuoroa ei pelata, jos sisälle tuleva joukkue on voi  a-
nut o  elun. Jos 4. tasoi  avaa vuoroa pelaava joukkue tekee voi  ojuoksun, o  elu lopetetaan siihen. Samal-
la peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään. 
Jos peli on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, jatketaan o  elua tauo  a vuoropari kerrallaan ratkaisuun saak-
ka. O  elu pää  yy tasoi  avalla vuorolla he  , kun sisällä oleva joukkue tekee voi  ojuoksun. Samalla peliteol-
la syntyvät muut juoksut hyväksytään.
O  eluissa ei pidetä taukoa eikä aikalisiä. 

Pelisarjan välieräo  elut ja sijoituso  elut
Pelisarjan välieräo  elut ja sijoituso  elut pelataan samoilla säännöillä kuin alkusarjassa. Ks. kohta o  eluaika.
Jos peli on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, jatketaan o  elua tauo  a vuoropari kerrallaan ratkaisuun saak-
ka. O  elu pää  yy tasoi  avalla vuorolla he  , kun sisällä oleva joukkue tekee voi  ojuoksun. Samalla peliteol-
la syntyvät muut juoksut hyväksytään.
O  eluissa ei pidetä taukoa eikä aikalisiä. 
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Itä–Länsi-o  elut
Tenavaleirillä pelataan ty  öjen ja poikien Itä–Länsi-o  elut kilpasarjassa sekä pelisarjassa. Leirin kilpailun joh-
toryhmä valitsee Itä–Länsi-joukkueisiin pelinjohtajat (2 / joukkue) ja huoltajan (1 / joukkue). Valitut pelinjohta-
jat valitsevat joukkueeseensa 12 pelaajaa leirillä pelaavista joukkueista. Itä–Länteen valitaan mahdollisuuksien 
mukaan jokaisesta seurasta vähintään yksi pelaaja, mikäli seurojen määrä tämän mahdollistaa. Pelaajia tulee 
olla täten mahdollisimman monesta seurasta. Ali- tai yli-ikäistä pelaajaa ei voida valita Itä-Länsi-o  eluun. 

Leirin kilpailun johtoryhmällä on oikeus tehdä muutoksia Itä-Länsi-aluerajoihin ja pelaajien lukumäärään 
(norm.12 pelaajaa / joukkue) painavien urheilullisten syiden vuoksi.

E-junioreilla peliaika on 60 minuu   a. Aikao  eluissa o  elut pää  yvät kuten kohdassa o  eluaika.

Itä-Länsi-o  eluiden joukkueet muodostetaan kilpasarjaan kilpasarjan joukkueista ja pelisarjaan pelisarjan 
joukkueista.

Jokaisen Itä–Länteen valitun pelaajan tulee saada pelata vähintään yksi vuoropari E- junioreiden Itä–Län-
si-o  elussa. Tarvi  avat pelaajavaihdot tulee tehdä E-junioreiden Itä–Lännessä viimeistään 2. vuoroparin 
pääty  yä. Em. käytännöillä varmistetaan se, e  ä kaikki pelaajat pääsevät pelaamaan Itä-Lännessä vähin-
tään yhden vuoroparin.

Mikäli joukkueen pelaaja tai muu toimihenkilö (esim. pelinjohtaja) saa leirillä peli- tai o  elurangaistuksen 
tai peli- ja toimitsijakiellon, ei ko. henkilöllä ole mahdollisuu  a osallistua ko. leirin arvo-o  eluun, mikäli 
rangaistus / rangaistukset annetaan ko. leirillä ennen ko. arvo-o  elua.

Rangaistukset    
Pelituomari on velvollinen ilmoi  amaan kaikki leirillä annetut rangaistukset leirin kilpailupäällikölle ja tuo-
maripäällikölle väli  ömäs   ko. o  elun jälkeen.    

Lisäksi pelituomari velvollinen tekemään aina rapor  n väli  ömäs   ko. o  elun jälkeen leirin kilpailupäälliköl-
le, jos o  elussa on anne  u peli- tai o  elurangaistus.   

Leireillä annetut rangaistukset toimitetaan leirin jälkeen Pesäpalloliiton kilpailupäällikölle ja valtakunnallisel-
le leirivastaavalle. 

Mikäli henkilöiden peli- ja toimitsijakieltoa jää kärsi  äväksi leirin jälkeen, o  aa Pesäpalloliiton opera  ivinen 
johtoryhmä asian käsi  elyyn ja tekee päätöksen leirillä annetun peli- ja toimitsijakiellon vahvistamisesta tai 
muu  amisesta koskien ko. henkilöiden leirin jälkeistä pesäpallotoimintaa. PPL:n opera  ivisen johtoryhmän 
toimivallan yli  yessä, asian käsi  elee PPL:n johtokunta toimivaltansa pui  eissa. Ko. henkilö ei ole väliaikai-
sessa peli- ja toimitsijakiellossa asian käsi  elyn aikana, ellei ko. asiaa käsi  elevä PPL:n kurinpitoelin toisin 
määrää.

Pelien pelaama  a jä  äminen leirillä / o  eluiden järjestämisvuorot
Mikäli joukkue jä  ää pelaama  a o  elun/o  eluita leirillä, on leirin kilpailun johtoryhmällä oikeus määrätä 
PPL:n kilpailumääräysten mukainen kurinpitorangaistus. 

Mikäli joukkue jä  ää leirio  elun järjestämisvuoron tekemä  ä, on leirin kilpailun johtoryhmällä oikeus mää-
rätä PPL:n kilpailumääräysten mukainen kurinpitorangaistus.

Epäurheilijamainen käy  äytyminen
Kaikista vastustajaan kohdistuvasta epäurheilijamaisesta käy  äytymisestä (mm. törkeä kielenkäy  ö, epä-
asiallinen arvostelu, kaarikäy  äytyminen) annetaan huomautus ensimmäisellä kerralla ja toistuvista laimin-
lyönneistä seuraa pelisääntöjen mukaiset rangaistukset (pesäpallon pelisäännöt, § 50).

Poikkeukselliset sääolosuhteet / muut poikkeukselliset syyt
Poikkeuksellisten sääolosuhteiden / muun poikkeuksellisen syyn johdosta leirin kilpailun johtoryhmä tekee 
päätöksen o  eluiden pelaamisesta / siirtämisestä / peruu  amisesta eikä siitä voi vali  aa Pesäpalloliiton 
toimielimille.

Sarjajärjestelmät
Valtakunnallinen leirivastaava vahvistaa sarjajärjestelmät. 
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PELKKIÄ KUNNAREITA
JO VUODESTA 2010

Aikaa myyvät 
kaikki - harva 
ammattitaitoa. Voimakatu 1, Loimaa | 0400 482 796 | info@lvi-optimus.fi

www.middlehillcruisers.fi

MIDDLEHILL CRUISERS
Aki Välimäki, 045 132 2214
info@middlehillcruisers.fi

» Minibussit

» Keikkabussit

» Tila-autot 

» Peräkärryt

Tilausajo-
liikennettä

max 37 hlö

AUTOVUOKRAUSTA  
ISOSTA PIENEEN



34

VERKKOKAUPPA: 
www.suomenasejaretkeily.fi

LOIMAA Satakunnantie 48, 010 200 9170
FORSSA Opintie 2, (03) 435 6557

Ark. 9-17
La 9-13

LEIRITARJOUKSET

Ticket to the Moon
Original Hammock 45€

Loimaan myymälän

Yukon
Vista 40€ Literide 

Clog 45€
TARJOUS!

Kånken Original
Mint Green
Cool White

49€

T-shirt 3-pack

25€

Lisää leiritarjouksia 
Satakunnantiellä!

OTA KOPPI!

Kånken Sling Pink

9062 €

Classic
Tie Dye 20€
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Palveleva pub &
ruokaravintola

Ypäjällä
Ravintola Karrinpuomi tarjoilee raikkaiden

juomien lisäksi myös maistuvaa ruokaa!
 

Listaltamme löytyvät mm.
- pizzat

- runsaat salaatit
- siivet / hot wings ja siipiateriat

- sipulirenkaita, mozzarellatikkuja ja paljon
muuta

Avoinna joka päivä klo 14 alkaen!

Karrinpuomi
Kurjenmäentie 4,  Ypäjä  02-7673142
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www.loimaanseurakunta.fi
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Tuomarijohtajan tervehdys
Arvoisa pesäpalloväki
Välivuoden jälkeen pesäpalloilijat valtaavat taas Tenavaleirin keräten Loimaalle 
satoja leiriläisiä, niin pelaajia, tuomareita, pelinjohtajia kuin kannustusjoukkojakin. 
Korona  lanteesta johtuva turvavälien aikakausi on kasva  anut yhdessäolon mer-
kitystä. Kuinka vapau  avaa onkaan taas pitkästä aikaa nähdä ystäviä eri puolilta 
Suomea ja riemuita yhteisistä ak  viteeteista. Yhteisöllisyys kuuluu leirielämään. 
Leiri ja jokainen o  elu vaa  i usean henkilön panoksen. Yksi ihminen ei voi muo-
dostaa joukkue  a. Myöskään o  elua ei voi tuomita yksin. 

Leirit ovat perinteises   olleet nuorisotuomareille kesän kohokoh  a. Viikon aikana 
nuorisotuomarit pääsevät kehi  ämään taitojaan ja hankkimaan arvokasta koke-
musta tuomarina toimimisesta. Yksi viikko voi jo itsessään tuplata kesän aikana 
tuomi  ujen pelien määrän. Niin tuomarit kuten pelaajatkin oppivat toistojen 
avulla. Posi  iviset kokemukset ruokkivat intoa ja mo  vaa  ota kehi  yä uralla 
eteenpäin. Annathan siis tuomareille mahdollisuuden laadukkaisiin toistoihin ja 
kehi  ymiseen leirin aikana. Jokaisen meistä taival on erilainen, mu  a jokaiselle 
 elle mahtuu niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. Esteet ovat kuitenkin 

tehty voite  aviksi ja virheet ovat loistavia mahdollisuuksia oppia. Ethän siis la  sta 
nuorta tuomaria vaan pyri antamaan rakentavaa ja kannustavaa palaute  a o  elun 
jälkeen.

Tuomaritaitojen lisäksi nuoret tuomarit kasvavat henkises   ja oppivat uusia asioita 
toimiessaan itsenäises   kokonaan uudessa ympäristössä. Samalla nuorisotuomarit 
pääsevät luomaan ystävyyssuhteita, jotka kestävät vielä vuosien jälkeenkin. Niin 
yksi  äisissä peleissä kuin koko leirin aikana tuomarit ovat yksi joukkue, joka puhal-
taa yhteen hiileen. Yhteishenki onkin usein korkea, kun tuomarit pääsevät jaka-
maan ja vertaamaan kokemuksiaan. Yhdessä iloitaan onnistumisista ja yhdessä 
selvitään haastavistakin  lanteista.

Tuomarit ovat mahdollistamassa 
kaikki o  elut, jotka leirillä pelataan. 
Annathan siis nuorisotuomarille työ-
rauhan. Tehdään tästä yhdessä paras 
mahdollinen leirikesä!

Lämpimäs  
tervetuloa Loimaalle,

Suvi-Maria Sirola
tuomaripäällikkö

ALKUUN
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Nuorisotuomarit tuomitsevat kaikki leirin o  elut ja omalla panoksellaan mahdollistavat 
leirin toteutumisen. He ovat tulleet leirille kehi  yäkseen tuomareina. Tämän seurauksena 
leirillä on tuomareita myös monilta eri lähtötasoilta. Omalla toiminnallamme voimme vai-
ku  aa nuoren tuomarin leirikokemukseen sekä tulevaisuuteen tuomarina. Muistathan siis 
pelaajana, huoltajana, pelinjohtajana ja kannustajana, e  ä

- Tuomareiden tavoi  eena on kehi  yminen – samoin kuin pelaajilla ja pelinjohtajilla
- Vältä huutamista ja aggressiivista käy  äytymistä. Pyri keskustelemaan  lanteesta asialli-

ses   ja rakentavas  .
- Älä anna tuomarin nuoren iän hämätä: innokkaalla ja tehtäväänsä paneutuneella tuoma-

rilla voi olla erilainen näkökulma ja parempi sääntö  etämys
- Näkemysratkaisut ja pelisääntöihin perustuvat päätökset ovat kaksi eri asiaa. Pyri siis vält-

tämään esimerkiksi pesäkilvoista purnaamista. Se on usein ajanhukkaa.
- Älä pelkää antaa kannustavaa palaute  a pelin jälkeen

Toivomme, e  ei Tenavaleirillä tarvitse puu  ua pelinjohtajien, pelaajien tai huoltajien epä-
asialliseen käy  äytymiseen tuomareita kohtaan.

Leirille saapuvat tuomarit ilmoi  autuvat Puistokadun koululla (Puistokatu 16).

Tuomareiden pelisäännöt
1. Nuorisotuomarit sitoutuvat nouda  amaan leirin yhteisiä pelisääntöjä ja leirinjärjestäjien 

ohjeita.
2. Nuorisotuomareiden lähimpänä yhteyshenkilönä on tuomariorganisaa  o.
3. Nuorisotuomarit käy  äytyvät esimerkillises   muita leiriläisiä kohtaan myös kentän ulko-

puolella.
4. Tupakanpol  o sekä päihteet eivät kuulu urheiluleirille eivätkä alle 18-vuo  aan elämään.
5. Mahdollisiin ylilyönteihin reagoidaan o  amalla yhteys ko  in sekä poistamalla nuoriso-

tuomari leiriltä. Lisäksi  eto saatetaan maakunnan nuorisotuomarikoulu  ajalle ja Pesä-
pallolii  oon.

6. Tuomarileiriläiset osallistuvat heille järjeste  yyn ohjelmaan.
7. Jokaisella tuomarileiriläisellä on oikeus rii  ävään lepoon.

Tuomarit
ALKUUN
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SUPER-
VAKAA
NETTIYHTEYS!

Asiakaspalvelu
p. 0800 30300
asiakaspalvelu@lounea.fi

Valokuitu mahdollistaa vakaan netin ja
pätkimättömät tv- ja viihdepalvelut.

Pehtoorinkuja 1, Loimaa
Arkisin 8.30–16.30

Timo Hulmi: 0400 126 869 
Seppo Lindstén: 0400 863 359

 www.loimihuolto.fi

Huollon varaus: 010 5045 120  
Varaosat: 010 5045 122

 www.loimitraktori.fi

HUOLTO JA VARAOSATMAATALOUSKONEET

Luotettavaa konekauppaa ja Luotettavaa konekauppaa ja 
osaavaa huoltopalveluaosaavaa huoltopalvelua

www.lsputki.fi
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Tarkkailijat
Mahdollisimman moneen leirillä pela  avaan o  eluun pyritään nimeämään tuomaritarkkaili-
ja. Tarkkailijan tehtävät o  elun aikana on:

1. Seurata, e  ä o  elu kulkee sääntöjen mukaan ja korjata mahdolliset epäkohdat
- Tuomaritarkkailija EI PUUTU näkemysratkaisuihin, ellei virhe ole eri  äin räikeä ja tark-

kailija ja pelituomari ole yhtä mieltä siitä, e  ä tuomio tulee muu  aa. Näkemysratkai-
suissa joukkueet eivät voi vedota tarkkailijaan. 

- Jos o  elussa tulee sääntövirhe, tuomaritarkkailijan on puutu  ava  lanteeseen siten, 
e  ä  lanne toteutuu sääntöjen määräämällä tavalla. Tarkkailija puu  uu  lanteeseen, 
vaikkei kumpikaan joukkue tai o  elun tuomaristo reagoisi tapahtuneeseen.

- Tarkkailija ei pistä peliä poikki, eikä häneltä saa sitä pyytää. Tarkkailija ei ole suoraan 
tekemisissä joukkueiden kanssa, vaan kaikki ratkaisut ilmoitetaan pelituomarin välityk-
sellä.

2. Arvioida tuomareiden suoritus
- Tuomaritarkkailija antaa o  elun jälkeen tuomareille sekä suullisen, e  ä kirjallisen pa-

lau  een.
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Virtaa ja välittämistä

Elämässä 
tarvitaan
energiaa
Helpoimmin saat sitä luotettavalta
toimittajalta, joka kuuntelee ja 
palvelee aidosti. Ota Sallila Energia 
sykkimään arkesi taustalle, niin voit 
keskittyä rauhassa työhön ja vapaa-
aikaan. 
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Ensiapuohjeet
TYKS AKUUTTI LOIMAAN SAIRAALA
p. 02 313 8800, Seppälänkatu 15 – 17, 32200 Loimaa, ma-su 8.00-20.00
LOIMAAN YKKÖS APTEEKKI
Aleksis Kiven Katu 7 (Prisma), ma-pe 8.000-20.00, la 9.00-17.00, su 10.00-16.00
LOIMAAN UUSI APTEEKKI
Aleksis Kiven Katu 11 (K-Citymarket), ma-pe 8.30-19.00, la 8.30-16.00, su 10.00-15.00.

Tenavaleirillä ei ole kokoaikaista ensiapu-
päivystystä. Jokainen joukkue huoleh  i itse 
leiriläistensä ensiavusta. Leiriorganisaa  o 
ja talkoolaiset au  avat tarvi  aessa. Pyydä 
rohkeas   apua!

JOKAISEN JOUKKUEEN TULEE KULJET-
TAA MUKANAAN OMAN JOUKKUEEN 
ENSIAPULAUKKUA, jonka tulee sisäl-
tää tarpeellinen määrä 
- kuumemi  ari
- kylmäpakkauksia
- sidonta- ja haavanhoitotarvikkeita, sakset
 (sideharsoa, joustositeitä, laastareita, 

teippiä, haavanpuhdistusaine  a…) 
- muut tarpeelliseksi katsomanne tarvikkeet 
Ensiapu hoidetaan tapahtumapaikalla ja tar-
vi  aessa turvaudutaan ensihoitopalveluun ja 
kaupungin yksityisiin tai julkisiin terveyden-
huoltopalveluihin. 

Tenavaleirille on nime  y kaksi ensiapuvas-
taavaa, jotka ovat puhelimitse tavoite  avissa 
koko leirin ajan 044 239 8241. Mikäli emme 
he   vastaa, soita uudelleen tai me soitamme 
takaisin.  Soi  akaa matalalla kynnyksellä, 
mikäli tulee jotakin ensiapuun lii  yvää kysyt-
tävää. ☺
Hygienian merkitys korostuu aina, kun suuri 
joukko ihmisiä kokoontuu. Toivomme, e  ä 
muistuta  e leiriläisiä hyvästä hygieniasta 
etenkin nyt korona-aikana. Suotavaa on, 

- HAVAITSE tapaturma tai sairauskohtaus 
- ARVIOI peruselintoiminnot (hengitys, tajunta, verenkierto) 
- ANNA tarvi  ava hätäensiapu 
- SOITA numeroon 112 
- JÄRJESTÄ opastus 
- SUORITA muut ensiaputoimet 
- ILMOITA tapahtuneesta organisaa  olle 

LYHYET ENSIAPUOHJEET:

e  ä jokainen leiriläinen peseytyy päivi  äin. 
Ruokailujen yhteydessä ja koko leirin ajan 
KÄSIHYGIENISTA huoleh  minen on eri  äin 
tärkeää. Huolehdithan turvaväleistä ja ai-
kuisten maskin käytöstä.

Lämpimillä keleillä tulee huoleh  a leiriläis-
ten rii  ävästä nesteytyksestä.

Jokainen joukkue huoleh  i itsenäises   
omien pelaajiensa henkilökohtaisesta lää-
kityksestä (esim. allergialääkkeet, insuliinit, 
kipulääkkeet jne.). Leiriltä ei ole lääkkeitä 
saatavissa. 

Selvi  äkää etukäteen mahdollisten sairaus-
tapauksien varalta leirille osallistujien mah-
dolliset perussairaudet, lääkitykset, lääkeai-
neallergiat sekä huoltajan yhteys  edot. 

OIKEIN HYVÄÄ JA TURVALLISTA LEIRIÄ KAI-
KILLE! Kesäisin terveisin

ensiapuvastaavat Hanne ja Riika

ALKUUN
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• Saavu leirille vain täysin terveenä. Leirille saavutaan ulkomaanmatkojen jälkeen 
vain asianmukaisten tes  en ja omaehtoisen karanteenin jälkeen

• Yski hihaan tai kertakäy  önenäliinaan, pese kädet usein, käytä käsidesiä. Muista 
turvavälit, varsinkin sisä  loissa. Sisä  loissa aikuisilla ja yli 12-vuo  ailla VAHVA 
kasvomaskisuositus.

• Turha liikkuminen ja oleskelu koulun käytävillä ei ole salli  ua, pysy  ele oman 
joukkueesi/oman seuran joukkueen kanssa. Uusien tu  avien kanssa lyhytaikai-
nen jutustelu ulkona turvavälein on salli  ua, poikkeuksellises   suositellaan esim. 
Snapchact jutustelua, jos sellainen jo ennen leirille tuloa lapselta löytyy ☺

• Ruokailut on aikataulute  u. Noudata aikatauluja, malta odotella. Ruokailussa 
joukkueen aikuinen/aikuiset vastaavat ruuan jakelusta linjastolla omalle joukku-
eelleen, istutaan samaan pöytään/pöy  in. Joukkueet eivät saa sekoi  ua samoi-
hin pöytäkun  in. Poistutaan joukkueena as  apalautukseen, kun se on vapaana. 
Lopuksi merkitään listaan ruokailupöydän numero ja ruokalassa viete  y aika.

• Suihkuvuorot aikataulutetaan. Aamulla joukkueen aikuinen käy varaamassa jouk-
kueelle sopivan suihkuajan. Kaikki eivät voi suihkutella juuri ennen nukkumaan 
menoa, vaan suihkukäynnit portai  ain päivän viimeisen pelin jälkeen. Ken   en 
yhteydessä olevia pukukoppi  lojen suihkuja kanna  aa hyödyntää, vältytään 
ruuhkilta majoituskouluilla.

• Jokaiselle joukkueelle ei kouluilta löydy omaa wc-  laa, mu  a joukkueille osoite-
taan wc:t, joita käy  ävät. Vähennetään pöpöjen kierrätystä ☺

• Tuomareiden tulee sisä  loissa pysytellä omalla majoitusalueellaan, kasvomaskien 
käy  ö sisä  loissa suositeltua. Tuomarikuljetuksissa autossa VAHVA kasvomaski-
suositus, omat maskit leirille mukaan. Tuomareille oma alue ruokailussa, omat 
suihku  lat.

• Mikäli joukkueen jäsenellä ilmenee koronainfek  oon vii  aavia oireita, välitön 
yhteys leirin ensiapuvastaavaan. Oireinen eristetään, testataan ja muu joukkue 
jää karanteeniin. Joukkue on vastuussa pelaajan ko  inkuljetuksen järjestämises-
tä. Leiriorganisaa  o ei voi järjestää eristetylle kokoaikaista seuraa, mu  a voin  a 
tarkkaillaan kyllä. Tes  vastauksen saamiseen kuluu aikaa, vähintään 6 tun  a. 
Mikäli vastaus nega  ivinen, joukkue vapautuu karanteenista, kilpailun johtoryh-
mä poh  i peruuntuneiden pelien kohtalon. Sairastunut ko  utuu, jos mahdollista 
jo ennen vastauksen saapumista. Mikäli tes  tulos on posi  ivinen, koko joukkue 
poistuu leiriltä ja toimii terveysviranomaisten ohjeiden mukaan, testaus ko  paik-
kakunnalla.

Teams-info leirin terveysturvallisista ohjeista joukkueiden yhteyshenkilöille 
  20.7. klo 20.00. Linkki lähetetään sähköpos  tse yhteyshenkilöille.

TERVEYSTURVALLISUUSOHJEET TIIVISTETYSTI

Ohjeet tarjoaa NIMETÖN TUKIJA
ALKUUN
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Saavuthan leirille terveenä
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä. 

Aikuisille vahva maskisuositus voimassa olevien ohjeiden mukaises  .

Mikäli leirin aikana ilmenee koronaoireita, 
ota he   yhtey  ä leirin ea-vastaavaan 044 239 8241.
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Leirille osallistuvan turvallisuusohje eli kaikkien leirille osallistuvien turvallisuuden ja viihty-
vyyden vuoksi on syytä kiinni  ää huomiota seuraaviin seikkoihin.  

Paloturvallisuus: Koulut ja koulujen pihat ovat tupakkalain alaisia alueita, joilla on tupakoin   
kielle  y.  Majoitus  loissa omien sähkölai  eiden esim. kahvinkei   mien käy  ö on kielle  y. 
Tutustu ennalta majoituskoulujen poistumisrei  eihin ja leirin turvallisuussuunnitelmaan.  

Sairaustapaukset: Joukkueiden vastuuhenkilöiden tulee olla ennakolta  etoisia oman ryh-
mänsä jäsenten aikaisemmin diagnosoiduista sairauksista (esim. epilepsia, sydänsairaus, 
diabetes, astma ym.), sairauteen kuuluvasta lääkityksestä sekä oireenmukaisista ensiaputoi-
menpiteistä.

Tapaturmat: Pelaaminen on salli  u ainoastaan peliken  llä – ei sisä  loissa, koulujen pihalla, 
pysäköin  alueilla tmv. Joukkueella tulee olla mukana ensiapulaukku, joka sisältää mm. puh-
distusaine  a, sidostarvikkeita, sakset sekä kylmäpakkauksia.

Korona: Saavuthan leirille terveenä. Mikäli leirin aikana ilmenee koronaoireita – ilmoita 
niistä ensiapuvastaavalle. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä. Aikuisille vahva 
maskisuositus voimassa olevien ohjeiden mukaises  . 

Liikenne: Varaa rii  äväs   aikaa siirtymisiin peleihin, ruokailuihin ja yhteisohjelmiin. Selvitä 
ennakolta tarkoituksenmukaisin rei   . Käytä turvavöitä sekä ota autoon kerralla vain mää-
räysten sallima henkilömäärä. 

Alkoholin käy  ö ja päihteet: Alkoholin käy  ö peliken  llä ja majoituskouluilla sekä niiden 
läheisyydessä on kielle  y. Päihteiden vaikutuksen alaisena olevat henkilöt ohjataan pois ma-
joituskouluilta ja peliken  ltä.  Ongelmien ilmetessä raportoidaan asiasta nuorten vanhem-
mille ja seurajohdolle. Ilmoita leirin järjestäjille poikkeavista  lanteista ja havainnoista.  

Leiriläisten turvallisuusohje
ALKUUN

Tenavaleiri2021               Tenavaleiri2021               www.pesis.fi /pelaamaan/tenavaleiri/

https://www.pesis.fi/pelaamaan/tenavaleiri/
https://www.instagram.com/Tenavaleiri2021/
https://www.facebook.com/Tenavaleiri2020/
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