
 

       

SOPIMUS VALTAKUNNALLISEN PESÄPALLOLEIRIN JÄRJESTÄMISESTÄ 

 

Suomen Pesäpalloliitto ry:n ja ___________ ry:n välinen sopimus valtakunnallisen pesäpallon 

________leirin 202x järjestämisestä.  

 

Me allekirjoittaneet hyväksymme tässä sopimuksessa esitetyt periaatteet ja toimintatavat sekä 

sitoudumme noudattamaan niitä. 

 

Leirin ajankohta ja paikka: x.-x.x.202x ____________    

 

Leiritoiminnan yleiset tavoitteet 
Leiritoiminnan tavoitteena on se, että jokainen lapsi ja nuori voi osallistua pesäpalloleirille 

(valtakunnallinen leiri ja/tai alueleiri) ja saada leiriltä onnistumisen elämyksiä ja myönteisiä 

kokemuksia. Seuraavassa on lueteltu leiritoiminnan tavoitteet viiteryhmittäin. Näiden tavoitteiden 

tulee ohjata leirin suunnittelua ja toteutusta sekä päätöksentekoa. 

 

Lähtökohta:   Jokainen lapsi ja nuori saa onnistumisen elämyksiä 

Joukkue:   Onnistunut ja elämyksellinen kilpailutapahtuma 

Tuomarit: Onnistunut henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen paikka 

Järjestävät seurat:  Väline seuran junioritoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen 

  Elävöittää seuratoiminnan ja tuomaritoiminnan kehittämistä 

Lajiliitto:  Tapahtuma, joka tukee nuoria pesäpallon kasvatuksen idean mukaisesti 

 

Leirien kasvatuksellisesta painotuksesta 

Pesäpalloliitto ry järjestää yhdessä seurojen kanssa vuosittain neljä valtakunnallista pesäpalloleiriä 

(Napero-, Tenava-, Suur- ja Nuorisoleirin). Leirit ovat nuorten pesäpalloilijoiden kauden 

päätapahtumia, joista muistot säilyvät pitkään. Yhdessä tekemisen ja kokemisen kautta lasten ja 

nuorten kasvu ja kehitys saa vauhtia samaistumisen ja vanhemmilta ihmisiltä saatujen 

käyttäytymismallien mukaan. Siksi on tärkeää, että tuemme nuorten kasvun ohjausta leirien avulla 

pesäpallon kasvatuksen idean mukaisesti. 

 

Leirien järjestämisen pääperiaatteet 

• Leirit ovat aidosti kasvua tukevaa, lasten ja heidän vanhempien pesäpalloinnostusta lisäävää 

toimintaa. 

• Leirien kilpailu- ja muu ohjelma suunnitellaan ikäryhmälle sopivaksi. 

• Leirit antavat valmiuksia lajituntemuksen lisäämiseen ja lajin tekniikan hallintaan. 

• Leirit antavat mahdollisuuden kokea kilpailullisia elämyksiä. 

• Leirit tukevat nuorten tuomareiden kehittymistä ja etenemistä tuomariuralla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPL:n oikeudet ja velvollisuudet (koskee kaikkia leirejä): 

• Vastaa leirien kehittämistoiminnasta 

• Tekee tarvittaessa leirisopimukset kaupungin tai kunnan kanssa 

• PPL:n johtokunta vahvistaa leiripassin hinnan 30.12.202x mennessä, leiripassin hinta on 

kaksivaiheinen 

• Solmii valtakunnallisiin leireihin liittyvät PPL:n yhteistyösopimukset 28.2.202x mennessä, 

huomioiden PPL:n ja leirijärjestäjän yhteistyösopimusten ristiriidattomuuden 

• Vastaa Gramex- ja Teosto-maksuista ja sopimuksista sekä Pohjolan tuplaturvasopimuksesta 

• Järjestää Teams-tilaisuudet leireille marraskuusta alkaen kerran kuukaudessa 

• Järjestää valtakunnallisten leirien palautetilaisuuden syksyllä ja koulutustilaisuuden keväällä. 

Tilaisuudet voidaan järjestää Teams-koulutuksina. PPL vastaa järjestämiensä koulutus- / 

palautetilaisuuksien kuluista pl. leirinjärjestäjien matka- ja majoituskulut 

• PPL:n leirivastaava ja aluevastaava osallistuvat leirin suunnitteluun ja toteutukseen erikseen 

sovittavalla tavalla. Työnjaosta sovitaan kirjallisesti 28.2.202x mennessä. Lisäksi PPL:n muiden 

työntekijöiden mahdollisista tehtävistä leirien osalta sovitaan kirjallisesti 

• Maksaa henkilökuntansa leirikäynneistä aiheutuneet matka- ja majoituskustannukset 

• Vastaa leirisivuista, tulospalveluohjelmasta niiden käyttäjäkoulutuksesta sekä tarvittavista 

muutos- ja ylläpitokustannuksista 

• Vastaa pelinjohtajien koulutusvelvoitteiden tarkistamisesta 

• Toimittaa leireille tuomaritakit ja tuomarien opasvihot 

• Toimittaa leirimitalit (muistomitalit, Itä-Länsi-mitalit sekä kulta/hopea/pronssi -mitalit) 

valtakunnallisten leirien kilpailumääräysten mukaisesti 

• Vastaa leirituoton käyttämisestä PPL:n toimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla seura- ja 

aluetoiminnan tukemiseen 

 

 

Leirinjärjestäjän velvollisuudet: 

• Lasten ja nuorten leiritoiminnasta saadusta tuotosta 2/3 käytetään seuran lasten ja nuorten 

toiminnan kehittämiseen 

• Tekee esityksen leiripassin hinnasta PPL:n leirivastaavalle 30.11.202x mennessä 

• Sitoutuu velvoitteisiin allekirjoittamalla leirisopimuksen viimeistään 31.12.202x 

• Avaa erillisen leiritilin ja vastaa kokonaisuudessaan leirin taloudesta 

• Pitää kirjanpitolain mukaista tarkkaa ja yksityiskohtaista kirjanpitoa, tekee leirin jälkeen 

tilinpäätöksen sekä tuloslaskelman ja esittelee ne leirien päätöstilaisuudessa syksyllä 202x  

• Laatii kevään leiritilaisuuteen alustavan talousarvion 

• Leirinjärjestäjä kontrolloi osallistuvien joukkueiden pelisääntövelvoitteen toteutumisen 

• Mahdolliset muutokset kilpailujärjestelmään leirinjärjestäjä esittää PPL:n kilpailupäällikön 

vahvistettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua 

• Vastaa leiriruokailun toteuttamisesta koko leirin ajan erityisruokavaliot huomioon ottaen  

• Voi järjestää haluamaansa myyntitoimintaa leirillä, huomioiden PPL:n ja leirijärjestäjän 

yhteistyösopimusten ristiriidattomuuden  

• Järjestää leirin arvo-ottelut tasa-arvoista toimintatapaa noudattaen, leirijärjestäjän oppaan 

kriteereiden mukaisesti 

• Leirinjärjestäjä vastaa Itä-Länsi-otteluiden parhaiden palkitsemisesta arvo-ottelun hengen 

mukaisesti (esim. pokaali) 

• Vastaa seuraavista tuomaritoimintaan liittyvistä kustannuksista: 

• leirituomareiden ylläpito 

• tuomaritarkkailijoille ”opistotasoinen” majoitus ja leiriruoka  



• tuomaritarkkailijan mahdolliset matkakulut leiripaikkakunnan ja kodin välillä sekä 

leirin aikaiset matkakulut (suositus 0,28 € / km). Minimiaika tuomaritarkkailijan 

kulujen korvauksesta on kahden täyden vuorokauden osallistuminen leiritoimintaan 

• nuorisotuomareilla tulee olla voimassa oleva tuomarikortti  

• Leirinjärjestäjä sitoutuu noudattamaan PPL:n määräyksiä ja ohjeita valtakunnallisten 

yhteistyökumppaneiden osalta 31.10.202x saakka 

 

 

Maksu järjestämisoikeudesta 

Leirinjärjestäjä maksaa Pesäpalloliitolle leirin järjestämisoikeudesta ja sen sopimuksen mukaisesta 

toteutuksesta laskua vastaan 35% lunastetuista leiripasseista. Eräpäivä laskulle on 31.8.202x.  

 

 

Leirien perumisajankohdat, Pesäpalloliitolle ja leirinjärjestäjälle jäävät passimaksut 

 

Vaihe 1: 6.3.–15.5. peruuntuneesta valtakunnallisesta leiristä jää yhden (1) leiripassin hinta 

Pesäpalloliiton ja leirinjärjestäjän kulujen peittämiseksi. Pesäpalloliiton osuus leiripassin hinnasta 

on 65% ja leirinjärjestäjän 35%. 

 

Vaihe 2: 16.5.-31 päivää ennen valtakunnallisen leirin alkua peruuntuneesta leiristä jää puolentoista 

(1,5) leiripassin hinta Pesäpalloliiton ja leirinjärjestäjän kulujen peittämiseksi. Pesäpalloliiton osuus 

leiripassien hinnasta on 65% ja leirinjärjestäjän 35%. 

 

Vaihe 3: 11-30 päivää ennen valtakunnallisen leirin alkua peruuntuneesta leiristä jää kahden (2) 

leiripassin hinta Pesäpalloliiton ja leirinjärjestäjän kulujen peittämiseksi. Pesäpalloliiton osuus 

leiripassien hinnasta on 65% ja leirinjärjestäjän 35%. 

 

Vaihe 4: 10 päivää ennen leiriä – leirin alkua edeltävä päivä peruuntuneesta valtakunnallisesta 

leiristä jää kolmen (3) leiripassin hinta Pesäpalloliiton ja leirinjärjestäjän kulujen peittämiseksi. 

Pesäpalloliiton osuus leiripassien hinnasta on 50% ja leirinjärjestäjän 50%. 

 

Ilmoittautuessaan valtakunnalliselle leirille joukkue sitoutuu siihen, että riippumattoman 

ylivoimaisen esteen takia (esim. pandemia) peruuntuneesta leiristä Pesäpalloliitto ja leirinjärjestäjä 

ovat oikeutettuja saamaan perumisajankohdasta riippuen joukkueelta 1-3 ennakkoon maksetun 

leiripassin summan itselleen yllä olevan taulukon mukaisesti. Maksulla katetaan Pesäpalloliiton ja 

leirinjärjestäjän toteutuneita kuluja.  

 

Joukkueen luopuminen leiriltä 

Ilmoittautuminen leireille on kaksivaiheinen, ilmoittautumisvaiheet määrittelee leirinjärjestäjä 

ennen maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina alkavaa ilmoittautumista. Jos joukkue peruu leirille 

osallistumisen 1. vaiheen aikana on joukkueen sakkomaksu leirinjärjestäjälle kolmen (3) leiripassin 

hinta. Jos joukkue peruu osallistumisen 2. vaiheen aikana on joukkueen sakkomaksu 

leirinjärjestäjälle kuuden (6) leiripassin hinta. 

 

 

Vaihe 1 
 

Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 

6.3.–15.5.  16.5.-31 pv ennen leiriä 
 

11–30 pv ennen leiriä 
 

10 pv-leirin alku 
 

1 leiripassi (PPL 65% / 
seura 35%) 

1,5 leiripassia (PPL 65% 
/ seura 35%) 

2 leiripassia (PPL 65% / 
seura 35%) 

3 leiripassia (PPL 50% / 
seura 50%) 



Sopimuksen noudattaminen 

Mikäli sopimusta ei ole noudatettu, PPL:n johtokunta voi määrätä leirinjärjestäjälle sopimuksen 

noudattamatta jättämisestä enintään 2000 euron laiminlyöntimaksun. 

 

Päätöksentekojärjestelmä mahdollisen leirin perumisen yhteydessä 

Mahdollisesta leirin perumisesta järjestetään kuulemismenettely, johon osallistuvat järjestävän 

seuran nimeämä(t) edustaja(t), Pesäpalloliiton leirivastaava, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja sekä 

Pesäpalloliiton johtokunnan edustaja. Mahdollisesta leirin perumisesta päätökset tehdään aina 

leirikohtaisesti.   

 

Mahdolliset erimielisyydet 

Mikäli tähän sopimukseen liittyviä erimielisyyksiä ei voida sopia neuvottelemalla tai 

välimiesmenettelyllä, ratkaistaan ne Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. 

 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi molemmille osapuolelle. 

 

Vantaalla x.x.202x 

                 

Suomen Pesäpalloliitto ry.  

   

 

______________________________  

toiminnanjohtaja 

 

 

______ ry 

  

 

______________________________  

    

 

 

 


