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ALKUSANAT

• Tervetuloa Nuorisoleirille Seinäjoelle 25.-30.7.2022

• Ajankohtaisia asioita päivitetään nuorisoleirin

nettisivuille

https://www.pesis.fi/pelaamaan/nuorisoleiri/

• Sosiaalisen median kanavista löytyy facebookista

@Pesiksen nuorisoleiri ja instagramista @nuorisoleiri

• Tässä ensimmäinen julkaisu leiri-kirjeistä mitä

julkaisemme pitkin kesää, missä kerrataan sen ajan

tärkeimpiä asioita

• Terveisin Nuorisoleirin leiri-organisaatio

https://www.pesis.fi/pelaamaan/nuorisoleiri/


ILMOITTAUTUMINEN

• 86 joukkuetta ilmoittautunut 11.5 mennessä

• Ilmoittautumisen 2. vaihe 1.-12.6 jolloin

leiripassin hinta on 250€

• Sekä joukkueiden että nuorisotuomareiden 

ilmoittautuminen valtakunnallisille leireille 

tapahtuu Pesistulospalvelussa.

• Leirille saapuessa joukkueet ja tuomarit 

maksavat pantin käteisenä ilmoittautumisen 

yhteydessä

http://www.pesistulospalvelu.fi/


KENTÄT
Hiekkatekonurmet Kumirouhe Hiekkakentät

• Vendo Areena                                  Kepon kenttä Törnävä 1

• Leckle Areena   Kyrkösjärven kenttä         Törnävä 2                      

• Unico Areena Cleor Areena (Kertunlaakso) Kärjen Kenttä

• Ylistaron pp-stadion Alakylän kenttä

• Energia Areena (Peräseinäjoki) Nurmon yläkoulu

• Pisko Areena Keski-Nurmo

• Keskustaksi Areena (Ilmajoki) Ritolan kenttä

• Sähkokoje Areena

Kenttien tarkat osoitteet löytyvät Nuorisoleirin nettisivuilta



TEAMSIT
• Tarkoitus järjestää joukkueiden yhteyshenkilöille 

ainakin yksi Teams-palaveri noin viikko ennen leirin 

alkua eli vko 28

• Mahdollisesti vielä lisäksi 24.7 klo 20 ns. viimeinen 

kertaus ennen itse leiriä

• Palavereiden tarkoitus käydä läpi käytännön asioita 

ennen leirille saapumista ja tilaisuus joukkueille 

kysyä askarruttavia asioita leiriorganisaatiolle



TUOMARIT

• Muistutus tuomarivelvoitteen täyttämisestä: Jokainen 

leirille osallistuva joukkue on velvollinen tuomaan 

mukanaan tuomarin valtakunnalliselle 

pesäpalloleirille. Jos tätä velvoitetta ei täytetä, 

seuraa siitä joukkueelle kahden ylimääräisen passin 

suuruinen sakkomaksu. 

• Tuomarit eivät vapaudu viimeisenä leiripäivänä ennen 

klo 12

• Myös tuomareiden ilmoittautuminen tapahtuu

Pesistulospalvelussa.

http://www.pesistulospalvelu.fi/


MAJOITUS
• Majoituskoulut: Seinäjoen Lukio, Seinäjoen 

Yhteiskoulu, Seinäjoen lyseo, Nurmon Lukio, Nurmon 

Yläaste ja Hyllykallion alakoulu

• Majoituskoulut tyhjennettävä klo 13 mennessä, 

mitalipeleissä olevat joukkueet peseytyvät 

pelikentillä

• Mikäli joukkue haluaa saapua jo sunnuntaina 24.7, niin 

majoitus onnistuu su-ma välinen yö. majoituskoulu 

ilmoitetaan myöhemmin, yön hinta 150 €, ei sisällä 

ruokaa. Joukkueiden huomioitava, että su-ma välisen 

yön majoituskoulu voi olla eri kuin Nuorisoleirin 

majoituskoulu.



MUUTA HUOMIOITAVAA

• Pelikentillä järjestetään kioskeja, mutta

maksutavaksi käy ainoastaan pankkikortti ja

mobilepay

• Erityisruokavalioista tulee ilmoittaa 13.6 

mennessä



LEIRIN KUMPPANIT
Atria Karhu Pesis

Cleor Eepee

Keskustaksi Leckle

Lakeuden etappi Pirjon Pakari

Seipark Seinäjoen Energia

Synsam Tukkutalo Heinonen

Unico Finland


