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Haluatko voittaa joukkueellesi tai  
seurallesi upean Pelin henki -pronssi-
veistoksen? Osallistu siis kisaan! 

1. Ota joukkueen kanssa kuva, joka liittyy Kankaanpään  
Taidekehään. Kankaanpään keskustassa on yli 100 julkis-
ta taideteosta! 

2. Julkaise kuva Instagramissa tai Facebookissa  
tunnisteilla   #pelinhenki   #kankaanpää   #taidekehä. 

3. Liitä mukaan myös joukkueen/seuran tunniste.

Pronssiveistos luovutetaan kuvakisan voittaneelle 
joukkueelle leiridiscossa lauantaina 3.8. Somekisa on 
käynnissä 31.7.-3.8.2019.

Voittajakuvan valitsee Kankaanpään kaupungin ja leirin 
viestintätiimin edustajat.

VOITA!
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Pesäpallo on hieno laji. Suomen kansallispeli. Älypeli. 
Pesäpallolle lajina on myös kautta vuosien ollut merki-
tyksellistä leiritoiminta. Pesäpalloleirit ovat joka kesä 
koonneet pesisväen usemmankin kerran yhteen. Hienoja 
tapahtumia, joiden kasvua muut lajit ovat vain kateelli-
sena voineet seurata.  Pesäpalloleiriltä on monella suo-
malaisella hienoja muistoja lapsuus- ja nuoruuvuosilta.

Kankaanpään Maila, Mailajuniorit ja Pomarkun Pyry 
ovat saaneet järjestettäväkseen nuorimpien ikäluokki-
en Naperoleirin 2019. Leiri sopii hyvin järjestettäväksi 
Pohjois-Satakunnassa. Pesäpallostahan Kankaanpää 
tunnetaan. Kun molemmat kunnat ovat satsanneet 
hienosti hyvinvointipalveluihin, ovat olosuhteet leirin 
järjestelyihin mahtavat. Tästä pitää leiriorganisaatiossa 
olla kiitollinen .

On hienoa järjestää pesäpalloleiriä kolmen seuran 
yhteistyönä. Yhteistyössä on voimaa. Talkootyössä on 
voimaa. Meillä on halu näyttää, että vielä vuonna 2019 
on mahdollista järjestää tuhansia ihmisiä paikkakunnal-
le tuova tapahtuma talkooväen voimin. Siinä tarvitaan 
yhteisöllisyyttä ja lukuisia ammattitaitoisia talkoolaisia. 
Ihmisiä jotka haluavat tehdä töitä yhteisen päämäärän 
eteen. Ilman talkoolaisia ei olisi pesäpalloleirejä.

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Leirin johtaja Lauri Kujanpää 040 6796 117 lauri.kujanpaa@kankaanpaa.fi
Varajohtaja Heini Pasanen 050 3770 010 heini87@gmail.com
Kilpailupäällikkö Maija Viljanen 050 3223 371 maija.viljanen@pesis.fi
Kanslian päällikkö Sanna Löytökorpi

   - Leirin aikana
050 0848 686 
046 6301074

leirikanslia.naperoleiri2019@gmail.com
leirikanslia.naperoleiri2019@gmail.com

Kanslian päällikkö Pomarkku Sanna-Mari Salmio
   - Leirin aikana

040 6311 415 
046 6313179

sanna-mari.salmio@pomarkunpyry.fi 
sanna-mari.salmio@pomarkunpyry.fi

Hankintapäällikkö Kimmo Jääskeläinen 050 5674 473 kimmo. jaaskelainen@citymarket.fi
Muonituspäällikkö Päivi Tuominen 045 6301 542 paivituominen1971@gmail.com 
Ruokala Pomarkku Tiina Tuuliniemi 040 1656 266
Kioskipäällikkö Santeri Kivelä 040 0706 792 kivela.sa@gmail.com

Kioski Pomarkku Jenna Ronkainen 045 1357 685 jenna.ronkainen@suomi24.fi
Kioski Pomarkku Katja Närvä 040 7668 831 katja.m.narva@gmail.com

Kenttäpäällikkö Marko Rintee 040 0323 652 m.rintee@gmail.com
Pomarkku Tapani Saarinen 040 0706 870 saarinen.tapani@gmail.com

Tuomarivastaava (kilpailu) Waltteri Uurasjärvi 044 3191 192 waltteri.uurasjarvi@gmail.com
Tuomarivastaava (leirijärjestelyt) Heidi Heino 040 5580 365 heidi.heino2@gmail.com
Talkoopäällikkö Tapani Männistö 050 0493 190 tapani.mannisto@dnainternet.net
Majoituspäällikkö Pentti Saloniemi 044 5772 620 pentti.saloniemi@kankaanpaa.fi
Majoitusvastaavat
- Pohjanlinnan koulu Mika Peltonen 050 5580 682 mika.peltonen@kankaanpaa.fi
- Kangasmetsän koulu Kari Kähkönen 044 5772 371 kari.kahkonen@kankaanpaa.fi
- Keskustan koulu Ilkka Uusitalo 050 5761 348 ilkka.uusitalo@kankaanpaa.fi
- Yhteislyseo Juha Marttila 044 5772 636 juha.marttila@kankaanpaa.f
- Pomarkun kirkonkylän koulu Suvi Ratinen 040 9607 424 suvi.ratinen@pomarkunpyry.fi
- Pomarkun yhteiskoulu Minna Grönman 044 2772 561 minna.gronman@pomarkunpyry.fi
Kiinteistöhuolto Juha Kangas 044 5772 635 juha.kangas@kankaanpaa.fi

Jari Palokangas 044 5772 642 jari.palokangas@kankaanpaa.fi
Kuljetuspäällikkö Olli Mustaniemi 040 5757 564 viihdeoka@gmail.com
Ohjelmapäällikkö Jarmo Poutala 040 0680 869 poutala. jarmo@gmail.com
Talouspäällikkö Miia Hietanen 050 3129 306 miia.hietanen@satakunnanyritystili.fi
Talousvastaavat Jani Mäntylä 050 3799 998 jani.mantyla@honkatrading.com

Tanja Santahuhta 050 3642 227 tanja.santahuhta@tilitoimistotorpo.fi
Maija Viljanen 050 3223 371 maija.viljanen@pesis.fi

Ensiapupäällikkö Jukka Uusitalo 044 7017 321 jukka.uolevi.uusitalo@gmail.com
Turvallisuuspäällikkö                         

Kankaanpää Tommi Laitila 050 0926 963 tommi@tommilaitila.fi
Pomarkku Markus Myllymäki 040 0773 480 myllymakimarkus@gmail.com

Markkinointi- ja tiedotustiimi
Markkinointivastaava Jarkko Huhtala 044 9328 091 jarkkotapiohuhtala@gmail.com
Pomarkku Risto Närvä 040 7535 555 risto.narva@elebet.fi
Tiedotusvastaava Tomi Kuusimäki Kankaanpää 044 7106 113 tomi.kuusimaki@samk.fi

Maria Ylikoski Pomarkku 040 8246 532 makela.maria@gmail.com
Kuvaus Martti Tikka Kankaanpää 040 5844 105 martti.tikka18@gmail.com

Jussi Hietanen Pomarkku 040 5954 387 jussi@vwman.info
Tuomarit ja kuulutukset Pomarkku Risto Peltomaa 040 5381 237 risto.peltomaa11@gmail.com

TERVETULOA 
NAPERO- 
LEIRILLE!

LEIRIORGANISAATIO

Naperoleiri on monelle 
pesäpalloilijan alulle en-
simmäinen leirikokemus. 
Me leiriorganisaatiossa 
toivomme ja uskomme, 
että kokemus on upea. 
Pesäpallossa tärkeintä on pelaaminen ja sen kuuluu olla 
hauskaa. Nyt saadaan pelata ja nauttia siitä. Toivotam-
mekin kaikille pelaajille ja tuomareille mukavaa leiriä. 
Pidetään yhdessä hauskaa ja nautitaan kesän kohokoh-
dasta!

Toivotamme myös tervetulleiksi kaikki joukkueiden 
toimihenkilöt ja kannustusjoukot. Te teette mahdolli-
seksi sen, että lapset saavat pelata ja harrastaa. Te 
olette pesäpalloliikkeen, seurojen ja joukkueiden tärkein 
voimavara. Tahdomme tarjota teillekin onnistuneen 
tapahtuman ja toivomme, että myös teillä on hauskaa. 
Leirin kaikki kentät sekä ruokailu- ja majoituskoulut 
ovat molemmissa kunnissa lähellä toisiaan. Kävelemällä 
pääsee helpoiten paikasta toiseen, eikä tällä leirillä mene 
ylimääräistä aikaa siirtymisiin. Voidaan keskittyä naut-
timaan pesäpallosta ja Suomen kesästä. Ja muistetaan, 
että pesäpallo on sitä jännittävämpää ja hauskempaa 
mitä pienempiä ovat pelaajat.

Leiriorganisaatio toivottaa kaikki leiriläiset ja muut 
vieraat tervetulleiksi Naperoleirille 2019 Kankaanpäähän 
ja Pomarkkuun.

Terveisin
Lauri Kujanpää
Leirin johtaja, Naperoleiri 2019

Kävelemällä pääsee helpoiten  
paikasta toiseen, eikä tällä  

leirillä mene ylimääräistä aikaa  
siirtymisiin.

KESKUSTAN KOULU puh. 046 6313747
KANGASMETSÄN KOULU puh. 046 6308442
POHJANLINNAN KOULU puh. 046 6316170
KANKAANPÄÄN YHTEISLYSEO puh. 046 6314629
KIRKONKYLÄN KOULU puh. 046 6300933
POMARKUN YHTEISKOULU  puh.  046 6202846

MAJOITUSKOULUJEN LEIRIN AIKAISET PUHELINNUMEROT:

ENSIAPU / MOBIILIYKSIKKÖ
040 3696 429
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TIETOA 
LEIRISTÄ
LEIRIKANSLIAT 

Leirikansliat sijaitsevat:
Pohjanlinnan koulu, Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää
Monitoimihallin 2. kerros, Harjantie 1, Pomarkku

Leirille ilmoittautuminen tapahtuu suoraan majoi-
tuskouluilla. Majoituskoulut julkistetaan leirin sivuilla 
viimeistään viikon 30 loppupuolella. Tarkemmat ohjeet 
ilmoittautumiseen löytyvät myöhemmin leirin sivuilta, 
mutta tässä vaiheessa on jo hyvä muistaa, että ilmoit-
tautumisen yhteydessä:
- joukkueilta kerätään 50 euron siivouspantti (varaa 

tasaraha)
- joukkueiden lisenssilistat tarkistetaan
- joukkueet tuovat kahtena kappaleena listan, jossa on 

luokassa majoittuvien henkilöiden nimet sekä yhteys-
henkilön puhelinnumero 

- joukkue saa ennakkoon tilatut leirituotteet (varaa 
kopio maksukuitista mukaan)

YHTEYSTIEDOT
Kankaanpää:
Kanslian päällikkö Sanna Löytökorpi, puh. 0500 848 686, 
leirinaikainen kanslian puhelinnumero 046 6301074.
Sähköposti: leirikanslia.naperoleiri2019@gmail.com

Pomarkku:
Kanslian päällikkö Sanna-Mari Salmio, puh. 040 631 1415, 
leirinaikainen kanslian puhelinnumero 046 6313179

LEIRIPASSI

Leiripassin alustava sisältö:
• Koulumajoitus (omat patjat, tyynyt ja makuupussit)
• Ruokailut (ke lounas - su lounas)
• Leiriottelut
• Leiridisko

Kanslioiden aukioloajat:
Keskiviikko 9.30-22.00
Torstai 7.30-22.00
Perjantai 7.30-22.00
Lauantai 7.30-22.00
Sunnuntai 7.30-14.00

LEIRILLE OSALLISTUVILLA 
JOUKKUEILLA ON OLTAVA

1. PELISÄÄNNÖT TEHTYNÄ
• Yhteiset joukkueen laatimat pelisäännöt, jotka ovat 

allekirjoittaneet joukkueen jokainen pelaaja, valmen-
taja ja joukkueen toimihenkilö.

• Yhteisesti laaditut joukkueen pelisäännöt tulee 
liittää ilmoittautumislomakkeelle. “Kaikkien leirille 
osallistuvien joukkueiden on palautettava joukku-
een yhdessä laatimat ja allekirjoittamat pelisäännöt 
etukäteen leirinjärjestäjälle. Mikäli joukkue ei toimita 
pelisääntöjä, sillä ei ole osallistumisoikeutta leirille” 
(Leirien kilpailumääräykset).

2. PELAAJALUVAT KUNNOSSA
• Joukkueen pelaajilla pitää olla voimassa oleva PPL:n 

pelaajalupa (tulokaslisenssi tai juniorilisenssi)

 3. VETÄJIEN KOULUTUSVELVOITE TÄYTETTYNÄ
• Leirijoukkueiden pelinjohtajille on määritelty koulu-

tusvaatimukset, jotka on eritelty leireittäin. Kysy li-
sää seurakehittäjiltä tai Pesäpalloliiton koulutusvas-
taavalta: Juha Antikainen, juha.antikainen@varala.fi, 
puh. 040 535 0337.

Joukkueella on mahdollisuus hakea poikkeuslupaa, 
jos sillä ei ole perustelluista syistä koulutusvaati-
muksia täyttävää pelinjohtajaa. Poikkeusluvan hinta 
on Naperoleirillä 65 euroa. Poikkeuslupaa anotaan 
pesis.fi-sivujen lomakkeella 2.6.2019 mennessä. Myön-
netty poikkeuslupa on voimassa kesän 2019 ajan kysei-
sellä leirillä.
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MAJOITUS
MAJOITUSKOULUJEN YHTEYSTIEDOT JA SIJAINNIT

KESKUSTAN KOULU
Karjalankatu 7, 38700 Kankaanpää
Leirin aikana: puh. 046 6313747

KANGASMETSÄN KOULU
Kangasmoisionkatu 1, 38700 Kankaanpää  
Leirin aikana: puh. 046 6308442

KANKAANPÄÄN YHTEISLYSEO
Keskuskatu 28, 38700 Kankaanpää 
Leirin aikana: puh. 046 6314629

POMARKUN YHTEISKOULU 
Lukiontie 5, 29630 Pomarkku 
Leirin aikana: puh.  046 6202846

POHJANLINNAN KOULU
Kangasmoisionkatu 1, 38700 Kankaanpää 
Leirin aikana: puh. 046 6316170

KIRKONKYLÄN KOULU
Koulutie 3, 29630 Pomarkku 
Leirin aikana: puh. 046 6300933

MAJOITUSOHJEITA
•  Jokaiseen majoitushuoneeseen majoittuu vähintään 

yksi aikuinen, joka toimii huonepäällikkönä ja vastaa 
huoneen tapahtumista

•  Majoitustilaan pääsee vain leiripassilla, passi esite-
tään sisään tullessa. 

•  Kulku majoitustiloihin tapahtuu vain siihen tarkoite-
tusta ovesta, muut ovet pidetään suljettuna

•  Majoitusluokkien ovet tulee lukita luokasta poistuessa
•  Käytävät ja muut kulkuväylät on pidettävä esteettö-

minä paloturvallisuussyistä
•  Hiljaisuus on klo 22.00-06.45
•  Koulun esillä oleviin esineisiin ja tavaroihin ei saa koskea
•  Pallottelu sisätiloissa, meluaminen sekä roskaaminen 

on kielletty
•  Omien kahvin- ja vedenkeittimien, lisälämmittimien 

ja tv-laitteiden yms. tuominen ja käyttö on kielletty 
paloturvallisuussyistä

•  Tupakointi on kielletty sekä majoituskoulun alueella, 
että koko tapahtuma-alueella

•  Alkoholin hallussapito ja nauttiminen majoituskoulun 
alueella ja tapahtuma-alueella on kielletty. Järjeste-
lyorganisaatiolla on oikeus poistaa koko seura tur-
nauksesta välittömästi, mikäli tätä ohjetta rikotaan

•  Järjestäjä ei vastaa majoitustiloihin jätetyistä tava-
roista tai arvoesineistä

•  Majoitusvastaavien antamia ohjeita on noudatettava
•  Koulut ovat kengättömiä, kengät riisutaan ulko-ovella 

ja jätetään aulaan tai kuljetetaan kädessä majoitus-
luokkaan

MAJOITUSSÄÄNNÖT
Ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen lisää viihtyisyyt-
tä ja turvallisuutta. Jokaisen osallistujan tulee niitä 
noudattaa ja joukkueen aikuisten tulee varmistaa, että 
jokainen omassa joukkueessa on säännöistä tietoinen ja 
sitoutuu niitä noudattamaan.

Joukkueilta peritään ilmoittautumisen yhteydessä 50 
euron suuruinen majoituspantti. Majoituspantti palau-
tetaan joukkueelle lähtöpäivänä joukkueen majoitus-
tilan lähtötarkastuksen yhteydessä, jos majoitustila 
todetaan vaatimusten mukaisesti siivotuksi ja olevan 
muutoinkin moitteettomassa kunnossa.

Joukkueet saavat maksamastaan majoituspantista kui-
tin ja rahan saa takaisin kuittia vastaan. Jos useamman 
korjauskehotuksen jälkeen majoitustilaa ei ole siivottu 
samaan kuntoon kuin se oli leirin alkaessa, jää majoi-
tuspantti leirin järjestäjille korvaukseksi lisääntyneistä 
siivouskustannuksista.

MUISTATHAN! 
Majoitusvalvoja on paikalla juuri  
sinua varten, kysy ihmeessä mieltä-
si askarruttavista asioista!

HUOM!
Leirille saavuttaessa majoitus-
panttiin on varattava 50 euron 
tasaraha.

MAJOITUSKOULULLA SEURAN 
VASTUUHENKILÖ:
•  tekee seuran saapumisilmoituksen majoituskoulun 

majoitusvalvojalle
•  luovuttaa etukäteen tulostamansa majoittujalistat 

(kaikki majoittujat joukkueittain; pelaajat, valmenta-
jat, huoltajat, bussikuskit jne.)

•  vastaanottaa ja kuittaa passit
•  ottaa vastaan ja tarkastaa majoitustilat ja allekir-

joittaa majoituskaavakkeen
•  ohjaa joukkueensa heille tarkoitettuihin majoitustiloi-

hin
•  varmistaa, että jokaiseen majoitustilan oveen tulee 

nimilista
•  pois lähtiessä joukkueet siivoavat majoitustilansa 

(irtoroskat, hiekka, juomaroiskeet).
•  Majoitusvalvoja tarkastaa tilat yhdessä seuran vas-

tuuhenkilön kanssa.

Majoitusvalvoja antaa seuralle poistumisluvan. Jos 
majoitustilaa ei siivota tai tiloissa on tehty ilkivaltaa 
tai muuta vahinkoa, kulut laskutetaan asianomaiselta 
seuralta.
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JOUKKUEET

JOUKKUEIDEN MAJOITUSKOULUT (M)

Kangasmetsän koulu, Kankaanpää

Keskustan koulu, Kankaanpää

Pohjanlinnan koulu, Kankaanpää

Kankaanpään yhteislyseo, Kankaanpää

Kirkonkylän koulu, Pomarkku

Pomarkun yhteiskoulu, Pomarkku

F- TYTÖT F-G PIENPELIF- POJAT G- SARJA (pelataan Pomarkussa)

M SEURA JOUKKUE

 Seinäjoen Maila-Jussit SMJ T09
 Seinäjoen Maila-Jussit SMJ tytöt-10
 Joensuun Maila Joma/Kipa F-tytöt
 Pomarkun Pyry PomPy F-Tytöt 
 Ruoveden Pirkat RuoPi F-p
 Kuusankosken Puhti Puhti valkoinen
 Haapajärven Pesä-Kiilat Peki f-tytöt
 Nivala-Pesis NiPe
 Pesäkarhut Pori Pesäkarhut
 Pesäkarhut Pori Pesäkarhut F10-Tytöt
 Siilinjärven Pesis SiiPe
 Vaasan Mailan juniorit VM
 Kuusankosken Puhti Puhti Punainen
 Hämeenkyrön Räpsä Räpsä F-tytöt 
 Jalasjärven Jalas Jalas
 Sotkamon Jymy-Pesis ry SoJy
 Mailajuniorit ry, Kankaanpää MJ F MUSTA
 Mailajuniorit ry, Kankaanpää MJ F ORANSSI
 Oulun Lippo juniorit ry Lippo
 Pesä Ysit Ysit
 Kempeleen Kiri KeKi
 Kauhajoen Karhu KaKa 
 Hyvinkään Tahko Tahko F-tytöt 
 Lapuan Virkiä Virkiä
 Laitilan Jyske LaJy F-tytöt
 Haminan Palloilijat HP F-tytöt
 Ilmajoen Kisailijat IK 
 Manse PP Manse PP F-tytöt
 Roihu ry Roihu
 Ulvilan Pesä-Veikot UPV F10-tytöt
 Fera Fera F 
 Oulaisten Huima OuHu
 Ulvilan Pesä-Veikot UPV F09-TYTÖT
 Pattu Juniorit Pattu FT
 Jyväskylän Kiri &  
 Kirittäret Juniorit ry Kirittäret 

M SEURA JOUKKUE

 Ruoveden Pirkat RuoPi F-G 
 Kankaanpään Maila KaMa G-pojat  
 Siilinjärven Pesis SiiPe G 
 Fera Fera G valkoinen
 Fera Fera G sininen  
 Summan Ponnistus SuPo 
 Eurajoen Veikot EuVe G/Pikku-Ilvekset  
 Haminan Palloilijat HP G 
 Mailajuniorit ry, Kankaanpää MJ G-tytöt mustat 
 Mailajuniorit ry, Kankaanpää MJ G-tytöt   
 Imatran Pallo-Veikot IPV Gtytöt 
 Eurajoen Veikot Euve F-pojat 
 Hämeenkyrön Räpsä G-junnut 
 Reisjärven Pilke Reisjärven Pilke
 Viinijärven Urheilijat ViU 
 Sotkamon Jymy-Pesis ry SoJy Gt

M SEURA JOUKKUE 

 Joensuun Maila JoMa punainen  
 Mynämäen Vesa MyVe F-pojat  
 Jyväskylän Kiri &  
 Kirittäret Juniorit ry F-pojat 
 Kiteen Pallo-90 Kipa-90 punaiset  
 Pesäkarhut Pori Pesäkarhut F10 pojat  
 Koskenkorvan Urheilijat KoU F-Pojat 
 Manse PP Manse PP F-pojat  
 Pesäkarhut Pori Pesäkarhut 09 Pojat  
 Pesäkarhut Pori Pesäkarhut F10 dap  
 Oulun Lippo juniorit ry Lippo Juniorit valkoinen 
 Puijon Pesis PuPe 
 Kouvolan Pallonlyöjät KPL F09 Vatut  
 Pyhällön Pyry Pyry-Pesis
 Seinäjoen Maila-Jussit SMJ P09 Blanco  
 Kouvolan Pallonlyöjät KPL F Hakit 
 Hyvinkään Tahko Tahko F-pojat  
 Joensuun Maila JoMa musta 
 Kankaanpään Maila KAMA 1 
 Laitilan Jyske LaJy F-pojat   
 Haapajärven Pesä-Kiilat HP-K 
 Seinäjoen Maila-Jussit SMJ P09 Rojo  
 Espoon Pesis Espoon Pesis FP  
 Sotkamon Jymy-Pesis ry SoJy violetti   
 Pattu Juniorit Pattu F-Pojat  
 Kiteen Pallo-90 KiPa-90 Musta  
 Haminan Palloilijat HP F-pojat 
 Imatran Pallo-Veikot IPV F-POJAT 
 Ikaalisten Tarmo Tarmo 
 Keravan Pesis Juniorit ry KePe 
 Kankaanpään Maila Kama 09 
 Siilinjärven Pesis SiiPe F PiällysVelemut  
 Oulun Lippo juniorit ry Lippo juniorit sininen  
 Lahden Mailaveikot LMV 
 Sotkamon Jymy-Pesis ry SoJy oranssi 

M SEURA JOUKKUE

 Seinäjoen Maila-Jussit SMJ T11
 Seinäjoen Maila-Jussit SMJ P11 Punainen  
 Seinäjoen Maila-Jussit SMJ P11 Musta
 Kuusankosken Puhti Puhti
 Kouvolan Pallonlyöjät KPL G Apat 
 Pesäkarhut Pori Pesäkarhut G-12
 Pesäkarhut Pori Pesäkarhut G-pojat 
 Pesäkarhut Pori Pesäkarhut G11- tytöt 
 Pyhällön Pyry Pyry pesis 
 Kiteen Pallo-90 KiPa-90/IPV G-pojat  
 Kankaanpään Maila KaMa G-pojat
 Sotkamon Jymy-Pesis ry SoJy violetti 
 Joensuun Maila Joma G-pojat

KIVA PELATA 

YHDESSÄ! NIIN ON!

Majoitusjako on alustava, muutokset mahdollisia.

HUOM! Kaikki tiistaina saapuvat joukkueet  
majoittuvat tiistain ja keskiviikon välisen yön  
Pohjanlinnan koululla.
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LEIRIOHJELMA
KESKIVIIKKO 31.7.KLO TORSTAI 1.8. PERJANTAI 2.8. LAUANTAI 3.8. SUNNUNTAI 4.8.

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Ilmoittautuminen alkaa

Kotia kohti!
kiitos leiristä!

Pelejä

Leiriottelu  
Kankaanpään Maila - Sotkamon 

Jymy (miesten Superpesis)

Avajaiset ottelun tauolla

Lounas

Päivällinen

Iltapala noudetaan päivän  
aikana ruokailukoulun  

keittiöltä

Hiljaisuus Hiljaisuus Hiljaisuus Hiljaisuus

Siirtyminen Pohjanlinnan  
pesäpallostadionille. 

Vetäjäpalaveri, Kankaanpääsali, 
Pohjalinnan koulu

KLO

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Pelejä Pelejä Pelejä Pelejä

Pelejä Pelejä Pelejä

Leiridisko ja päättäjäiset  
Kankaanpään palloiluhallilla

Jämintie 10

Pelejä Pelejä

Lounas Lounas Lounas Lounas

Päivällinen Päivällinen Päivällinen

Iltapala Iltapala

Aamupala Aamupala Aamupala Aamupala

Iltapala noudetaan päivän  
aikana ruokailukoulun  

keittiöltä

JEE! LAUANTAINA 

DISKOILLAAN!
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RUOKAILU RUOKALISTAT
KESKIVIIKKO 31.7.

LOUNAS 
Jauhelihakeitto
Ruisleipä
Porkkanatikku
Lauantaimakkara 

PÄIVÄLLINEN 
Makkarakastike
Peruna
Jäävuori- persikkasalaatti

ILTAPALA
Eväspaketti syödään 
majoitustiloissa

TORSTAI 1.8.

AAMUPALA
Kaurapuuro + hillo
Ruisleipä, sämpylä
Juusto, kurkku
Tee/kaakao

LOUNAS 
Tonnikalapasta
Porkkanaraaste

PÄIVÄLLINEN 
Kermainen broilerikeitto
Vuokaleipä
Paprikasiivu

ILTAPALA
Viili
Ruisleipä, vuokaleipä
Kinkkuleikkele
Kurkku, omena
Mehu

PERJANTAI 2.8.

AAMUPALA
Neljän viljan puuro + hillo
Ruisleipä, vuokaleipä
Makkaraleikkele
Salaatti, paprika
Tee/kaakao

LOUNAS 
Kanakastike ja riisi
Jäävuori- kurkku- tomaattisalaatti

PÄIVÄLLINEN 
Makkarakeitto
Vuokaleipä
Banaani

ILTAPALA
Vanukas
Ruisleipä, sämpylä
Juusto, tomaatti
Mehu

SUNNUNTAI 4.8.

AAMUPALA
Mannapuuro + hillo
Ruisleipä, sämpylä
Kinkkuleikkele
Salaatti, paprika
Tee/ kaakao

LOUNAS 
Makaronilaatikko
Jäävuori- melonisalaatti
Ketsuppi

LAUANTAI 3.8.

AAMUPALA
Kaurapuuro + hillo
Ruisleipä, limppu
Juusto, salaatti, kurkku
Tee/kaakao

LOUNAS 
Lihapullat ja perunasose
Kastike
Jäävuori- kurkku- maissisalaatti

PÄIVÄLLINEN 
Kalakeitto
Tuore leipä
Juusto
Kurkkusiivu

ILTAPALA
Eväspaketti syödään  
majoitustiloissa

RUOKAILUPAIKAT
Ruokailu on järjestetty seuraavilla kouluilla Kankaan-
päässä: 
• Pohjanlinnan koulu
• Keskustan koulu 
• Kankaanpään lukio
Kangasmetsän koululla majoittuvat ruokailevat Pohjan-
linnan koululla.

Pomarkussa ruokailu on järjestetty Pomarkun yhteis-
koululla. Pomarkun Kirkonkylän koululla majoittuvat 
ruokailevat Pomarkun yhteiskoululla.

RUOKAILUAJAT

POIKKEUS!
Saapumispäivän eli keskiviikon ja leiridiskoillan lauantain 
iltapalat otetaan mukaan ja syödään majoitustiloissa.

OHJEITA RUOKAILUUN
Ruokailun sujuvuuden helpottamiseksi koko joukkue 
saapuu yhtä aikaa ruokailuun omalla ruokailuajallaan.
Ruokailuun tullessa tarkastetaan lipukkeet/rannekkeet. 
Valmentajat/huoltajat valvovat joukkueensa ruokailun.

ERITYISRUOKAVALIO
Kankaanpäässä erityisruokavalioille on omat tarjoilupis-
teet, mistä kukin noutaa itse ruokansa. Moniallergisille 
varataan ruoka omalla nimellä.

Pomarkussa erityisruokavalioille on oma paikkansa ruo-
kasalin päässä olevassa tilassa, mistä kukin noutaa itse 
ruokansa.

Aamiainen  7.00 - 8.30
Lounas  10.30 - 12.30
Päivällinen  15.30 - 17.30
Iltapala  19.30 - 21.00

NAM!

KIOSKIT
Kioskit sijaitsevat majoituskouluilla. Kangasmetsän kou-
lulla majoittuvia palvelee viereisen Pohjanlinnan koulun 
kioski.

Kenttien kioskit löytyvät harjoituskentiltä, Kankaanpään 
ja Pomarkun stadioneilta ja Myllymäen kentältä.  
Kenttien kioskit palvelevat otteluiden aikana. 
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KENTÄT
KANKAANPÄÄN HARJOITUSKENTÄT

POMARKUN PESÄPALLOKENTTÄ

8

14

3

7

5

15

2

6

1

4

Kioski / wc

Niementie 16 / Jämintie 10 / Jämintie 14 
38700 Kankaanpää

KESKUSTANKOULU

11

Karjalankatu 7 / Kappelinkatu 11,   
38700 Kankaanpää

Pienpelisarja

MYLLYMÄEN KENTTÄ

12

13

Kioski / wc

Saarivirrantie 28, 38700 Kankaanpää

(Ei keskiviikkona)

POHJANLINNAN STADION

9

10

Jämintie 10 / Kuninkaanlähteenkatu 7
38700 Kankaanpää

Harjantie 1, 29630 Pomarkku

��� �� � � � � � � �

��� � � ����� ��� � � � ��

������

Kankaanpää  050 4 1 2 1 2 1 2
www.taksileponiemi.f i

MUKANA KANNUSTAMASSA:
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Kantatie 44
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Saarivirrantie

Kuninkaanlähteenkatu

Kangasmoisionkatu
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Keskuskatu
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POMARKKU

KANKAANPÄÄ
1. Kentät 1-8, harjoituskentät / kioski / wc
2. Kentät 9-10, Pohjanlinnan pesäpallostadion  

/ kioski
3. Kenttä 11, keskustan koulu
4. Kentät 12-13 Myllymäen kenttä / kioski
5. Kiinteä ensiapupiste, Pohjanlinnan koulu
6. Leirikanslia, Pohjanlinnan koulu 
7. Ruokailu- ja yöpymiskoulu Pohjanlinna
8. Ruokailu- ja yöpymiskoulu Keskusta
9. Ruokailu- ja yöpymiskoulu Kankaanpään lukio
10. Yöpymiskoulu Kangasmetsän koulu
11. Pysäköinti lukion alue
12. Pysäköinti keskustan koulun alue
13. Pysäköinti linja-autoaseman yläpuoli
14. Pysäköinti kaupungintalo
15. Pysäköinti Myllymäen kentän vierusta
16. Pysäköinti taidekoulu etupiha
17. Pysäköinti Reiman parkkipaikka
18. Joukkueiden parkkipaikka Pohjanlinnan  

ja Kangasmetsän takaparkki
19. Joukkueiden parkkipaikka, kirjaston pääty
20. Asuntovaunualue, jäähallin piha
21. Pääterveysasema

POMARKKU
22. Kentät 14-15, Pomarkun pesäpallostadion 

/ kioski
23. Yöpymiskoulu Kirkonkylän koulu
24. Ruokailu- ja yöpymiskoulu, Pomarkun 

lukio

KANKAANPÄÄ
LOYDÄ KENTÄT JA MAJOITUKSET
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KILPAILU- 
MÄÄRÄYKSET

JOUKKUE
Leiriotteluissa joukkueen muodostavat enintään kaksi 
pelinjohtajaa ja enintään 12 pelaajaa (kts. myös peli-
sääntöjen liite, naperopesissäännöt § 7). Jokeripelaajilla 
tulee olla selvästi erottuva jokeritunnus (paita, liivi tai 
hihatunnus).

Joukkueen koostumusta voi vaihdella leirin aikana. Pu-
heoikeutta käyttää aina toinen pelinjohtajista. Sisäjouk-
kueen peliä saa johtaa ainoastaan pelinjohtajat. Ulkope-
liä saa johtaa molemmat pelinjohtajat (naperosääntöjen 
mukaisesti). Tuomarilla on oikeus poistaa pesien lähei-
syyteen sijoittuneet ns. lähettäjät ja muut ylimääräiset 
peliin osallistuvat henkilöt kentältä.

PELAAJIEN LAINAAMINEN
Naperoleirillä sallitaan pelaajien lainaaminen joukku-
eesta toiseen, mikäli se on pelaajien määrän suhteen 
perusteltua. Luvan saamisen edellytyksenä on ennal-
ta tehdyn peluutussuunnitelman hyväksyttäminen ja 
toimittaminen leirin kilpailun johtoryhmälle, joka valvoo 
suunnitelman toteutumista.

Mikäli asiassa havaitaan väärinkäytöksiä, on leirin johto-
ryhmällä oikeus peruuttaa myönnetty lupa.

LOHKOJAOT
F- ja G- junioreilla ei ratkota sijoituksia leirillä.

TUOMARIT
Leiriottelut tuomitsevat nuorisotuomarit. Tarvittavat 
muut tuomarit ja toimihenkilöt järjestää järjestelyvuo-
rossa oleva joukkue. Ottelun sääntömääräistä kulkua 
valvovalla tuomaritarkkailijalla on oikeus puuttua tuo-
mareiden ratkaisuihin, mutta ainoastaan pelituomarin 
välityksellä.

Tuomarivelvoitteet leirillä:

Jokainen leirille osallistuva joukkue on velvollinen 
tuomaan mukanaan tuomarin valtakunnalliselle pe-
säpalloleirille. Jos tätä velvoitetta ei täytetä, seuraa 
siitä joukkueelle kahden ylimääräisen passin suuruinen 
sakkomaksu.

Leiriorganisaatio määrittelee päivämäärän, mihin men-
nessä jokaisella joukkueella on mahdollisuus täyttää 
tuomarivelvoite.

Mikäli ko. päivään mennessä tuomareita tai tarkkailijoita 
ei ole riittävästi, voi leiriorganisaatio pyytää joukkueita 
ilmoittamaan ”ylimääräisen” tuomarin leirille. Toimintapa 
perustuu aina etukäteissopimukseen ja ilmoittautumisia 
otetaan niin kauan vastaan, kun leirijärjestäjän määrit-
telemä tuomareiden tai tarkkailijoiden maksimimäärä on 
täyttynyt.

Näistä ”ylimääräisistä” tuomareista leirinjärjestäjä pa-
lauttaa yhden passimaksun/tuomari takaisin joukkueel-
le. Joukkueen tulee täyttää leirin aikana passimaksujen 
palautuskaavake, jota vastaan passimaksut palautetaan 
seuran tilille.

YLI-IKÄISYYSLUPA
Naperoleirin F- ikäisten sarjoissa on voimassa yli-ikäi-
syyssääntö, joka mahdollistaa maksimissaan kahden 
(2) korkeintaan yhden (1) vuoden yli-ikäisen pelaajan 
pelaamisen ottelua kohden. Yli-ikäinen pelaaja merki-
tään pöytäkirjassa nimen perässä olevalla Y- kirjaimella. 
Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia joukkueensa lukkarina. 

Yli-ikäisyyssääntö ei ole voimassa G- ikäisten sarjoissa.

Kaikki yli-ikäisyysluvat haetaan kirjallisesti pesäpallolii-
ton kilpailupäälliköltä erikseen ohjeistetulla ja aikataulu-
tetulla tavalla. Myönnettävien yli-ikäisyyslupien määrää 
ei ole rajoitettu per joukkue ja yli-ikäisyyden peruste ei 
tule olla kilpailullinen näkökohta. Myönnetyt yli-ikäisyys-
luvat ovat nähtävillä leirin nettisivuilla ennen leirin alkua.

Leirin johtoryhmällä ja edelleen Pesäpalloliiton Opera-
tiivisella johtoryhmällä on oikeus peruttaa jo myönnetty 
yli-ikäisyys lupa.

PELAAJA- JA TUOMARILUPA
Pelaajalla ja tuomarileiriläisillä tulee olla voimassa oleva 
Pesäpalloliiton pelaaja- tai tuomarilupa.

VÄLINEET
F- ja G-junioreilla mailan maksimipituus on 90 cm.

PELIASUT JA JOKERIPAIDAT
Joukkueen laiminlyödessä peliasua ja jokeripaitaa 
koskevaa määräystä tuomitaan ensimmäisellä kerralla 
huomautus. Määräyksen toistuvasta laiminlyönnistä 
tuomitaan sisäjoukkueen rikkoessa tekninen palo ja ul-
kojoukkueen rikkoessa vapaataival. Näitä rangaistuksia 
voidaan tuomita enintään yksi kussakin vuorossa.

PÖYTÄKIRJA
Leiriotteluissa käytetään leiripöytäkirjaa. Ottelun jäl-
keen 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
Naperoleirillä otteluaika on 40 minuuttia tasavuoroin.

Aikalisiä ei sallita otteluissa.

Valtakunnallisella naperoleirillä noudatetaan voimassa olevia pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä 
jäljessä esitetyin poikkeuksin. Kilpailumääräyksiä koskevissa kysymyksissä lopullinen päätös-
valta on leirin johtoryhmällä, johon kuuluvat leirin johtaja (tai muu vastaava henkilö, esim. leirin 
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja tai leirin pääsihteeri), kilpailupäällikkö sekä leirin tuomari-
päällikkö.
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VUORONVAIHTO
Naperoleirillä pelisarjassa vuorovaihto tapahtuu, kun 
kolme sisäpelaajaa on palanut ja joukkueen kaikki pelaa-
jat ovat käyneet kerran lyöntivuorossa, tai viimeistään, 
kun kaikki pelaajat ovat olleet kaksi kertaa lyöntivuoros-
sa, ellei kolmea paloa ole syntynyt.

Jos toisessa joukkueessa on vähemmän pelaajia kuin 
toisessa, vuoronvaihto tapahtuu, kun molemmat jouk-
kueet ovat saaneet yhtä monta lyöntivuoroa. Tässäkin 
tapauksessa lyöntivuorot etenevät aina lyöntijärjestyk-
sen mukaisesti.

Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin 
vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee samassa vuorossa 
toistamiseen lyöntivuoroon. 

VÄÄRIEN HUUTAMINEN
Pelaajat huutavat väärät naperoleirillä.  Mikäli pelinjoh-
taja huutaa väärän, huomauttaa tuomari häntä. Toistu-
vasta huutamisesta tuomitaan tekninen palo.

NAPEROPESISSÄÄNNÖT
Naperopesissäännöissä noudatettavat pelisääntöpoik-
keukset löytyvät pelisääntöjen liitteestä.

Naperoleirillä jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyö-
mässä ennen kuin vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee 
samassa vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon.

HARHAHEITOLLA ETENEMINEN
Naperoleirillä pelattavissa otteluissa harhaheitto 
rajoittaa etenemistä. Juoksijat saavat edetä enintään 
yhden kenttäpesän yli siitä hetkestä, kun heitto ohittaa 
ulkopelaajan, jolle heitto oli tarkoitettu. Etenemisrajoi-
tus päättyy, kun pallo on seuraavan kerran ulkopelaajan 
hallussa varsinaisella pelialueella.
Rajoitukset

Leirien kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan leirikoh-
taisesti 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 uudel-
leen, kun ylimääräinen pallo on poistunut pelialueelta

• Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, peli jat-
kuu normaalisti ilman rajoituksia

VASTALAUSEET
Vastalauseet (pesäpallon pelisäännöt, § 51) käsitte-
lee 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 pää-
tyttyä ennen vastalauseen käsittelyä. Leirin johtoryhmä 
on ennen vastalauseen käsittelyä varmistettava, että 
maksu on maksettu. Mikäli vastalausemaksua ei mak-
seta edellä mainitulla tavalla, ei vastalausetta oteta 
käsittelyyn. Vastalausemaksu palautetaan valittajalle, 
mikäli vastalause hyväksytään.

LEIRIEN PELISÄÄNTÖSI-
TOUMUKSET
Kaikkien leirille osallistuvien joukkueiden on palautet-
tava joukkueen yhdessä laatimat ja allekirjoittamat 
pelisäännöt etukäteen leirinjärjestäjälle. Tämä tapahtuu 
kirjoittamalla ne joukkueen ilmoittautumistietoihin koh-
taan ”Lasten ja valmentajien yhdessä sopimat pelisään-
nöt” Mikäli joukkue ei toimita pelisääntöjä, niin sillä ei ole 
osallistumisoikeutta leirille.

Leirin tuomaritoimintaan osallistuvat tuomarit ja tark-
kailijat sitoutuvat noudattamaan leirien pelisääntöjä ja 
kilpailumääräyksiä ja annettuja muita ohjeistuksia ja
määräyksiä.

ITÄ-LÄNSI-OTTELUT
Naperoleirillä (F- ja G-ikäiset) ei pelata Itä-Länsi – ot-
teluita.

LEIRIEN YHTEINEN  
ARVOPOHJA
Leirillä toimitaan ja pelataan reilun pelin, suvaitsevai-
suuden, tasa-arvon, toisia huomioivan ilmapiirin ja kes-
tävän kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto havaitsee 
jonkin leirillä osallistuvan yksilön tai ryhmän poikkeavan 
mainituista arvoista, on leirin johdolla oikeus puuttua 
havaitsemaansa epäkohtaan. Leireillä palkitaan fair play 
-joukkueita.

Energiajuomien myynti ja välittäminen on kielletty valta-
kunnallisilla leireillä.

RANGAISTUKSET
Pelituomari on velvollinen ilmoittamaan kaikki leirillä an-
netut 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 JÄTTÄ-
MINEN LEIRILLÄ / OTTELUIDEN 
JÄRJESTÄMISVUOROT

Mikäli joukkue jättää pelaamatta ottelun/otteluita leiril-
lä, on leirin kilpailun johtoryhmällä oikeus määrätä PPL:n 
kilpailumääräysten mukainen kurinpitorangaistus.

Mikäli joukkue jättää leiriottelun järjestämisvuoron te-
kemättä, on leirin kilpailun johtoryhmällä oikeus määrätä 
kurinpitorangaistus PPL:n kilpailumääräysten mukainen 
kurinpitorangaistus.

EPÄURHEILIJAMAINEN  
KÄYTTÄYTYMINEN
Kaikista vastustajaan kohdistuvasta epäurheilijamai-
sesta käyttäytymisestä (mm. törkeä kielenkäyttö, 
epäasiallinen arvostelu, kaarikäyttäytyminen) annetaan 
huomautus ensimmäisellä kerralla ja toistuvista laimin-
lyönneistä seuraa pelisääntöjen mukaiset rangaistukset 
(pesäpallon pelisäännöt, § 50).

POIKKEUKSELLISET SÄÄOLO-
SUHTEET / MUUT POIKKEUK-
SELLISET SYYT

Poikkeuksellisten sääolosuhteiden / muun poikkeuksel-
lisen syyn johdosta leirin johtoryhmä tekee päätöksen 
otteluiden pelaamisesta/siirtämisestä/peruuttamises-
ta eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliiton toimielimille.

SARJAJÄRJESTELMÄT
Pesäpalloliiton Operatiivinen johtoryhmä vahvistaa 
leirien sarjajärjestelmät. 

AVOIMET KOHDAT  
KILPAILUMÄÄRÄYKSISSÄ

Niiltä osin, mihin kilpailumääräykset eivät anna selvitys-
tä, ratkaisee johtoryhmä tapauskohtaisesti sille tehdyn 
selvityspyynnön.

PÄÄNSUOJUKSEN KÄYTTÖ
Valtakunnallisella naperoleirillä on joukkueilla voimassa 
päänsuojuksen käyttöpakko alkaen joukkueiden alkuläm-
mittelystä. Päänsuojuksen käyttöpakko koskee kaikkia 
ulko- ja sisäpeliin osallistuvia pelaajia pelipaikasta riip-
pumatta sekä sisäpelin osalta kaikkia kotipesän kaarella 
tai sen läheisyydessä olevia pelaajia. Lisäksi päänsuojuk-
sen kiinnityshihnan tulee olla kiinnitetty.

Ottelun alkamisen jälkeen ulkopelaajan päänsuojuksen 
käytön laiminlyönti johtaa ensimmäiseksi joukkuekohtai-
seen huomautukseen ja toistuessaan yhden (1) pisteen 
varoitukseen päänsuojuksen käyttöpakkoa laiminlyö-
neelle pelaajalle. 

Sisäpelaajan päänsuojuksen käytön laiminlyönti johtaa 
ensimmäiseksi joukkuekohtaiseen huomautukseen ja 
toistuessaan päänsuojuksen käytön laiminlyönnistä tuo-
mitaan tekninen palo. Kun pelaaja on asettunut lyömään, 
pääsuojuksen puuttumisesta tuomitaan pesäpallon 
pelisääntöjen mukaisesti välittömästi tekninen palo.
Kilpailumääräyksistä poikkeaminen

Erityisistä syistä sarjaa johtava elin voi poiketa kilpailu-
määräyksistä ja lisäksi sillä on oikeus tehdä tarkennuk-
sia kilpailumääräyksiin, myös leirin aikana.
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NAPEROPESIS-
SÄÄNNÖT
F- ja G-juniorijoukkueiden otteluissa noudatetaan pe-
säpallon pelisääntöjä seuraavin poikkeuksin:

YLEISTÄ VÄLINEISTÄ
5 § Ulkovuorossa olevan joukkueen tulee säilyttää väli-
neensä vaihtopenkki-alueellaan.

Laiminlyönnistä opastetaan pelaajaa ja huomautetaan 
joukkueen puheoikeuden käyttäjää, laiminlyönnin tois-
tuessa tuomitaan puheoikeuden käyttäjälle varoitus.

JOUKKUE
7 § Joukkueen muodostavat enintään kaksi pelinjohta-
jaa ja 7–12 pelaajaa ja vaihto¬pelaajat, joista samassa 
ulkovuorossa aktiiviseen pelitoimintaan voi osallistua 
enintään 9 pelaajaa. Samassa sisävuorossa aktiiviseen 
peli¬toimintaan osallistuvat joukkueen kaikki 7–12 
pelaajaa.

Joukkueen koostumusta voi muuttaa kesken ottelun, 
jos pelaajia on enemmän kuin 12. Joukkueen jokaisen 
pelaajan tulee osallistua peliin lyöntijärjestysnumerol-
la (1–9) vähintään yhden kokonaisen jakson tai yhden 
sisä- ja ulko¬vuoron aikapelisäännöillä pelattaessa.

Joukkueen ensimmäisen vuoroparin lyöntijärjestys 
arvotaan ennen ottelun ensimmäistä vuoronvalintaa. 
Arvonta suoritetaan sokkoarvontana. Arvonnassa 
joukkueen lukkariksi nimetty nostaa ensin pelituomarin 
sekoittamista ja tarjoamista arvoista itselleen lyönti-
järjestys¬numeron (1–9) kertovan kortin. Seuraavaksi 
nostavat itselleen lyöntijärjestys¬numeron kertovan 
kortin pelaajat, jotka eivät aloittaneet edellistä otte-
luaan lyönti¬järjestysnumerolla. Sen jälkeen muut pe-
laajat nostavat ennen arvontaa määrätyssä järjestyk-
sessä itselleen pelaajanumeron (1–12) kertovan kortin. 
Joukkueen pelaajamäärän ylittävän numeron kertovia 
arpakortteja ei käytetä arvonnassa.

Sisäjoukkueen pelinjohtajat saavat hillitysti johtaa 

joukkueensa peliä, mutta he eivät saa vedota syöttöjä 
vääriksi. Sisäjoukkueen pelinjohtajan vedotessa syötön 
vääräksi joukku-eelle tuomitaan tekninen palo.

Ulkovuorossa olevan joukkueen peliä saavat hillitysti 
johtaa kenttäpuolelta joukkueen molemmat pelinjohta-
jat, toinen etukentän 2-puolelta ja toinen takakentän 
3-puolelta. He eivät kuitenkaan saa oleskella varsinai-
sella pelialueella eivätkä pesien tai tuomariston välittö-
mässä läheisyydessä.

OTTELUAIKA
8 § Virallinen F- ja G-juniorijoukkueiden pesäpallo-ot-
telu kestää 2+2+1 vuoroparia.

2+2+1 vuoroparin otteluissa jaksoissa pelataan täydet 
vuoroparit. Jos jakso¬voitot ovat kahden pelatun 
jakson jälkeen tasan, ratkaistaan ottelun voittaja su-
per-vuoroparilla. Jos ottelu on supervuoroparin jälkeen 
edelleen tasan, ratkaistaan ottelun voittaja kotiutus-
kilpailulla. Valtakunnallisilla leireillä otteluaika on leirien 
kilpailumääräysten mukainen.

VUORONVAIHTO
12 § Vuoronvaihto tapahtuu, kun jompikumpi seuraavis-
ta kohdista toteutuu:
  
1) Kolme sisäpelaajaa on palanut ja joukkueen kaikki 
pelaajat ovat käyneet vähintään kerran lyöntivuorossa 
tai vajaa joukkue on käyttänyt yhtä monta lyöntivuoroa 
kuin vastustajalla on pelaajia.

2) Kaikki lyöntivuoroiset pelaajat ovat olleet kaksi ker-
taa lyöntivuorossa tai vajaa joukkue on käyttänyt yhtä 
monta lyöntivuoroa kuin vastus¬tajalla olisi mahdolli-
suus käyttää kahden lyöntikierroksen aikana.
  
Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin 
vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee samassa vuorossa 
toistamiseen lyöntivuoroon.
 

ETENEMISOIKEUS
32 § Lyöntivuoroinen lyöjä saa edetä kotipesästä heti, 
kun pallo on irronnut lukkarin kädestä ensimmäiseen 
syöttöön, riippumatta syötön laadusta. Juoksijat saa-
vat edetä pesiltään heti, kun lukkari on saanut syöttö-
oikeuden ja pallo on ulkopelaajan hallussa kotipesässä.

Kun lyöjä on muuttunut lopullisesti juoksijaksi, juoksija 
voi edetä vain, jos
1)  hän etenee lyönnin turvin ja oli etenemässä ennen 

ensimmäistä lyönnin jälkeistä kiinniottohetkeä tai
2)  hän menettää pesäturvansa.
3)  viimeinen käytettävissä oleva lyöjä on lyönyt viimeisen 

lyöntinsä 
4)  ulkopelaaja yrittää polttaa kotiin etenevää juoksijaa.

Lyöjän muututtua lopullisesti juoksijaksi juoksija voi 
lisäksi edetä varsinaisen pelialueen ulkopuolelle men-
neellä harhaheitolla ennen kuin pallo tulee kotipesässä 
olevan ulkopelaajan haltuun. Juoksijat saavat uudelleen 
etenemisoikeuden, kun lukkari on saanut syöttöoikeuden 
seuraavalle lyöjälle. 

Tuomarin on palautettava ennenaikaisesti edenneet ja 
rajoituksen aikana liikaa edenneet juoksijat lähtöpesil-
leen.

ETENEMINEN AJOTILANTEESSA
40 § Ajotilanne syntyy, kun kaikilla kenttäpesillä on 
juoksija ja lukkari syöttää lyöntivuoroiselle pelaajalle 
ensimmäisen syötön.

Ajotilanteessa on vaihtopakko, eli jokaisen juoksijan 
on päästävä turvaan seuraavalle pesälle tai päästävä 
lopulliseen ratkaisuun.

Vaihtopakon alainen pelaaja on turvassa pesällään, kun 
lyöjällä on lyöntejä jäljellä. Lyöjän muututtua lopulli-
sesti juoksijaksi vaihtopakon alainen pelaaja menettää 
pesäturvansa pallon tullessa pesällä olevan ulkopelaajan 
haltuun.

F- ja G-juniorijoukkueiden peleissä kolmospesällä oleva 
vaihtopakon alainen pelaaja menettää pesäturvansa 
lyöjän muututtua lopullisesti juoksijaksi. Jos lyöjän vii-
meinen lyönti on laiton, vaihtopakko raukeaa.

Lisäksi G-juniorijoukkueiden otteluissa noudatetaan 
pesäpallon pelisääntöjä seuraavin poikkeuksin:

SYÖTÖN TUOMITSEMINEN 
26 § Kahdesta saman lyöjän saamasta väärästä syö-
töstä saa kärkietenijä vapaataivaloikeuden tai lyöjä 
vapaataivaloikeuden ykköselle. Seuraavat syötöt sa-
malla lyöntivuorolla ovat oikeita tai mitättömiä lukuun 
ottamatta seuraavia tapauksia:  

-Väärin suoritettu väistäminen - Jos lukkari estää lyöjää 
lyömästä vapaasti haluamaansa suuntaan tai muutoin 
liikehtelemisellään häiritsee lyöjää, tuomari voi tuomi-
ta lyöjälle ja aktiivisille etenijöille vapaataivaloikeuden 
siinäkin tapauksessa, että lyöjä on lyönyt. 

-Jos lukkari koskettaa syötettyä palloa ennen kuin lyöjä 
on lyönyt tai pallo on pudonnut maahan, saavat lyöjä ja 
kaikki kentällä olevat juoksijat vapaataivaloikeuden. 

-Jos pallo putoaa väärässä syötössä varsinaisen peli-
alueen ulkopuolelle, saa kärkietenijä aina vapaataivaloi-
keuden. 

-Jos lautasen ulkopuolelle pudonneen väärän syötön 
jälkeen palloon koskettaa ennen lukkaria joku muu ulko-
pelaaja, tuomitaan lyöjälle ja kosketushetkellä edenneille 
etenijöille vapaataivaloikeus.  

Jos kotipesässä ei ole syöttöhetkellä lyöjää, eikä kentäl-
lä ole etenijöitä, syöttö voi olla väärä lyöntivuoroiselle 
lyöjälle tai jokerille, jos joukkueella ei ole käytettävis-
sään lyöntivuoroisia lyöjiä. Muussa tapauksessa jokeri 
voi tulla lyömään, mutta syöttö tuomitaan mitättömäksi. 

Mikäli lukkari tarpeettomasti viivyttelee oikeiden syöt-
töjen syöttämistä, tuomarilla on mahdollisuus antaa 
otteluun lisäaikaa sekä huomauttaa lukkaria ja tarvit-
taessa antaa yhden pisteen varoitus.
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PESÄPALLON  
PIENPELISÄÄNNÖT

TULOSPALVELU

TUOMARIT

Pesäpallon pienpeliotteluissa noudatetaan G-ikäisten 
naperopesissääntöjä seuraavin poikkeuksin:

JOUKKUE
7 § Joukkueen muodostavat 5–7 pelaajaa, joista sa-
massa ulkovuorossa aktiiviseen pelitoimintaan voi 
osallistua enintään 6 pelaajaa. Samassa sisävuorossa 
aktiiviseen pelitoimintaan osallistuvat joukkueen kaikki 
5–7 pelaajaa.
 

TULOSPALVELUOHJE  
NAPEROLEIRILLE 2019
Naperoleirillä ei ole erikseen nimettyjä järjestelijäjouk-
kueita, vaan järjestelyvuorot hoitavat pelaavat joukku-
eet. Kotijoukkue hoitaa kirjuroinnin, tulostaulun ja taka-
rajatuomarin tehtävät. Vierasjoukkue hoitaa kakkos- ja 
kolmostuomarin tehtävät.

Kotijoukkue lisää ottelun tuloksen ja pöytäkirjan pesis-
tulospalvelu.fi:hin alla olevan ohjeen mukaisesti.

1. Ota kännykälläsi kuva ottelun pöytäkirjasta.
2. Mene tulospalveluohjelmaan osoitteeseen:  

www.pesistulospalvelu.fi
3.  Valitse valtakunnallisten leirien kohdalta Naperoleiri.
4. Valitse ylävalikosta oikea sarja (esim. F-tytöt).
5. Valitse oikea lohkovaihe (esim. Ft lohko A)
6. Syötä otteluohjelman yläpuolella olevaan ruutuun 

leirin tulostensyöttöavain (avaimet löytyvät sarjoit-
tain alta) 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. 
9. Mene alla olevaan kohtaan ”ottelun pöytäkirja” ja 

mene kohtaan valitse tiedosto (tai selaa). Etsi kän-
nykkäsi muistista oikean pöytäkirja ja paina tallenna.

10. Jos tulos merkittiin väärin, niin voit päivittää tulosta, 
niin kauan kuin ylläpito ei ole vahvistanut tulosta.

Sarjakohtaiset päivitysavaimet:

 

Ongelmatilanteissa ota yhteys kilpailupäällikköön  
puh. 050 322 3371.

ULKOPELAAJIEN KIERRÄTYS
52 § Ulkopelissä pelaajia on kierrätettävä aina kolmen 
lyöjän jälkeen. Myös mahdollinen 7 pelaaja osallistuu 
kiertoon eli pääsee osallistumaan ulkopeliin. Ulkope-
laajien kierrättäminen on pelinjohtajan päätettävissä, 
mutta pelin aikana jokaisen pelaajan on pelattava etu-
kentällä. Lukkaria ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa pelin 
aikana.

Vastuu ulkopelaajien kierrättämisestä on pelinjohtajalla. 
TURVALLISUUS
Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat on saatu val-
miiksi. Suunnittelu on yksi asia, mutta sitä vaativampaa 
on varmistaa, että itse varsinaisessa tapahtumassa 
välttyisimme ikäviltä tapaturmilta. Leiriorganisaatio 
pyrkii ottamaan huomioon kaikki mahdolliset vaaran 
paikat, mutta lopulliseen onnistumiseen vaaditaan, että 
ihan kaikki osallistujat ottavat huomioon turvallisuuteen 
liittyvät näkökulmat.

Yksi keskeinen asia on liikkuminen. Tapahtumapaikat 
sijaitsevat taajama-alueilla, joten siirtymissä on tärkeää 
ottaa huomioon muu liikenne. Toivommekin, että kaikki 
liikkuminen tapahtuu aikuisten valvonnassa. Otteluta-
pahtumien lisäksi myös mahdolliset kauppareissut ja 
muu asioiminen tulisi tapahtua ohjatusti. Etäisyydet 
eivät ole pitkiä, joten kaiken kaikkiaan toivomme siirty-
mien tapahtuvan pääsääntöisesti jalan, jotta liikenne ei 
tarpeettomasti ruuhkaudu.

Pysäköidä voi kenttien läheisyyteen niille paikoille, jotka 
ovat siihen käyttöön tarkoitettu. Pysäköinnissä tulee 
ottaa huomioon merkityt pelastustiet. Kankaanpäässä 
pelataan otteluita harjoituskentillä ja tuon kentän vie-
reen ei ole mahdollista pysäköidä, koska alueelle johtava 
tie on merkitty pelastustieksi. Harjoituskentän park-
kipaikka löytyy vanhan Reiman tehtaan parkkialueelta, 
osoitteesta Jämintie 14. Parkkialueelta on lyhyt jalan-
kulku kenttäalueelle.

Pomarkun pesäpallostadionin parkkipaikat löytyvät 
viereisen monitoimihallin pihasta. Kankaanpään pesä-
pallostadionin parkkipaikat ovat palloiluhallin pihassa 
ja jonkin verran parkkitilaa löytyy myös Kuninkaanläh-
teenkadun varrelta. Varsin haastava on leirin avajaiset 
KaMa-Sotkamo ottelun yhteydessä, koska otteluun on 

odotettavissa suuri yleisömäärä. Sinne onkin viisainta 
saapua jalan majoituskouluilta. Ottelussa sinällään on 
leiriläisille varattuja paikkoja, mutta katsomot tulevat 
olemaan melkoisen täynnä.

Asuntovaunuille varattu alue löytyy Kankaanpään 
jäähallilta, osoite: Jämintie 10. Pomarkussa alueet ovat 
yksityisiä, joten ne tulee kunkin matkustajan sopia erik-
seen leiriorganisaation ulkopuolisten palveluntarjoajien 
kanssa.

Majoituskoulujen pysäköinti tulee hoitaa siten, että 
autot siirretään parkkipaikoille varusteiden purkamisen 
jälkeen. Liikkumiseen tarkoitetut väylät on siis pidettävä 
avoimena jo pelkästään pelastuslaitoksen esteettömän 
kulun turvaamiseksi.

Erilaista liikkumista tulee olemaan paljon. Sinänsä 
urheiluun liittyvät tapaturmariskit me kaikki varmasti 
tunnistamme, joten turvallisuusorganisaation puolesta 
en voi liikaa korostaa juurikin niitä vaaroja, jotka liittyvät 
liikenteeseen. Onnettomuus tapahtuu todella nopeas-
ti ja siksi toivonkin, että jokainen liikkuja ottaa nämä 
riskit huomioon ja säilyttää tarkkaavaisuuden liikenteen 
joukossa.

Turvallisuusorganisaation puolesta haluan toivottaa 
onnistunutta leiriä, mukavia kohtaamisia ja hyviä otte-
luita kaikille tapahtumaan osallistuville!

Tommi Laitila, 
turvallisuuspäällikkö

Naperoleiri 2019 Kankaanpää

Sarja Syöttöavain

F-tytöt FtNapero

F-pojat FpNapero

Pienpelisarja PpNapero

G-sarja GNapero

Tule tuomariksi Naperoleirille Kankaanpäähän! Niin 
tuomariharrastusta aloittelevat kuin kokeneemmat 
konkaritkin ovat tervetulleita.

Tuomarit majoittuvat Kankaanpäässä ja Pomarkun 
kentille on tuomareille järjestetty kuljetukset. Kan-
kaanpäässä kentät ovat lähellä majoitusta, joten siir-
tyminen onnistuu kävellen. Aikataulujen ollessa tiukkoja, 
järjestyy myös autokyyti.

Tuomarileirin kilpailutoiminnasta ja tuomareiden koulut-
tamisesta vastaa Waltteri Uurasjärvi, p. 044 3191192, 
waltteri.uurasjarvi@gmail.com

Tuomarileirin muista järjestelyistä (majoituksesta,  
ruokailuista, kuljetuksista, oheisohjelmasta) vastaa  
Heidi Heino, p. 040 5580365
Kysymykset sähköpostiin: 
tuomarit.naperoleiri2019@gmail.com
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ENSIAPU
NAPEROLEIRIN ENSIAPU  
TOIMII LIIKKUVANA NS.  
MOBIILIYKSIKKÖNÄ

Mobiiliyksikkö päivystää pelikentillä pelien aikana.  
Mobiiliyksikkö tulee soiton perusteella paikalle.  

Mobiiliyksikkö päivystää leirin ajan klo 7:30- 21:00.  

Pelien ollessa tauolla mobiiliyksikön tavoittaa Pohjanlin-
nan koulun leirikansliasta, Kangasmoisionkatu 1. 

Muina aikoina voit olla yhteydessä leirin  
ensiapuvastaaviin:

Kankaanpää:
Marjut Mäkelä 
puh. 040 5912 800
marjut.makela5@gmail.com

 

JOUKKUEEN VASTUU
Jokaisella joukkueella tulee olla mukana hyvin varustet-
tu ensiapupakkaus, johon kuuluu mm. kylmäpakkauksia, 
puhdistus- ja haavanhoitotuotteita sekä särkylääkettä. 
Joukkueenjohdon tulee olla tietoisia pelaajiensa pe-
russairauksista ja huolehtia, että näiden hoitamiseen 
tarvittavat lääkkeet ovat leirillä mukana.

LIIKENNE JA  
PYSÄKÖINTI
Majoituskouluilla ja kenttien läheisyydessä pysäköinti 
sallittu ainoastaan merkityillä pysäköintipaikoilla. 

Linja-autoille on omat merkityt paikat.

Pelastustiet ovat ehdottomasti pidettävä vapaina!

MAJOITUSKOULUJEN  
PYSÄKÖINTI
 
KANKAANPÄÄ
•  Pohjalinnan ja Kangasmetsän koulut: 
  Koulukeskuksen P-alue (Niementie 1)
•  Keskustan koulu: 
  Koulun P-alueet (Taipaleenkatu 6 ja Karjalankatu 5) 
  Bussit: Linja-auto asema
•  Yhteislyseo: 
  Koulun P-alue (Toivontie 2)
  Bussit: hiekkakenttä

POMARKKU
•  Pomarkun Lukio: Koulun P-alue
•  Kirkonkylän koulu: Koulun ja Nuorisotalon P-alueet

KENTTIEN PYSÄKÖINTIALUEET
KANKAANPÄÄ
•  Kentät 1-8: 
  Jämintie 14 (Reiman tehdasalue)
  Niementie 16 (Harjoituskenttien P-alue)
  Jämintie 10 (Liikuntakeskuksen P-alueet)
•  Kentät 10-11: 
  Jämintie 10 (Liikuntakeskuksen P-alueet)
•  Kenttä 12: 
  Pappilankadun ja Karjalankadun P-paikat 
  Kauppatori (pl torstai 1.8. ja lauantai 3.8.)
•  Kentät 13-14: 
  Päiväkoti Impivaaran P-alue (Saarivirrantie 28/
  Joukasenkatu 37)

Lähes kaikki kenttä alueet ovat lyhyen kävelymatkan 
päässä toisistaan, joten välttäkää turhaa ajoa siirtyes-
sänne alueelta toiselle.

Huomioikaa myös että torstaina 1.8. ja lauantaina 3.8. 
Kankaanpään keskustassa on poikkeuksellisen paljon 
liikennettä ja keskustan pysäköintipaikat melko varat-
tuja, koska silloin on toripäivät ja maakunnan väki tulee 
ostoksille.

POMARKKU
•  Kentät 15-17: 
  Monitoimihallin P-alue (Vanhatie 32)
  Hakalinnan P-alue (Vanhatie 25)

KULJETUKSET
Joukkueet vastaavat itse kuljetuksistaan. Tuomarileiri-
läisten kuljetukset hoitaa leiriorganisaatio.

Joukkueet voivat tarvitessaan tilata kuljetuksia omalla 
kustannuksellaan mm seuraavilta yrityksiltä:

KANKAANPÄÄ
Pohjois-Satakunnan Liikenne puh. 050 311110
Taksi Leponiemi puh. 0400 864564
Jaanan Taksi puh. 050 4646446

POMARKKU
Tilausliikenne Mäensivu  
puh. 0400 740343
Rennot Reissut/Juha Rekko 
puh. 040 5407702
Pomarkun Taksipalvelu  
puh. 0400 121555

VAKAVISSA TAPAUKSISSA TAI 
TAPATURMISSA SOITETAAN AINA 
YLEISEEN HÄTÄNUMEROON 112.

MUISTA KÄSIHYGIENIA
Epidemioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia hyväs-
tä käsihygieniasta.  Toivomme joukkueenjohdon ohjeis-
tavan leiriläisiä käsien pesemisestä ennen ruokailuja ja 
wc-käyntien yhteydessä.

TÄRKEITÄ NUMEROITA
Kankaanpään terveyskeskus 
Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää
Päivystys arkisin klo 8-20, viikonloppuisin klo 9-18
puh. 02 577 3265

Yöpäivystys Satasairaala 
Sairaalatie 2, 28500 Pori
Arkisin klo 20-8, viikonloppuisin 18-9
Soitto ennen päivystykseen menoa puh. 02 627 6868.

Pomarkun terveysasema
Pitkäkuja 9, 29630 Pomarkku
Ma-to klo 8-16, pe klo 8-14 puh. 040 652 4340
Muina aikoina päivystys Kankaanpään terveyskeskus/
Satasairaala Pori

Kankaanpään hammashoitola
Jämintie 2, 38700 Kankaanpää
Arkisin klo 8-16 puh. 02 577 3550
Hammaspäivystys muina aikoina Satasairaalassa
arkisin klo 16-21 puh. 02 627 71

Kankaanpään Keskusapteekki  
Keskuskatu 39 (Citymarket), 38700 Kankaanpää 
Arkisin 9-18, la 9-15, su 12-16

Vuokkoapteekki  
Opistonkatu 2, 38700 Kankaanpää 
Arkisin 8.30-18, la 9-14, su suljettu

Pomarkun apteekki
Vanhatie 17, 29630 Pomarkku
Ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14, su suljettu

Pomarkku:
Teuvo Bordi 
puh. 050 074 0673
teuvo.bordi@hotmail.com

TÄÄLLÄ ON 

PARKKITILAA

ENSIAPU / MOBIILIYKSIKKÖ
040 3696 429
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KANKAANPÄÄ POMARKKU
TAPAHTUMIA 31.7.–4.8. 
KESÄTEATTERIA
Veneskosken kesäteatterissa näytelmä ”Poikamiehen 
pesäpuu. Näytökset: ke 31.7. klo 19, to 1.8. klo 19 ja  
pe 2.8. klo 19. Uusi katettu katsomo! Tule kokemaan aito 
kesäteatterin tunnelma!

TORIPÄIVÄT KANKAANPÄÄN TORILLA
To 1.8. klo 7-13 ja la 3.8. 
Torstai on Kankaanpäässä perinteinen ympärivuotinen 
toripäivä. Torilta löytyy lähituotteita, käsitöitä, kuk-
kia, ruokatuotteita ym. mukavaa. Kesälauantaisin on 
vuorossa ohjelmalliset lauantaitorit. La 3.7. on vuorossa 
peräkonttikirppis, josta voi löytyä monia aarteita!

NÄYTTELYITÄ
Kankaanpään kaupunginmuseo. Avoinna 1.6.–25.8. joka 
päivä klo 11–18 ”Kaupoilla Kankaanpäässä - Kyläkaupat 
ja Keskusta -85” -näyttely + perusnäyttelyt.
> Museokatu 10, 38840 Niinisalo

Taidekoulun galleria, SAMK Kuvataide Kankaanpää. 
Avoinna 14.6.–6.9. ke 12–18, to-pe 12–16, la 11–14.  
Kesänäyttely - Kokoelma SAMK kuvataiteen neljännen 
vuosikurssin lopputyöteoksia.
> Paasikivenkatu 24

Kankaanpään Galleria/Kankaanpään taideyhdistys. 
Avoinna 5.6.–3.8. ke 12 – 18, to – pe 12 – 16 ja la 11 – 14, 
Frida Moukulainen: ”Vedenalaisia”
> Jämintie 2 D

Kankaanpään kirkon näyttelytila. Avoinna arkisin tiekirkon 
aukioloaikoina klo 12–16, viikonloppuina tilaisuuksien aika-
na, 3.6.–15.8. Liisa Juhantalo: ”Enkeleitä ympärillämme” 
> Keskuskatu 64

Kahvila-konditoria Postell. Avoinna arkisin klo 9-17 ja la 
klo 9-14, kesänäyttely Kankaanpäässä asuvien taiteilijoi-
den töistä 30.8. asti.
> Keskuskatu 51

MUUTA TEKEMISTÄ
RIVIERAN UIMARANTA 
Keskustan läheisyydessä sijaitsevaa uimarantaa ei tur-
haan kutsuta ”Rivieraksi”. Se on kaunis ja vehreä alue, 
jossa pystyy uimisen lisäksi harrastamaan monenlaisia 
aktiviteetteja. Rannalla on rantalentopallokenttä, lapsil-
le leikkipuisto ja suuret nurmialueet, jossa voi kuntoilla, 
heitellä frisbeetä, joogata tai vain nauttia ja rentou-
tua. Ranta on mukavan matala ja sopii lapsille. Lisäksi 
Rivieralla on laituri. Rannalla palvelee myös kesäaikaan 
monipuolinen Ravintola Rivieera, josta saa sekä lounasta 
että a la -carte annoksia. 
> Tapalankatu 7

KOIRIEN UIMARANTA
Karvakuonot pääsevät pulahtamaan virallisella koiraui-
marannalla Ruokojärven itäpuolella sijaitsevalla vanhalla 
uimarannalla.
> Ruokojärven rannan valoristeykseltä n. 400 m  
Laviaan päin

KUNINKAANLÄHTEEN MAAUIMALA 
Uimamahdollisuus löytyy myös palkitun SF-Caravan 
Satakunnan Kuninkaanlähteen leirintäalueelle olevassa 
maauimalassa, joka on avoinna kaikille.  Kuninkaanlähde 
on poikkeamisen arvoinen paikka vaikkapa kotimatkalla. 
> Kuninkaanlähteentie 393

TAIDEKEHÄ
Taidekehä on yli sadan pysyvästi kaupunkimiljööseen 
sijoitetun taideteoksen vähitellen täydentyvä kokonai-
suus. Taidekehään voi tutustua kävelemällä Taidepolkua 
tai vaikka lenkkeilemällä kehän ympäri. Taidekehän esi-
tettä saa mm. kaupungintalon neuvonnasta, kirjastosta 
sekä torin laidalta Kahvila Postellista.
> ympäri keskustaajaman

LEIJONAPUISTO + MUUT LEIKKIPUISTOT
Kankaanpäässä on 29 leikkipuistoa, joista yksi suosi-
tuimmista on Citymarketin kupeessa ydinkeskustassa 
sijaitseva Leijonapuisto. Lasten leikkien lisäksi puisto 
tarjoaa aikuisillekin hengähdyshetken mäntyjen kat-
veessa suihkulähteen äärellä. Toinen hieno leikkipuisto 
löytyy Rivieran uimarannalta.
> Keskuskatu 39–41

TAPAHTUMIA 31.7.–4.8.

SEIKKAILE SUOMEN PISIMMÄLLÄ  
RESIINARAUTATIELLÄ!
Rataosuus 48 km Pori-Pomarkku-Kankaanpää.  
Resiinoiden vuokraus Pomarkun entisellä rautatiease-
malla, os. Asematie 13.  Yhteystiedot Antti Mäkinen,  
puh. 0500 323 536, amakinen@nic.fi. 
Katso lisää www.pomarkku.fi/elamysrautatie

#POMARKUNKUNTA  
#POMARKUNMONITOIMIHALLI

#POSITIIVINENPOMARKKU

Suomen kauneimmaksi kirkonkyläksi mainittu Pomarkku  
toivottaa Naperoleiriläiset tervetulleiksi!

ELOPELIT SUNNUNTAINA 4.8. KLO 14  
POMARKUN KUNNANTALON PUISTIKOSSA.
Tarjolla elävää pelimannimusiikkia ja muuta ohjelmaa. 
Liput 10 €/aikuinen, 3 €/lapset (sis. pullakahvit tai mehu). 
Järj. Pomarkun pelimannit ja Pomarkun kunta.

STUDIO 1851, MÄRKÄLEVY-KOLLODION – 
VALOKUVANÄYTTELY
Pomarkun kirjastolla 3.6.-27.8. Esillä porilaisen histo-
riallisiin kuvausmenetelmiin erikoistuneen valokuvaamo 
Studio 1851:n uniikkeja, yli 160 vuota vanhalla kuvausme-
netelmällä käsityönä valmistettuja potretteja. 

TERVETULOA  

KANKAANPÄÄHÄN! 

T: HÖRHIÄINEN

MUISTA KESÄLEHTI!
Katso muut Kankaanpää-vinkit  

kesälehdestämme, jota on jaossa leirillä!

LIIKUNTA-AKTIVITEETTEJÄ
Pomarkun liikunta aktiviteetit löydät osoitteesta:
www.pomarkku.fi/index.php/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu 
Sivuilta löydät mm. kartan, jossa pyöräilyreittejä, nuoti-
opaikat ym.

KOTISEUTUMUSEO
Avoinna pe 2.8. ja la 3.8. klo 10.30-12.30 ja klo 15.30-
17.15. Sisäänpääsy maksuton. 
> Koulutie 2

Matkailu yms. vinkkejä myös osoitteessa:  
www.visitkankaanpaa.fi 

MUUTA MUKAVAA POMARKUSSA
Perheen pienimmille on kesälampaita nähtävillä kirkon 
takana. Opastuskyltit Pitkältäkujalta.
> Pomarkun kirkko, Kirkkokuja 2

Isonevan soidensuojelualueen pitkospuureitit tarjoavat 
upeat mahdollisuudet patikoimiseen. 

Frisbeegolf rata löytyy Pomarkun asemalta.  
Ratakarttoja saa kunnanvirastolta.
> Kunnanvirasto, Vanhatie 14
> Fresbeegolfrata, Asematie 13
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Palloilussa mukana…
EUROHAMSTERI

Kankaanpää - Parkano

TÄLLÄ KUPONGILLA –10%:n ALE OSTOKSISTA !!  
(Alennus lasketaan tuotteen normaalihinnasta, ei koske juomia, tupakkatuotteita,  

wc- ja talouspapereita, multaa, lannoitteita eikä kaasua.)

 Tarjous voimassa pesäpalloleirin ajan 31.7.– 4.8.2019.
 

Hamsteri jjjärrrsiii hinnat.. kannattaa tulla kauempaakin ja säästää kotiin pinnat !!

   E

uroHamsteri
KARHU PESISVÄLINEET ERIKOISHINTAAN LEIRIKAUPASTA!

KARHU PESISVÄLINEET ERIKOISHINTAAN LEIRIKAUPASTA!
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plusprint.fi Plusprint@painotaloplusprint

Tervetuloa!
Sale Pomarkku
Vanhatie 11, 
29630 Pomarkku

ma–la 7–22
su 9–22

Sale Opistonkatu
Opistonkatu 2,  
38700 Kankaanpää

ma–la 7–22
su 9–22

KULJETUS T. ROSKALA 

www.roskala.com

KUNTOKESKUS PALATSI

Kuntosali ja ohjatut jumpat  
leirihintaan 3 € / krt.

Avoinna arkisin klo 14-19.
Linnankatu 2, 38700 Kankaanpää

Lauantai-iltana 3.8.  Kankaanpään  
stadionilla ohjattu  

leirijumppamaraton klo 18.30-20.
Liput leirikansliasta, 5 € / hlö.
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WWW.NAPEROLEIRI.FI

www.facebook.com/naperoleiri2019

Naperoleirin kuvapankki:
www.pesis.fi/kilpailu/leirit/naperoleiri/kuvapankki

www.instagram.com/naperoleiri2019

TERVETULOA  

NAPEROLEIRILLE!


