LEIRI-INFO
31.5.2022

PESÄPALLON TENAVALEIRI
SOTKAMOSSA
19.-24.7.2022
www.tenavaleiri.fi

SISÄLTÖ
1 Leiriorganisaatio
2 Ilmoittautuminen
3 Kilpailutoiminnan terveiset
4 Tuomaritoiminta leirillä
5 Majoitus ja leirille saapuminen
6 Superpesisottelu ja muut tapahtumat

LEIRIORGANISAATIO
Organisaatio
Leirin johtaja
Riikka Huotari
riikka.huotari@gmail.com
050 0371172

Ruokalavastaava
Mirja-Maija Hakolampi
mirja-maija.hakolampi@gmail.com
050 5420844

PPL, Pohjoinen alue
Akseli Wiik
akseli.wiik@pesis.fi
040 8334490

Järjestelyt/kilpailu
Juuso Hyvönen
juusohyvo@gmail.com
040 7487381

Kuljetusvastaava
Ari Kyllönen
ari.kyllonen
050 3495648

Sotkamon kunta
Ossi Pulkkinen
ossi.pulkkinen@sotkamo.fi
044 7502121

Viestintävastaava
Oliver Heiskanen
oliheiskanen@gmail.com
045 1386856

Kenttävastaava
Antti Kokko
ant.kokko@gmail.com
050 3870311

Kilpailupäällikkö
Petteri Timonen

Kioskivastaava
Marjuska Kilpeläinen
marjuska.kilpelainen@gmail.com

Tuomarijohtaja
Joona Korpela
joona.korpela@airpro.fi
040 5934109

Turvallisuusvastaava
Mauri Reinikka
mauri.reinikka@sotkamo.fi

Majoitusvastaava
Pia Ahonen
pia.ahonen66@gmail.com
040 7251084

PPL, Pohjoinen alue
Kimmo Hirsilä
kimmo.hirsila@pesis.fi
040 0620601

Talousvastaava
Unto Väisänen
untovaisanen@hotmail.com
INTERNET-SIVUT
www.sotkamonjymypesis.fi/tenavaleiri
tenavaleiri.fi
FACEBOOK
www.facebook.com/sotkamonjymypesis
INSTAGRAM
@ tenavaleiri

ILMOITTAUTUMINEN
Leiri-ilmoittautumisen tietojen viimeinen ilmoituspäivä on torstai 23.6.
Tällöin joukkueella täytyy olla ilmoitettuna:
1. Leirin aikaiset yhteystiedot, saapumispäivä- ja aika.
2. Leiripassin lunastavien pelaajien ja toimihenkilöiden määrä
- passeja voi lunastaa myöhemmin lisää (erilliset ohjeet toimitetaan)
- pelaajien ja toimihenkilöiden nimet, syntymäaika, mahdolliset sairaudet, allergiat ja
erityisruokavaliot, muut lisätiedot (mm. yli-ikäisyysluvat)
3. Tuomarivelvoitteen täyttö ja velvoitteen suorittavan tuomarin nimi
4. Pelinjohtajan koulutusvelvoitteen täyttö
5. Lasten ja vanhempien yhdessä sopimat pelisäännöt
Kaikki leiripassit täytyy olla maksettuna 23.6. mennessä Sotkamon Jymy-Pesis
ry:n Tenavaleiritilille joukkueen viitenumeroa käyttäen.
Leiripassien hinta on 23.6. asti kaikilla joukkueilla 210 euroa, koska kaikki joukkueet
maksoivat ennakkomaksun ennen 30.4. Viimeisen tietojen ilmoittamispäivän jälkeen
ostettavat passit maksavat 220 euroa.
Leiriltä pois jääminen:
Luopumismaksu
1. vaiheen (30.4. mennessä) aikana kolmen leiripassin hinta
2. vaiheen (1.5.-23.6.) aikana kuuden leiripassin hinta
Jos leiri joudutaan perumaan tapahtumanjärjestäjästä riippumattomista syistä (esim.
pandemia), Pesäpalloliitto ja leirinjärjestäjä ovat oikeutettuja pitämään itsellään 1–3
ennakkoon maksetun leiripassin hinnan ennakkovalmisteluihin liittyvien kulujen peittämiseksi. Maksulla katetaan Pesäpalloliiton ja leirinjärjestäjän toteutuneita kuluja.
Maksun suuruus valtakunnallisella Tenavaleirillä riippumattoman ylivoimaisen esteen
tilanteissa
• Vaihe 1, 6.3.–15.5.: Jää yhden (1) leiripassin hinta Pesäpalloliiton ja leirinjärjestäjän
kulujen peittämiseksi.
• Vaihe 2, 16.5.-23.6.: Jää puolentoista (1,5) leiripassin hinta Pesäpalloliiton ja leirinjärjestäjän kulujen peittämiseksi.
• Vaihe 3, 24.6.–8.7.: Jää kahden (2) leiripassin hinta Pesäpalloliiton ja leirinjärjestäjän kulujen peittämiseksi.
• Vaihe 4, 9.7.-18.7.: Jää kolmen (3) leiripassin hinta Pesäpalloliiton ja leirinjärjestäjän
kulujen peittämiseksi.

KILPAILUTOIMINNAN TERVEISET
Leirillä pelataan 24 joukkueen poikien kilpasarja ja 20 joukkueen tyttöjen kilpasarja. Loput joukkueet sijoitetaan pelisarjaan. Kilpasarjassa pelataan kolmesta
palosta. Pelisarjasäännöissä kaikki pelaajat käyvät sisävuoron aikana lyömässä.
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2022/05/Pelisaannot-E-pelisarja.pdf
Leiriorganisaatio käy läpi jokaisen joukkueen taitotason ja edellykset kilpasarjan
pelaamiseen. Olemme yhteydessä joukkueisiin suoraan ja alueiden kilpailuvastaaviin. Joukkueista tehdään ranking, joiden perusteella suoritetaan kilpa- ja pelisarjajako. Alueelliset painotukset huomioidaan ja joukkueiden ilmoittautumisen yhteydessä esittämiin sarjatoiveisiin tulee sen pohjalta mahdollisesti muutoksia. Näistä
muutostarpeista käydään keskustelut jokaisen niiden kohteena olevan joukkueen
kanssa erikseen.
Tiedostamme, että suurin osa joukkueista haluaisi pelata leirillä pelisarjassa. Leiriorganisaatio pyrkii saamaan jokaiselle joukkueelle riittävästi omantasoisia otteluita.
Tämän toteuttaminen ja sarjajärjestelmien rakentaminen on käytännössä mahdotonta, jos pelisarjoissa pelaa liikaa joukkueita.
Leiripelit pelataan 13 kenttäalueella Sotkamossa, Vuokatissa ja Kajaanissa sekä
Sotkamon kyläkentillä.
Ottelut alkavat tiistaina puolen päivän jälkeen ja kauempaa saapuvien joukkueiden ohjelmassa pyritään huomioimaan saapumisaika. Iltaotteluita pelataan
tiistaina ja keskiviikkona, muina päivinä leirillä on iltaohjelmaa.
Itä-Lännet pelataan lauantaina Marjex Stadionilla ja Salmelassa. Joukkueet nimeävät alkukauden perusteella leirille saavuttaessa ehdokkaat Itä-Länsi-otteluihin
myöhemmin lähetettävän linkin kautta. Leiriorganisaation nimeämät valitsijat tekevät perjantaihin mennessä joukkuevalinnat.
Leiriotteluissa käytetään sähköistä pöytäkirjaa osoitteessa www.pesistulokset.fi
Joukkueiden tiedot siirretään suoraan tulospalveluun ja leiriorganisaatio myös yhdenmukaistaa kaikkien joukkueiden nimet. Joukkueen hallintatunnukset ovat samat,
joilla joukkue on ilmoitettu pesistulospalveluun.
Leiriotteluiden peli- ja syöttötuomari ovat tuomarileiriläisiä ja mahdollisesti myös
2-tuomari. Muista tuomari- ja toimitsijatehtävistä vastaavat ottelussa pelaavat
joukkueet. Kilpasarjoissa leiriorganisaatio pidättää oikeuden järjestää yksittäisiin

TUOMARITOIMINTA LEIRILLÄ
Jokainen joukkue on velvoitettu tuomaan mukaan leirille yhden
nuorisotuomarin. Leiriorganisaatio tulee perimään kahden (2) leiripassin hinnan joukkueilta, jotka eivät ole täyttäneet velvoitetta.
Tiedot nuorisotuomareista tarvitaan organisaatiolle samana päivänä
kuin muutkin tiedot, eli 23. kesäkuuta. Jos tuomareiden ilmoittautumistilanne ei tuolloin vastaa leirin tarpeita, ehdimme reagoida asiaan.
Tuomarit ilmoittautuvat pesistulospalvelun kautta:
https://www.pesistulospalvelu.fi/tuomariilmoittautuminen/280
Joukkueiden täytyy lisätä tuomarin nimi oman joukkueensa tietoihin.
Tällä hetkellä leirille on ilmoittautunut 45 tuomaria.

MAJOITUS JA LEIRILLE SAAPUMINEN
Sotkamon Tenavaleirillä majoitus järjestetään paikallisilla kouluilla. Osa joukkueista
voi majoittua myös muissa majoituspaikoissa.
Sotkamon lukio, Akkoniementie 25, 88600 Sotkamo
- leirikanslia - kilpailukanslia
- tuomarikanslia - ruokailukoulu
Salmelan koulu, Salmelantie 2, 88600 Sotkamo
Leivolan koulu ja Leivolan päiväkoti, Leivolankuja 3b, 88600 Sotkamo
Tenetin koulu, Opintie 2, 88610 Vuokatti
- ruokailukoulu
Vuokatin koulu, Kuikkalammentie 1, 88610 Vuokatti
Naapurinvaaran koulu, Naapurinvaarantie 15 A, 88610 Vuokatti
Pohjavaaran koulu, Pohjavaarantie 155, 88490 Pohjavaara

Lisämajoitusyö leirillä
Jos joukkueenne haluaa majoittua jo maanantai-iltana, niin täyttäkääpä alla
oleva lyhyt lomake. Lisämajoitusyö maksaa 15e/majoittuja ja sisältää tiistain aamupalan. Jos lisämajoitusta ette tarvitse, niin luoinnollisestikaan lomaketta ei tarvitse täyttää. Viimeinen päivä varata lisämajoitus joukkueelle on 17.6.2022
Maanantain lisämajoitusyö joukkueelle

Muihin majoitusmahdollisuuksiin kuuluu mm. Break Sokos Hotel Vuokatti
100€ / 1hh / vrk
120€ / 2hh / vrk
+10€ / vrk lasten lisävuode, +20€ / aikuisten lisävuode
sis. aamiainen ja asiakassaunat. Minimi 11 henkilön ryhmä.

SUPERPESISOTTELU JA MUUT TAPAHTUMAT
Marjex Stadion on huippupesiksen, kulttuurin ja viihteen kotipesä!
Sotkamon tenavaleirin aikaan Sotkamosta löytyy tapahtumia jokaiseen makuun. Jo ennen leirin alkua
lauantaina 16. heinäkuuta Sapsojärven kupeessa upouudella Marjex Stadionilla tanssitaan Antti Tuiskun ja Kaija Koon tahtiin! Leiriviikolla Marjex Stadion toimii Jymyn estradina kansallispelillemme, mutta
kesäilloissa nähdään myös valtakunnan tunnetuimpia näyttelijöitä, kun Ilkka Heiskasen ohjaama, Heikki
Silvennoisen, Heikki Helan ja Reetta Korhosen tähdittämä musiikkihupaelma Poikamiesboxi esitetään
uudella pesäpallostadionilla useampaan otteeseen. Tutustu tapahtumiin alta!
La 16.7. klo 2100 Pesisstadion Live Marjex Stadionilla
Ma 18.7 klo 1800 Sotkamon Jymy – Kempeleen Kiri Marjex Stadionilla
Ke 20.7 klo 1800 Poikamiesboxi Marjex Stadionilla
- Heikki Silvennoinen, Heikki Hela, Ilkka Heiskanen, Reetta Korhonen
To 21.7 klo 1800 Sotkamon Jymy – Hyvinkään Tahko Marjex Stadionilla (LEIRIOTTELU)
To 21.7 klo 2100 Portion Boys Ravintola Messi (Marjex Stadionin vieressä)
Pe 22.7 klo 1800 Poikamiesboxi Marjex Stadionilla
- Heikki Silvennoinen, Heikki Hela, Ilkka Heiskanen, Reetta Korhonen
Hanki liput kaikkiin tapahtumiin osoitteesta: www.jymykauppa.fi

