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KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Tervetuloa Siilinjärvelle Pesäpallon 100-vuotisjuhlavuoden Naperoleirille!

Siilinjärvi on Pohjois-Savon toiseksi suurin kunta, jossa pesäpallolla on pitkät
perinteet. Uudessa kuntastrategiassamme olemme määritelleet, että Siilinjärvi on
Suomen sykkivin kasvukunta, ihmisen kokoiselle elämälle. Erilaiset tapahtumat
ovatkin tärkeä osa kunnan elinvoimaisuutta ja siksi on hienoa, että Naperoleiri
järjestetään tänä vuonna juuri Siilinjärvellä.

Suosittelen tutustumaan leiritoiminnan ohessa kuntamme monipuolisiin palveluihin ja
erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin. Mikäli pelien jälkeen riittää vielä energiaa, on
meille juuri valmistunut uudet Kuilun kuntoportaat, joiden huipulta on hienot näköalat
yli Siilinjärven keskustan. 

Haluan toivottaa kaikille elämyksellisiä leiripäiviä Siilinjärvellä ja mukavaa kesää.
On hienoa kokoontua yhteen koronavuosien jälkeen ja nauttia jälleen erilaisista
kesätapahtumista.

Vesa Lötjönen
kunnanjohtaja

Siilinjärven kunta



TÄRKEIMMÄT YHTEYSTIEDOT
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Leirinjohtaja
Marko Heikkinen
marko.heikkinen@siipe.fi
040 774 1586

Kilpailupäällikkö
Rauno Piiroinen
rauno.piiroinen@gmail.com
050 343 7282

Tuomaripäällikkö
Sanna Happonen
sanna.happonen94@gmail.com
040 563 1447

Leirikanslia
Outi Venäläinen
naperoleirikanslia2022@gmail.com 
041 488 2990 (kanslian päivystys)

Ensiapuvastaava
Tiina Pulkkinen 
tiina.pulkkinen2@gmail.com
050 341 9060
EA-päivystys leirin aikana 041 488 2988

Majoitusvastaava
Timo Mäkinen
majoitus.naperoleiri2022@outlook.com
040 417 2200
Majoitusvalvojien yhteystiedot Majoitus-osiossa

Turvallisuusvastaava
Eino Jämsä 
eino.jamsa@elisanet.fi
044 361 6886

Talousvastaava
Nina Kokkola
nina.kokkola@gmail.com
045 235 1765

Kenttävastaava
Markku Kiiski 
kiiskima@gmail.com
045 133 8301

Kuljetusvastaava
Petteri Makkonen
makkonen.petteri@gmail.com
0400 676 054

Viestintävastaava
Asta Elijoki 
asta.elijoki@gmail.com 
040 708 0005

PPL, Itäinen alue
Pirjo Mäkelä
pirjo.makela@pesis.fi
040 744 4511

NETTISIVUT: www.naperoleiri.fi
SEURAA LEIRIN VIESTINTÄÄ ERI KANAVISSAMME

FACEBOOK: www.facebook.com/naperoleiri2022

INSTAGRAM: @naperoleiri

KOKO ORGANISAATIO

https://www.pesis.fi/pelaamaan/naperoleiri/#organisaatio

https://www.pesis.fi/pelaamaan/naperoleiri/
https://www.facebook.com/naperoleiri2022
https://www.instagram.com/naperoleiri/
http://www.pesis.fi/pelaamaan/nuorisoleiri/#organisaatio


ENNEN LEIRIÄ
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LEIRILÄISTEN VAKUUTUKSET JA SPORTTITURVA

Joukkueen nimilistat sekä joukkuelisenssilistat tulostettuna (2 kpl)
Kuitti mahdollisesti tällä viikolla maksetuista passeista
Jokeripaidat
Lyöntijärjestysnumerot
Ensiapuvälineistö, johon kuuluu mm.:

Kuumemittari 
Sakset
Kylmäpusseja
Särkylääkkeitä
Kolmioliina
Sidostarvikkeita
Laastaria
Urheiluteippiä
Puhdistus/desinfioimisainetta
Suolaa
Bepanthen tai vastaavaa rasvaa

Käsidesiä
Korona kotitestejä
Pyykkinarua vaatteiden kuivatukseen
Seuralippu, banderolli tms. tunnus jos on
Taskulamppu sähkökatkon tm. poikkeustilanteen varalta
50 € rahaa käteisenä siivouspanttia varten (tasaraha)
Tämä infolehti sähköisenä tai tulostettuna

PELINJOHTAJIEN KOULUTUSVAATIMUKSET

JOUKKUEEN YHDYSHENKILÖN TULEE OTTAA MUKAAN 

Pelaajan lisenssivakuutus kattaa sekä peleissä että leirin vapaa-ajalla sattuneet mahdolliset
vahingot. Huomioittehan kuitenkin, että jos pelaajalla on muu vakuutus kuin Sporttiturva, on
varmistettava, että se korvaa myös leirin aikana tapahtuneet vahingot.

Naperoleirillä pelinjohtajalla tulee olla suoritettuna 1-tason koulutuskokonaisuus, jakso
“Toimiva joukkue” (tai suoritettu PML)

Mahdollisissa poikkeuslupa-asioissa olkaa yhteydessä Perttu Hautalaan,
perttu.hautala@pesis.fi

Lisätietoa koulutusvaatimuksista:
https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/koulutusvaatimukset/

https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/koulutusvaatimukset/


ENNEN LEIRIÄ
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PAKKAUSMUISTILISTA LEIRILÄISILLE

Peliasu 
Räpylä 
Kypärä 
Piikkarit / lenkkarit 
Maila 
Lippis / huivi / muu päähine 
Juomapullo 
Kuminauha ym. muut lämmittelyvälineet 
Reppu / kassi 
Tekniset vaatteet 
Varautuminen kylmään 

Tuulipuku 
Tekninen kerrasto tai vastaava 

Varautuminen sateeseen 
Vettä hylkivät vaatteet

Käsidesiä
Vapaa-ajan vaatteet 
Makuupussi / peitto 
Tyyny 
Patja 
Lakanat 
Pyyhe 
Peseytymisvälineet 
Hygieniatuotteet 
Aurinkorasva 
Henkilökohtaiset lääkkeet 
Rahaa
Kela-kortti
Vapaa-ajan viettoon 

Lukemista, pelejä, tms.

Pelivarusteet

Muuta



LEIRILLE SAAPUMINEN
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Joukkueet ilmoittautuvat leirille Ahmon koululla sijaitsevassa leirikansliassa (Ahmontie 1,
Siilinjärvi), 041 488 2990.

Ilmoittautuminen on mahdollista sunnuntaina 3.7. klo 16.00 - 20.30 ja maanantaina 4.7.
klo 9.00 - 11.00. Sunnuntaina saapuville ei ole varattu sunnuntai-illan iltapalaa, mutta
maanantain aamupala on. Joten varautukaa joukkueena sunnuntain iltapalan
omatoimiseen hoitamiseen.

Ilmoittautumaan saapuu joukkueesta vain 1 henkilö, joukkueen yhteyshenkilö

Ilmoittautuessa tulee olla mukana
Siivouspantti 50 € käteistä rahaa, ehdottomasti tasaraha!
Kahtena kappaleena joukkueen nimilistat (josta löytyy majoittuvien pelaajien,
valmentajien ja huoltajien nimet) sekä joukkuelisenssilistat tulostettuna. Toinen
nimilista laitetaan majoitusluokan oven sisäpuolelle ja toinen annetaan
majoitusvalvontaan. Lisäksi luokan oven ulkopuolelle tulee kaavake, jossa on
luokassa majoittuvien pelaajien lukumäärä ja joukkueen yhteyshenkilön tiedot

Ilmoittautuessaan joukkue saa mukaansa joukkuekassin, josta löytyy mm. maksetut
rannekkeet, joukkueen nimikyltti, Pohjola-tsemppipelaajan palkinto ja suuri kestokassi
joukkueenne kengille. 

Mahdolliset hyvitykset, palautukset yms. tehdään leirin jälkeen



Sorakuja 2, 71800 Siilinjärvi 
044 76 46 281 

siilinjarvi@intersport.fi
Ma-Pe 9.00-18.00

La 9.00-15.00

https://www.intersport.fi/fi/
https://www.intersport.fi/fi/


KANSLIAVASTAAVAN TERVEHDYS
Myös kanslian väki haluaa olla mukana tekemässä tämän vuoden Naperoleiristä
ikimuistoista. Haluamme tehdä teille leiriläisille kansliassa asioimisesta
mahdollisimman mutkatonta. Tämän takia haluammekin nyt muistuttaa teitä leiriläisiä
muutamasta käytännön asiasta. 

Leirille saavuttaessa jokainen joukkue käy ilmoittautumassa leirikansliassa, joka
sijaitsee Ahmon koululla. Ilmoittautumisessa teillä tulee olla mukananne käteisenä 50
euron suuruinen siivouspantti, sekä lista leiripassin lunastaneista majoittujista. 

Leirikansliassa on fyysinen päivystys leirin aikana seuraavasti: 

Su 3.7. klo 16-20.30 
Ma 4.7. klo 8-12 ja 15-17.30 
Ti 5.7. klo 8-12 ja 15.30-18.00
Ke 6.7 . klo 8-12 ja 15.30-18.00 
To 7.7. klo 8-12 ja 15.30-18.00 
Pe 8.7. klo 8-13 

Tämän lisäksi kanslian puhelinpäivystys palvelee numerossa 041 488 2990  joka
päivä 6.30-22.00. 

Tänä vuonna leiriltä lähteminen tapahtuu oman majoituskoulun kautta.
Majoitusvalvoja käy tarkistamassa teidän luokkanne kunnon. Jos luokkahuone on
leirin jälkeen siivottu ja kunnossa, valvoja palauttaa joukkueenne siivouspantin. 
Leiriltä lähtiessä teidän ei siis tarvitse lähteä kanslian kautta. 

Tervetuloa Naperoleirille! 

Terveisin

Outi Venäläinen
kansliavastaava
041 488 2990
naperoleirikanslia2022@gmail.com
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LEIRIPASSI / LEIRIRANNEKE

1-3 ottelua / päivä 
Koulumajoitus (omat patjat, tyynyt ja makuupussit mukana) 
Ruokailut 
Kilpailutoiminnan palvelut, vähintään 9 ottelua / joukkue 
Leirin otteluihin liittyvät järjestelyt 
Leiridisco
Leirin oheisohjelma 
Muut leirin palvelut 
Jos leiriranneke hajoaa, uuden rannekkeen saa leirikansliasta. Vanha, rikkinäinen ranneke on
oltava mukana 
Jos joukkue on etukäteen ilmoittanut vaihtavansa kesken leiriä esimerkiksi pelinjohtajaa,
molempien pelinjohtajien on tultava rannekkeenvaihtoon leirikansliaan, kun vaihto tapahtuu.

Leirirannekkeella olet oikeutettu seuraaviin palveluihin ja toimintoihin: 
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SIIVOUSPANTTI
Siivouspantti on 50 € 
Pantin saa takaisin, kun luokka on yhtä siistissä kunnossa, kuin leirille tultaessa 
Jos luokkahuoneessa havaitaan rikkoutumisia tai muita puutteita, leirikanslia ei palauta panttia. 
Jos joukkue on syyllistynyt isompiin rikkomuksiin, lasku lähetetään joukkueelle leirin jälkeen. 
Kehotamme joukkueita kuvaamaan luokkatilan vielä varmuuden vuoksi ennen kuin pelaajat ovat
majoittuneet

VETÄJÄPALAVERIT
Naperoleirillä vetäjäpalaverit kutsutaan kokoon tarpeen mukaan. Mikäli palavereita on tarpeen
järjestää, pyritään ne järjestämään etäyhteyksin. 

POHJOLA-TSEMPPARIPALKINTO
Pesäpalloliiton yhteistyökumppani Pohjola Vakuutus palkitsee jokaisesta joukkueesta
Pohjola-tsempparipelaajan. Joukkue saa Pohjola-tsempparipalkinnon ilmoittautumisen
yhteydessä. Joukkue ilmoittaa palkinnon saajan leiriorganisaatiolle torstaihin 7.7. mennessä
sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://forms.office.com/r/2vWdW54RZB

Joukkue voi jakaa Pohjola-tsempparipalkinnon haluamallaan tavalla, esimerkiksi viimeisen
pelin jälkeen. Leiriorganisaatio julkaisee palkittujen nimet leirin nettisivuilla. 

https://forms.office.com/r/2vWdW54RZB


Leirin pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat leirin internetsivut
(www.naperoleiri.fi) ja leirin Facebook-sivu.

Kiireellisissä asioissa tiedottaminen tapahtuu Naperoleiri 2022 WhatsApp-ryhmän
kautta, joka luodaan sunnuntaina 3.7.2022. Ryhmään lisätään jokaisen joukkueen
yhteyshenkilö.

Leiriorganisaatio tiedottaa leirin aikana niitä henkilöitä, joiden tiedot on merkitty
joukkueen tietoihin Pesistulospalvelussa joukkueen yhteyshenkilöksi. Jos nämä tiedot
eivät ole oikein, ilmoitattehan muutokset sähköpostilla osoitteeseen
naperoleirikanslia2022@gmail.com

Facebook: Naperoleiri
Instagram: naperoleiri

Käytä tunnistetta #naperoleiri omissa somepäivityksissäsi ja merkkaa @naperoleiri -
tili tarinoihisi ym. päivityksiin. 

Leirillä toimii valokuvaajia. Jos haluatte käyttää sivustoillamme sekä osoitteessa
https://pesis.kuvat.fi/kuvat/ näkyviä kuvia, toivomme että käytätte omissa
somekanavissa kuvaajan nimeä. Kiitos!

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
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https://www.nuorisoleiri.fi/
https://pesis.kuvat.fi/kuvat/
https://www.facebook.com/naperoleiri2022
https://www.instagram.com/naperoleiri/
https://www.pesis.fi/pelaamaan/naperoleiri/




Leiriläiset majoittuvat Ahmon koulussa, Hamulan koulussa, Siilinlahden koulun Viikari-
rakennuksessa, Suininlahden koulussa, Toivalan koulussa ja Vuorelan koulussa.. 

Joukkueilta peritään 50 euron suuruinen siivouspantti saapumisen yhteydessä, joka
palautetaan joukkueen lähtiessä, kun lopputarkastus luokkatiloissa on tehty. Joukkueet
toimittavat majoittumisen yhteydessä tiedot kaikista majoittujista (pelaajat ja toimihenkilöt)
sekä kansliaan että listana majoittumisluokan oveen. Joukkueen kanssa samassa tilassa
tulee aina majoittua täysi-ikäinen henkilö, jonka valvonnassa joukkue on. 

MAJOITUSKOULUT JA MAJOITUSJAKO

LEIRILÄISTEN MAJOITUS

Ilmoittautuminen
Leiri-, tuomari- ja kilpailukansliat
Ruokailut
Kioski
Majoitusvalvoja: 041 488 2986

Aamupala
Kioski
Majoitusvalvoja: 041 488 2985

Kioski
Majoitusvalvoja: 041 488 2989

Ahmon koulu - Ahmontie 1, Siilinjärvi 

Hamulan koulu - Harjamäenraitti 15, Siilinjärvi 

Siilinlahden koulu - Viikari, Koulutie 3 Siilinjärvi

Aamupala
Kioski
Majoitusvalvoja: 041 496 7557

Ilmoittautuminen maanantaina
Ruokailut
Kioski 
Majoitusvalvoja: 041 496 7565

Kioski
Majoitusvalvoja: 041 484 3384

Vuorelan koulu - Rinnepolku 1, Siilinjärvi

Suininlahden koulu - Suininlahdentie 1, Siilinjärvi 

Toivalan koulu - Vallantie 2, Siilinjärvi 

MAJOITUSKOULUT

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 14

Koulun nimeä klikkaamalla Google Maps -palveluun

https://goo.gl/maps/C5ccoG4QNd3CSyK89
https://goo.gl/maps/C5ccoG4QNd3CSyK89
https://goo.gl/maps/XTNV1VTgQSt9MbjS8
https://goo.gl/maps/ba75z3Ws73nMG6rd8
https://goo.gl/maps/8h44sF8rJSMiLNtLA
https://goo.gl/maps/XBnMnFv1kJeADGn86
https://goo.gl/maps/XBnMnFv1kJeADGn86
https://goo.gl/maps/KQhBPCXgKwXiNzdZ9
https://goo.gl/maps/KQhBPCXgKwXiNzdZ9


Tuomarit
Tahko FT
SiKi FP
LMV FP

MAJOITUSKOULUT JA MAJOITUSJAKO

AHMON KOULU SIILINLAHDEN KOULU (VIIKARI)

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

HAMULAN KOULU VUORELAN KOULU
Pesäkarhut GP
Pesäkarhut G14 Tytöt
KaMa FP
Pesäkarhut F13 Punainen
Pesäkarhut F13 Musta
Mailajuniorit Oranssi
Mailajuniorit Musta
NaPe FP
LaJy FT
Espoon Pesis FP
KaMa GP
KPK
KPL Black
KPL Yellow
Pesäkarhut Tiiat
Pesäkarhut Mintut
Jana FT
Pesäkarhut FP
KPL G
LaJy FP

Roihu FT
JoKo Juniorit FP
RePi
Puhti FT
KeKi FP
KK-V
Puhti GT
KoU FP

Fera F1
Fera F2
Manse PP FT
Lippo Juniorit FT
AA FP
Tahko FP
PuPe G
Manse PP FP
Manse PP G
IPV FT Mäkelä
PuPe FP Sininen
PuPe FP Keltainen
KäKa FT
KeKi FT
SoJy Oranssi FP
SoJy Violetti FP
SoJy (Pienpeli)
SoJy FT
SoJy G
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MAJOITUSKOULUT JA MAJOITUSJAKO

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

SUININLAHDEN KOULU TOIVALAN KOULU
SMJ P12
SMJ P13 Musta
SMJ P13 Punainen
JoMa GP
Kirittäret GT Rautiainen
JoMa Musta
JoMa Punainen
Kirittäret FT
PK-P FT
Kiri GP Koski
SiiPe G1
SiiPe G2
Kiri Kaakkolahti
Kiri Luoma
SiiPe FT2 (pienpeli)
SiiPe FT1
SMJ P14
PuMu FP

SMJ T12 Punainen
SMJ T12 Musta
SMJ T13 Punainen
SMJ T13 Musta
HP G
ViU FT
KiPa FT Holttinen
KiPa -90 G
SiiPe FP Karjanlahti
HP Oranssi FT
HP Musta FT
HP FP
Paukku FP
Vaasan Maila FT
JoMa FT
Kuulapesis FP
Kuulapesis FT
SMJ T14
HP-K FP
HP-K G

16



MAJOITUSOHJEET
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Majoituskoululle pääsee vain leiriläiset leirirannekkeella ja kannustusjoukot tullessaan
ruokailemaan

Koulujen ulko-ovet ovat koko leirin ajan lukittuina ja majoitusvalvojat vastaavat ulko-
ovien ja luokkien avaamisesta

Koululle saavuttaessa jokainen joukkue suorittaa myös turvallisuuskatsauksen, jonka
yhteydessä tutustutte leirin yleisiin ohjeisiin ja oman koulunne majoitusohjeisiin

Puhelimia saa ladata vain valvotusti. Puhelimen latureita ei saa jättää pistorasioihin

Huomioittehan, että luokkahuoneisiin voi tuoda vain enintään 80 cm leveitä patjoja

Majoituskouluilla on järjestäjien taholta valvonta 
Majoitustiloihin liikutaan sisään ja ulos ainoastaan osoitetusta sisäänkäynnistä.
Muita kulkureittejä ei siis käytetä lainkaan (muuta kuin hätätilanteissa). Käytävillä ja
ovissa on selkeät opasteet liikkumisreiteistä, joten noudatathan niitä
Ovien avaukset suorittavat aina koulun valvontavuorossa olevat henkilöt
Tupakointi, alkoholin, nuuskan ja muiden huumausaineiden käyttö koulun tiloissa ja
koulun alueella on ehdottoman ankarasti kielletty

Majoitustiloissa noudatetaan siisteyttä
Kaikki majoituskoulut ovat ns. kengättömiä kouluja, eli koululla ei saa liikkua
ulkokengät jalassa. Saatte ilmoittautumisen yhteydessä joukkueellenne ison
kestokassin kenkiä varten
Piikkareilla liikkuminen sisätiloissa on ehdottomasti kielletty
Sisätiloissa, koulujen pihassa ja pysäköintialueilla pesäpallon kanssa pelaaminen
on kielletty
Jos WC-paperi tai käsipyyhkeet ovat päässeet loppumaan, tai huomaat jonkin muun
puutteen, ilmoita siitä heti koulun valvojalle. Jos tarvitset lisää roskapusseja tai
siivousvälineitä lainaksi, kysy valvojalta

Majoituskoulujen viihtyisyyden, siisteyden, turvallisuuden ja omistajien oikeuksien
turvaamiseksi seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava:
 



MAJOITUSOHJEET
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Hiljaisuus alkaa klo 22.00
Vaikkei joukkueesi alkaisikaan nukkumaan saman tien, on reilun hengen mukaista
olla aiheuttamatta turhaa häiriötä muille majoittujille.
Yövalvojat huolehtivat turvallisuudestamme hiljaisuuden aikana. 
Jokaisen joukkueen mukana on majoituttava täysi-ikäinen henkilö

Joukkueen vastuuhenkilö vastaa joukkueensa käyttäytymisestä ja mahdollisesti
tapahtuvista vahingoista

Koulujen omaisuutta ei saa vahingoittaa
Koulun eri laitteiden (esim. tietokoneiden, soittimien, televisioiden, videoiden jne.)
sekä kaappien ovien ja lukkojen näpelöiminen on ehdottomasti kielletty.
Leiriläisiltä pois rajatuilla paikoilla liikkuminen on ehdottomasti kielletty. -
Mahdollisista vahingoista ja vaurioista (pienistäkin) on heti ilmoitettava oman
koulun majoitusvalvojalle

Hälytystilanteessa joukkueen mukana majoittuva vastuuhenkilö opastaa ryhmälleen
lähimmän poistumistien rakennuksesta. Poistumisohjeet löytyvät jokaisesta
luokkahuoneesta, ja joukkueen vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että koko joukkue tietää
miten rakennuksesta poistutaan.

CAMPING-ALUEET
Naperoleirillä ei ole leiriorganisaation toimesta järjestettyä Camping-aluetta matkailuautoille
/ -vaunuille. Matkailuautoilla tai -vaunuilla leirille tulevat kannustusjoukot ohjaamme alueen
olemassa oleville Camping-alueille. Koulujen pihoissa EI voi majoittua matkailuautoilla / -
vaunuilla. 

Camping Atrain 
Matkailukeskus Rauhalahti 
SFC Kuopion seutu 
Matkaparkki.com

https://www.campingatrain.fi/
https://visitrauhalahti.fi/
https://www.sfc-kuopionseutu.net/yhteystiedot
http://matkaparkki.com/?s=siilinj%C3%A4rvi


KILPAILU JA PELIKENTÄT
LEIRIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET

Leirin otteluohjelman ja tulospalvelun löydät osoitteesta www.pesistulokset.fi
Tulospalveluohje leirijoukkueille toimitetaan erikseen ja se löytyy myös kentiltä.
Leirin kilpailumääräykset kokonaisuudessaan löydät oheisesta linkistä:

https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2022/01/Valtakunnallisten-leirien-
kilpailumaaraykset-2022.pdf

KENTÄT

Mantunkuja 2, Siilinjärvi
Pesäpallon hiekkatekonurmi
Kioski, vesipiste, wc, suihku

Jokisuuntie 14, Siilinjärvi
Pesäpallon hiekkatekonurmi
Kioski, vesipiste, wc, suihku
Uimaranta vieressä

Rinnepolku 1, Vuorela
Pesäpallon hiekkatekonurmi
Kioski, vesipiste, wc, suihku

Ahmon urheilualue
Myllykuja, Siilinjärvi
Jalkapallon kumirouhetekonurmi
Vesipiste, wc, suihku

1.-3. Yara (Manttu) 

4.-6. Autotalo Hartikainen (POP Areena)

7.-8. Meira (Vuorelan koulun kenttä)

9.-12. Herkkupata (Ahmo)

Tanhulantie 8, Siilinjärvi
Jalkapallon kumirouhetekonurmi
Kioski, vesipiste, wc

Suininlahdentie 1, Siilinjärvi
Hiekkakenttä
WC, kioski ja vesipiste viereisellä koululla

Harjamäenraitti 15, Siilinjärvi
Hiekkakenttä
WC, kioski ja vesipiste viereisellä koululla

Ahmontie 1, Siilinjärvi (koulun takana)
Hiekkakenttä

Honkamäentie, Siilinjärvi
Hiekka

13.-15. Tanhulan tekonurmikenttä 

16.. Suininlahden koulun kenttä

17. Hamulan koulun kenttä (Varalla)

18. Ahmon koulun kenttä (Varalla)

19. Honkamäen kenttä (Varalla)

Kentän nimeä klikkaamalla Google Maps -karttapalveluun
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https://www.pesistulokset.fi/ottelut/sarjat#organizer:3,season:33,region:19,seriestab:0
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2022/01/Valtakunnallisten-leirien-kilpailumaaraykset-2022.pdf
https://goo.gl/maps/fpgpZmeneMVYMJb99
https://goo.gl/maps/yQVC7j79WtSmJzVq8
https://goo.gl/maps/TiZPweswWqsDrCXLA
https://goo.gl/maps/TiZPweswWqsDrCXLA
https://goo.gl/maps/toqXV1RHBgQQa3K79
https://goo.gl/maps/toqXV1RHBgQQa3K79
https://goo.gl/maps/6gMLHcm2WU7GdEES8
https://goo.gl/maps/6gMLHcm2WU7GdEES8
https://goo.gl/maps/6gMLHcm2WU7GdEES8
https://goo.gl/maps/qykw3fU4CS3xkg1Y8
https://goo.gl/maps/qykw3fU4CS3xkg1Y8
https://goo.gl/maps/5QNDNA56nTvvjf889
https://goo.gl/maps/KqsRMKqU1k4fF5he8
https://goo.gl/maps/HuUnJurseR5yspkv8


TUOMARITOIMINTA

TERVETULOA TUOMARIKSI NAPEROLEIRILLE SIILINJÄRVELLE!

Olet ilmoittautunut Naperoleirille tuomariksi, mahtavaa! 

Osalla on leirejä takana sekä tuomarina että pelaajana, mutta jos sinulla on vielä vähän
kokemusta tuomaroinnista, hätä ei ole tämän näköinen! Pyrimme nimeämään jokaiselle
tuomarille omantasoisia pelejä ja leirillämme toimivat tuomaritarkkailijat sekä
tuomariorganisaation väki ovat tukenanne koko leirin ajan – älkää siis pelätkö pyytää
neuvoja tai kysyä apua! Leirijärjestäjänä haluamme kiinnittää Pesäpalloliiton tavoin
juhlavuonna erityistä huomiota vastustajan sekä tuomareiden kunnioittamiseen.

Toivottavasti jokaisella sujuu matka leiripaikalle turvallisesti ja rattoisasti. Ennen matkaan
lähtöä on kuitenkin hyvä tietää muutamia tärkeitä asioita leiriin liittyen. 

Tuomarileiriläisten majoitus sijaitsee samassa rakennuksessa kuin leiri- ja tuomarikansliat,
osoitteessa Ahmontie 1, Siilinjärvi (Ahmon koulu) 

Ensimmäisenä koululle päästyänne tulkaa ilmoittautumaan tuomarikansliaan.
Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 4.7. klo 9.00 ja päättyy klo 11.00.

Majoittautumaan pääsette heti ilmoittautumisen jälkeen. Huomioikaa myös, että jokaisen
tuomarin tulee maksaa majoituspantti, joka on 20€. Majoituspantti maksetaan
tuomarikansliaan ilmoittautumisen yhteydessä ja sen saa takaisin leirin lopussa, edellyttäen
että majoitusluokat ovat siistit ja samassa kunnossa kuin ennen leiriä. 

Pitkänmatkalaisilla on mahdollisuus saapua jo sunnuntaina 3.7. mutta aikaisemmin
saapuvien tulee ilmoittaa saapumisestaan etukäteen. Jos saavut päivää aiemmin, etkä ole
ilmoittanut asiasta vielä, ilmoita siitä pikimmiten Sanna Happoselle tekstiviestillä numeroon
040 563 1447! Majoittuminen alkaa sunnuntaina klo 16:00. 

Kaikille tuomareille luodaan myös yhteinen WhatsApp-ryhmä, jossa tiedotetaan leirin
asioista. 
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TUOMARITOIMINTA

TUOMARI, OTA MUKAAN LEIRILLE

Makuualusta (normaali leveys, EI PARIVUODETTA!) 
Petivaatteet, tyyny ja peitto/makuupussi 
Pieni reppu/kassi 
Riittävästi alusvaatteita ja sukkia 
T-paitoja 
Lämpimiä vaatteita (takki, pitkähihaisia paitoja)
Sadevaatteet 
Vaihtokengät 
Pitkät housut ja shortsit 
Uima-asu (tarvittaessa) 
Pyyhe 
Lakki/huivi 
Juomapullo 
Hygieniatavarat ja henk. koht. lääkkeet 
Korona kotitesti (jos mahdollista)
Puhelimen laturi 
Tuomaritakki (jos omistaa) 
Pilli 
Majoituspantti 20 €

Lopuksi vielä muistilista tavaroista, jotka kannattaa pakata mukaan!
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LEIRIOHJELMA

16.00-20.00

22.00

SUNNUNTAI 3.7.

MAANANTAI 4.7.

TIISTAI 5.7.

KESKIVIIKKO 6.7.

TORSTAI 7.7.

PERJANTAI 8.7.

7.00-9.00
8.30-11.30
9.00-11.30
10.30-13.00
12.30-16.30
15.30-18.00
18.00-19.30
19.30-21.30
22.00

7.00-9.00
8.30-11.30
10.30-13.00
12.30-16.30
15.30-18.00
17.30-20.30
19.30-21.30
22.00

7.00-9.00
8.00-12.00
10.30-13.00

7.00-9.00
8.30-11.30
10.30-13.00
12.30-16.30
15.30-18.00
18.00-20.00
19.30-21.30
22.00

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään. 23

Sunnuntaina saapuvien
ilmoittautuminen
Hiljaisuus

Aamupala sunnuntaina saapuville 
Pelejä sunnuntaina saapuville 
Ilmoittautuminen 
Lounas 
Pelejä
Päivällinen 
Avajaiset
Iltapala 
Hiljaisuus

Aamupala 
Pelejä 
Lounas 
Pelejä 
Päivällinen 
Pelejä 
Iltapala 
Hiljaisuus

7.00-9.00
8.30-11.30
10.30-13.00
12.30-16.30
15.30-18.00
17.30-20.30
19.30-21.30
22.00

Aamupala 
Pelejä 
Lounas 
Pelejä 
Päivällinen 
Pelejä 
Iltapala 
Hiljaisuus

Aamupala 
Pelejä 
Lounas
Pelejä 
Päivällinen 
Disco 
Iltapala 
Hiljaisuus

Aamupala
Pelejä
Lounas
Kotiinlähtö

TORSTAI 30.6.
18.00-19.00 Leirille saapuvien joukkueiden

info (TEAMS)



 Ahmo Siilinlahti Hamula Vuorela Suininlahti Toivala

Aamupala Ahmo Ahmo Hamula Vuorela Suininlahti Suininlahti

Lounas Ahmo Ahmo Ahmo Ahmo Suininlahti Suininlahti

Päivällinen Ahmo Ahmo Ahmo Ahmo Suininlahti Suininlahti

Iltapala Ahmo Ahmo Ahmo Suininlahti Suininlahti Suininlahti

RUOKAILUKOULUT:

Leirin pääruokailukouluina toimivat Ahmon koulu ja Suininlahden koulu. Lisäksi aamupalat
tarjoillaan Hamulan koululla sekä Vuorelan koululla. Majoituskoulu määrää joukkueen
ruokailupaikan seuraavasti:

RUOKAILUT

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 24

MAJOITUSKOULU

R
U

OKAILU

RUOKAILUAJAT:

Aamupala 7.00 - 9.00
Lounas 10.30 - 13.00
Päivällinen 15.30 - 18.00 
Iltapala 20.00 - 21.30

RUOKALIPUT JA HINNAT

Myymme ruokalippuja aamupaloille, lounaille ja päivällisille Ahmon ja Suininlahden koulujen
ruokailuihin. Lippuja on myytävänä Ahmon koulun kioskissa sekä Suininlahden koulun
kioskissa. Ruokalippuja voi ostaa esimerkiksi leirille saapuvat kannustusjoukot.  

Aamupala 5 € (kaikki) 
Lounas ja Päivällinen 8 € (yli 7-vuotiaat), 6 € (lapset 2-7-vuotta)

Joukkueiden sujuvan ruokailujen varmistamiseksi, toivomme ruokalippujen ostajia
ruokailemaan ruokailujen hiljaisimpina hetkinä, eli heti ruokailuajan alussa tai loppupuolella 



Klikkaa tästä ruokalista isommaksi

Kaikilla aterioilla on tarjolla vapaasti otettavana pehmeää leipää, näkkileipää, rasvatonta
maitoa.

Lounas / päivällinen ka 650 Kcal
Aamupala / iltapala ka 400 Kcal 
Koko päivä ka 2 000 Kcal

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

RUOKALISTA

LEIRIVIIKON TARJOUKSET

RAVINTOLA OLD FOXISSA

Sorakuja 2 71800 Siilinjärvi 
p. 044 7646 231 tai 044 7646 032

Kanakori ja 0,4l hanalimu 9 €

Ketun Grillipihvi 18 €

https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2022/06/Naperoleiri-ruokalista-1.png


LEIRIKIOSKIT
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KIOSKIEN SIJAINTI

Maksuvälineinä leirillä käy käteinen ja maksukortit.

MYYTÄVÄT TUOTTEET

MAKSUVÄLINEET

Naperoleirin kioskeja on jokaisella majoituskoululla eli Ahmolla, Hamulassa, Siilinlahdella,
Vuorelassa, Toivalassa ja Suininlahdella. Majoituskoulujen lisäksi kioskit palvelevat Mantun
POP Areenan, Vuorelan, Ahmon urheilualueen ja Tanhulan kentillä. 

Suininlahdella ja Hamulassa kannustusjoukkoja palvelee viereisen majoituskoulun kioski. 

Leirin kioskeilla on myytävänä kahvia ja teetä, virvoitusjuomia ja pillimehuja, jäätelöä,
makeisia, makeaa sekä suolaista kahvileipää.

AUKIOLOAJAT

Majoituskoulujen kioskit ovat avoinna seuraavasti

Su 3.7. klo 16-20 (Hamula ja Ahmo)
Ma 4.7. klo 8-17 (Avajaisten kioski palvelee avajaisten ajan Mantulla)
Ti 5.7. klo 8-20 
Ke 6.7. klo 8-20
To 7.7. klo 8-17 (Leiridiscon kioski palvelee Ahmolla Discon ajan)
Pe 8.7. klo 8-13.30

Kenttien kioskit palvelevat pääsääntöisesti silloin kun kentillä pelataan leiriotteluita. 



ENSIAPU
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Naperoleiri lähestyy kovaa vauhtia ja haluamme toivottaa teidät tervetulleeksi Siilinjärvelle.
Jotta leiristä tulisi onnistunut, olemme laatineet suunnitelmia myös ensiavun suhteen. 

Ensiavusta huolehditaan vuorokauden ympäri koko leirin ajan. Leirillä päivystävät
ammattitaitoiset sairaanhoitajat. Leiriensiapu toimii huoltajien ja joukkueenjohtajien apuna ja
tukena ensiapuun liittyvissä asioissa. Leirin ensiapuvastaavana toimii Tiina Pulkkinen puh.
050 341 9060. Ensiaputiimi kiertelee pelikentillä sekä tapahtumissa ja on tavoitettavissa
puhelimitse ympärivuorokauden puh. 041 488 2988. Kiireellisessä hätätilanteessa soita
hätänumeroon 112.

Välitön ensiapu annetaan pääsääntöisesti joukkueiden toimesta ja tästä syystä jokaisella
joukkueella tulee olla hyvin varusteltu ensiapulaukku. Ensiapulaukun tulee sisältää mm.
kylmäpakkauksia, sidonta- ja haavanhoitotarvikkeita, sakset, KUUMEMITTARI,
KORONAPIKATESTI, sekä kuume- ja särkylääkkeitä. Haluamme leirin onnistuvan
mahdollisimman hyvin myös leirin ensiavun näkökulmasta ja siksi toivomme teidän
huomioivan ennakkoon asianmukaiset ensiapuvälineet. 

Mikäli leiriläisillä (pelaajat, tuomarit ja taustahenkilöt) on perussairauksina astma, diabetes,
allergia tms. on joukkueen huoltajan ja toimihenkilöiden oltava tietoisia niistä sekä niiden
päivittäisestä hoidosta. Jokaisella leiripassin lunastaneella tulee olla mukana Kelakortti. 

Koronarajoitusten vapauduttua leirillä ei tarvitse käyttää maskeja. JOKAISEN LEIRILLE
SAAPUVAN TULEE OLLA TÄYSIN TERVE! Leirin aikana kaikkien leirille osallistuvien on
muistettava hyvä käsihygienia epidemioiden estämiseksi. Mikäli leirin aikana joku alkaa
oireilla (esim. kuume, flunssa, yskä, mahaoireet), niin kyseiselle henkilölle on tehtävä
korona kotipikatesti joukkueen toimesta ja asiasta ilmoitetaan välittömästi ensiaputiimille ja
kyseinen henkilö siirretään majoituskoulun eristyshuoneeseen. 

Riskiryhmään kuuluvat henkilöt voidaan testata Siilinjärven kunnan koronatesteissä, näistä
saa tarkemmat ohjeet ensiaputiimiltä. Kuopion Mehiläisessä on myös mahdollisuus käydä
korona pikatestissä, joka on omakustanteinen ja maksaa 99 €. Vastauksen saa tunnissa,
mutta huomioitava lasten osalta, että vastaus menee vanhempien OmaMehiläiseen.
Tarkemmat ohjeet tähän saa ensiaputiimiltä. Mikäli leirin aikana sairastuu tai koronatesti on
positiivinen, niin kyseisen henkilön on lähdettävä mahdollisimman nopeasti kotiin ja
joukkueen/vanhempien tulee järjestää kyyti. Etukäteen on hyvä muistutella perheitä kotiin
joutumisen mahdollisuudesta kesken leirin, jotta jokainen osaa suunnitella mahdollista
kyytien järjestämistä. 

Mukavaa ja turvallista leiriä kaikille toivottaen ensiaputiimi!
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AVAJAISET

Vuorela
Suininlahti ja Toivala
Hamula, Ahmo ja Siilinlahti (Viikari)

Iloinen tervehdys leirin ohjelmatiimiltä. Maanantaina 4.7. vietetään avajaisia. Tässä muutama
tärkeä asia siihen liittyen:

Avajaismarssi starttaa Ahmon urheilualueen suurelta hiekkaparkkipaikalta klo 18.00. 
Parkkipaikalla on liikenteenohjaus. Kyyti jättää joukkueen merkitylle kääntöpaikalle, mistä
talkoolaiset ohjaavat joukkueet jonoihin. Autot siirtyvät tästä suoraan Mantun kentän
(kulkueen päätöspaikka) parkkialueelle.

Marssimatka on noin 2 kilometriä ja se kuljetaan neliriveissä. Päälle joukkueen peliasu ja
mukaan juomapullo ja joukkueen oma banderolli.

Paikalle saavutaan porrastetusti seuraavan aikataulun mukaan majoituskouluittain:

17.30: Ahmo, Siilinlahti (Viikari), Hamula
17.40: Suininlahti ja Toivala
17.50: Vuorela

Mikäli käytätte yhteiskuljetusta eri koululla majoittuvien kanssa, pyydämme saapumaan
aikaisemman ajankohdan mukaan
. 
Marssi päättyy Mantun kentälle, jossa joukkueet ohjataan riveihin kenttäalueelle.

Perheenjäsenillä on mahdollisuus tulla seuraamaan avajaisia Mantun katsomoon. Katsojien
toivotaan olevan paikalla kuudelta, jotta marssiväylä pysyy vapaana.

Olettehan muistaneet harjoitella leirin haastetanssin. Avajaisten yhteydessä tanssimme
leiritanssin yhdessä. Myös katsojien toivotaan liittyvän mukaan. Tanssiohjeet löytyvät leirin
somekanavista. Voitte harjoitella myös Voittokunnari-biisin sanat ja laulaa yhdessä mukana.

Avajaiset päättyvät noin 19.30 ja kentältä poistutaan seuraavassa järjestyksessä.

1.
2.
3.

Lähtöpaikan osoite : Myllykuja, 71800 Siilinjärvi
Mantun kenttä: Mantunkuja 2, 71800 Siilinjärvi
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TANSSI- JA BANDEROLLIHAASTE

Askel-viereen x 4 
Napautus varpaisiin x 4
Maila olalle ja lyönti x 2 
Heitto ja koppi x 2 
Tuomarimerkit: (1,2,3,4) 

Koppi 
Ehtiminen 
Kentässä 
Palo 

Vielä on aikaa valmistautua Naperoleirin aiemmin kesällä lanseeraamiin Tanssi- ja
Banderollihaasteisiin! 

BANDEROLLIHAASTE
Naperoleiri avataan näyttävästi leirin ensimmäisenä iltana avajaiskulkueella. Kulkuetta,
avajaisia ja koko leirin kestävää kannustamista ajatellen leirin ohjelmatiimi haastaakin
kaikki leirille osallistuvat joukkueet mukaan askartelemaan banderolleja. Näyttävimmät
banderollit palkitaan. 

TANSSIHAASTE
Opetelkaa joukkueen kesken Naperoleiritanssin koreografia ennen leirin alkua, näin pääsette
mukaan yhteistanssiin Naperoleirin avajaisissa! Koreografia kirjallisessa muodossa: 

Sarja toistuu 3 kertaa ja lopuksi vuoronvaihtomerkki

TANSSIHAASTEEN KOREOGRAFIAVIDEO (Linkki videoon)

Toivomme joukkueiden jakavan kuvia näihin haasteisiin valmistautumisesta esimerkiksi
Instagramissa käyttäen asiasanaa #naperoleiri sekä tägäämällä kuvaan tilin @naperoleiri

LEIRIDISCO

Torstaina 7.7. leiriläisille järjestetään leiridisco klo 18-20 Ahmon koulun liikuntasalissa
(Ahmontie 1). 

Autot jätetään ohjatusti koulun parkkialueelle. Näytättehän leirirannekkeet ovella
saapuessanne. Ahmon kioski avoinna discon ajan. Tanssisalissa leiriläisiä viihdyttää DJ-
Vänskä ja toimintasalissa on mahdollisuus käydä pomppimassa pomppulinnassa.

https://www.facebook.com/naperoleiri2022/videos/1923757268014783


Älykännykän, jossa on SEPPO.IO sovellus
Toimivan verkkoyhteyden
Luvan käyttää Youtubea. 

Avaa Seppo.io-sovellus 
Pyyhkäise sivulle, jolloin pääset sovelluksen kielivalikkoon ja sovellus pyytää “Liity
peliin” -koodia 
Koodit löydätte majoituskoulunne seinillä olevista mainoksista 
Tämän jälkeen peli kysyy sinun nimesi sekä mukana olevien pelaajien nimen. Tähän
toivomme, että laitatte myös joukkueenne/seuranne nimen! 
Peli toimii kartalla, muistakaa sallia sijaintitiedot. 

Leirillä  vapaa-ajan ohjelmaksi teille on tarjolla Naperoseppo.io-peli. Peliä voi pelata minkä
tahansa majoituskoulun läheisyydessä ja pelin tehtävät ovat suunnattu erityisesti
osallistuville joukkueille, mutta myös tuomarileiriläiset voivat osallistua peliin pienellä
ryhmänä ja miksei taustajoukotkin. Tehtäviä ovat olleet keksimässä muun muassa
Superpesispelaajat ja joukkueet ympäri Suomea. 

Peli tarvitsee toimiakseen 

Porukan sisällä voitte päättää kuka peliä käyttää; ensisijaisesti suosittelemme, että käyttäjä
on esim. huoltaja tai aikuinen, mutta jos joukkueessa/ryhmässä on noheva kännykän
käyttäjä, tai pelaaja (jolla on sovellus sekä Youtube ladattuna) tai pelialusta on muuten tuttu,
ei pelin käyttäjäksi ole silloin aikuiselle tarvetta. 

Peli toimii näin: 

Pelin tehtävät löytyvät napauttamalla punaista palloa ja tehtävän voi suorittaa missä
tahansa paikassa. (Huom! Tässä apuna kannattaa olla aikuinen arvioimassa suorituspaikkaa)
Joukkueen/porukan tehtävänä on suorittaa kyseinen haaste ja palauttaa siihen kuuluva
tehtävä kuvana/videona pelialustalle. 

Tsemppiä peliin!

NAPEROSEPPO-MOBIILIPELI 
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Leiriviikon ajan tarjouksessa Siilinjärven
HalpaHallissa Snadi-pillimehut 

 

1,99 € / 10 kpl

Siilinkoskentie 1 71800, Siilinjärvi Puh. 020 718 3840 ma-la 8-21, su 10-21 Myymälässä
Matkaparkki mahdollisuus, katso lisää https://www.matkaparkki.com/

https://www.matkaparkki.com/


FANITUOTTEET

Majoituskoulujen yleisistä tiloista löytyneet löytötavarat viedään majoituskoulujen
valvontapisteeseen tai leirikansliaan.

Kentiltä ym. paikoista löytyneet tavarat viedään Ahmon koulun leirikansliaan.

Leirin löytötavaroita säilytetään leirin jälkeen kahden viikon ajan Siilinjärven Pesis ry:n
toimistolla (Mantunkuja 2, 71800 Siilinjärvi). Sen jälkeen yli 100 € arvoiset tavarat viedään
Kuopion poliisilaitoksen löytötavaratoimistoon ja alle 100 € arvoiset tavarat annetaan
kierrätykseen. 

Löytötavaroita lähetettäessä jälkeenpäin leirin järjestäjät perivät tavaroiden postituksesta
aiheutuneet kustannukset.

Leirin aikana kysy löytötavaroita majoitusvastaavilta tai leirin kansliasta. Leirin jälkeen voit
kysyä löytötavaroita sähköpostitse osoitteesta marko.heikkinen@siipe.fi. 
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Naperoleirin logolla varustetut fanituotteet ovat myynnissä Uniquen Pesisleirikaupassa.

Tuotteita voi tilata myös leirin jälkeen. Naperoleirin fanituotekaupassa on tilattavana
juomapullo, piikkaripussi, mailapyyhe, tekninen t-paita, tuubihuivi ja kahvikuppi. 

Ostamalla Naperoleirin tuotteita tuet samalla leirin järjestelyjä sekä lasten ja nuorten
liikuntaa. 

Fanituotteet ja verkkokaupan Naperoleirille toteuttaa Unique Branding Oy. 

Naperoleirin fanituotekauppa palvelee osoitteessa: www.pesisleirit.shopunique.fi

LÖYTÖTAVARAT



Leirirannekkeella -15 % alennus kylpylälipusta.
 

Fontanellassa on mahdollisuus myös keilata.



PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

KUMPPANIT

OP MAANINKA | KYLPYLÄHOTELLI KUNNONPAIKKA

HOTELLI ISO VALKEINEN | L-TEC SPORT OY

HALPAHALLI SIILINJÄRVI | JÄTEKUKKO | SAVON VOIMA

PIELISPAKARI | MEIRA | SP STAINLESS | CLOETTA

AUTOTALO HARTIKAINEN | KELTAMUSTA MEDIA | YARA

K-SUPERMARKET HERKKUPATA | RAVINTOLA OLD FOX

SYÖTTÖLAUTANEN | LAUTEET SAUNA | BRANDWEAR

VIRKISTYSKYLPYLÄ FONTANELLA | UNIQUE BRANDING

POHJOIS-SAVON LIITTO

LEIRIN JÄRJESTÄVÄT

SIILINJÄRVEN KUNTA | INTERSPORT SIILINJÄRVI

SIILINJÄRVEN PESIS RY | SUOMEN PESÄPALLOLIITTO RY

https://www.op.fi/web/op-maaninka/etusivu
https://kunnonpaikka.com/
https://www.isovalkeinen.com/
https://karhupesis.fi/
https://www.halpahalli.fi/
https://www.jatekukko.fi/
https://savonvoima.fi/
https://pielispakari.fi/
https://meira.fi/
https://spstainless.fi/
https://www.cloetta.fi/
https://www.hartikainen.com/yhteystiedot/kuopio
https://keltamusta.fi/
https://www.yara.fi/tietoa-yarasta/yara-suomi/toimipaikat/siilinjarvi/
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-herkkupata
http://www.reppumies.net/
https://www.facebook.com/syottolautanen/
https://lauteetsauna.fi/
https://www.brandwear.fi/
https://fontanella.fi/
https://www.uniquebranding.fi/
https://www.pohjois-savo.fi/
https://www.siilinjarvi.fi/
https://www.intersport.fi/fi/kauppa/siilinjarvi/
https://www.siipe.fi/
https://www.pesis.fi/

