
 

 

 

 

ENERGIAPESIS JA PESISLIIKKARI 2018 

 

 
 

SMJ järjestää tulevana kesänä: 

• ENERGIAPESIS 2006-2013 -syntyneille 

• PESISLIIKKARI 2013-2014 -syntyneille 
 
ENERGIAPESIS alkaa maanantaina 4.6.2018 
 
Energiapesis järjestetään kesä-heinäkuussa kymmenellä eri kentällä ympäri Seinäjokea ja se on 
tarkoitettu 5-12-vuotiaille tytöille ja pojille.  
Energiapesiksessä harjoitellaan arkisin 4.-20. kesäkuuta ja heinäkuussa jokainen ryhmä pelaa kolmena 
päivänä eri kenttien joukkueita vastaan.  
Energiapesiksen lopputurnaus pelataan Unico Naperosuper -tapahtuman yhteydessä su 26. elokuuta. 
 

Osallistujat jaetaan 2010-2013- ja 2006-2009- syntyneiden ryhmiin. 
Energiapesis järjestetään kyseisellä kentällä, mikäli ikäryhmää kohden on vähintään kuusi osallistujaa. 
Energiapesikseen voivat osallistua myös jo joukkuetoiminnassa mukana olevat.  

 
Energiapesis kesäkuussa kentittäin: 
 
Kärki   klo 10.00-11.15 
Kyrkösjärven tekonurmi klo 11.45-13.00 
Kasperin tekonurmi klo 10.00-11.15 
Kotijoukkue-areena klo 11.45-13.00 
Jouppi  klo 10.00-11.15 
Marttila (Urh.talo kenttä) klo 11.45-13.00 
Halkosaari  klo 10.00-11.15 
Nurmo koulukeskus klo 12.00-13.15 
Skaala areena  klo 10.00-11.15 
Keskinurmo  klo 11.45-13.00 



 

 

 

 

Energiapesiksen pelipäivät heinäkuussa viikoilla 27,28 ja 29: 
 
Maanantai Kärki, Kyrkösjärvi, Kasperi 
Tiistai Kivistön alakoulu, Jouppi, Marttila 
Keskiviikko Halkosaari, Nurmo koulukeskus, Skaala-areena, Keskinurmo 
 

 
Energiapesis sisältää: 

• 13 harjoitusta + 3 pelipäivää ja Unico Naperosuper -tapahtuman  

• harrastepesispassin ja vakuutuksen  

• monipuolisia harjoituksia, joissa tekniikkaopetusta, vaihtelevia pelejä ja leikkejä 

• sisäänpääsyn JymyJussien/ SMJ otteluun 

• korttelipesistuotteen ja osallistumisdiplomin 
 

 

PESISLIIKKARI alkaa tiistaina 5.6.2018 
 
Pesisliikkari on tarkoitettu 2013-2014 -syntyneille tytöille ja pojille.  

Pesisliikarissa harjoitellaan tiistaisin klo 17-18 Urheilutalon kentällä. 
Pesisliikkari huipentuu Unico Naperosuper -tapahtumassa su 2. syyskuuta. 
 

Pesisliikkari sisältää: 
• 12 harjoitusta ja Unico Naperosuper -tapahtuman 

• pelejä, leikkejä, palloon ja mailaan tutustumista sekä iloista meininkiä 

• harrastepesispassin ja vakuutuksen  
• sisäänpääsyn JymyJussien/ SMJ otteluun 
• Pesisliikkarituotteen ja osallistumisdiplomin 

 
 
 
 
 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

• sähköposti jukka.marttala@icehearts.fi tai viestillä p. 0443256441 

• ilmoittautumiset 25.5. mennessä 

• myös paikan päällä voi ilmoittautua, mikäli ryhmä ei ole täynnä 
 

 
ENERGIAPESIS: 
Summa: 40€/ 30€ (sisarale)/ 20€ (SMJ-juniori) 
Saaja: SMJ junnutiimi 
Tilinumero: FI62 4924 0010 5261 71 
Eräpäivä: 4.6.2018 
Viesti: Energiapesis, kenttä ja osallistujan nimi 
 
PESISLIIKKARI:  
Summa: 30€/ 20€ (sisarale) 
Saaja: SMJ junnutiimi 
Tilinumero: FI62 4924 0010 5261 71 

Eräpäivä: 4.6.2018 
Viesti: Pesisliikkari ja osallistujan nimi 


