
 

 

 

 

LOPPIAISTURNAUS 2023, Toimintaohjeet G- ja F-joukkueet 

 

1. Saapuminen 
 
Turnauksen  jäähalli sijaitsee Keravalla, Kalevan urheilupuisto, Metsolantie 3. Pelit pelataan 
jäähalli 1:ssä, joka on etummainen halli parkkialueelta saavuttaessa. 
 
Jäähallin ympäristössä on ilmainen, mutta parkkikiekollinen pysäköinti.  
 

2. Palkinnot 
 
Turnauksessa jokainen osallistuja palkitaan osallistujamitalein. Lisäksi jokaisesta 
joukkueesta yksi pelaaja palkitaan tsempparipalkinnolla.  
 
Joukkueen valitsema tsempparipelaaja tulee ilmoittaa toimitsija-aitioon ennen joukkueen 
viimeisen pelin alkua. Tsempparipalkinto jaetaan jäällä heti pelin päätyttyä 
lopetushuutojen jälkeen. Viirejä ei tällä kertaa vaihdeta joukkueiden kesken. 
 
Osallistujamitalit jaetaan joukkueille pelien päätyttyä. Joukkueenjohtajan tulee noutaa 
osallistujamitalit turnaustoimistosta joukkueen viimeisen pelin jälkeen. Mitaleiden noudon 
yhteydessä on mahdollista ottaa joukkuekuva juoksusuoralle tehdyn valokuvausseinän 
edessä. 
 

3. Pelit 
 
Pelien välissä on pieni tauko, mutta pyritään toimimaan mahdollisimman nopeasti 
siirtymissä sekä mahdollisissa maalivahtivaihdoksissa. 

Joukkueiden tulee olla valmiita siirtymään jäälle 5 minuuttia ennen pelin alkua. 

4. Pukukopit 
 
Jäähallilla on käytettävissä 8 pukukoppia. Jokaisella seuralla on oma pukukoppinsa, mutta 
osa saman seuran joukkueista jakaa kopin. Pukukoppijako löytyy jäähallin seinältä sekä 
tästä ohjeesta. 



Pukukopit sijaitsevat jäähallin kahvion puoleisessa päädyssä kahden käytävän varrella. 
Jäälle menoa varten pelaajilla tulee olla teräsuojukset. 

Joukkueilla on käytettävissä samat pukukopit koko turnauksen ajan. 

Muistakaa pukuhuoneesta poistuessanne jättää pukuhuoneen avain oveen paikalleen. 

Pukuhuoneet: 

Kellonaika Pukuhuone  Joukkue 
klo 8:30-11:00 G Pukuhuone 1 EKS Valkoiset 

klo 8:30-11:00 G Pukuhuone 3  EKS Siniset 

klo 8:30-11:00 G Pukuhuone 2 Haukat Valkoiset 

klo 8:30-11:00 G Pukuhuone 4 Helsinki Ringette, Kiitäjät 

klo 10:00-14:00 Fvp Pukuhuone 1  EKS Safiirit 

klo 10:00-14:00 Fvp Pukuhuone 3 EKS Rubiinit 

klo 10:00-14:00 Fvp Pukuhuone 2 Haukat Mustat 

klo 10:00-14:00 Fvp Pukuhuone 6 Walapais Fvp 

klo 10:00-14:00 Fvp Pukuhuone 5-7  Blue Rings 

klo 13:00-17:00 Fep Pukuhuone 1  EKS Mustikat 

klo 13:00-17:00 Fep Pukuhuone 3 EKS Mansikat 

klo 13:00-17:00 Fep Pukuhuone 2 Haukat Oranssit 

klo 13:00-17:00 Fep Pukuhuone 8 Helsinki Ringette Fep 

klo 13:00-17:00 Fep Pukuhuone 5-7  Blue Rings 

 

5. Tulokset 
 
Turnauksen pelien tulokset julkaistaan turnaussivustolla mahdollisimman pian turnauksen 
päätyttyä. 
 

6. Turnaustoimisto 
 
Turnaustoimisto sijaitsee jäähallin juoksusuoralla katsojien sisäänkäynnin vieressä.  

Joukkueenjohtajan tulee vahvistaa joukkueensa kokoonpano viimeistään 30 minuuttia 
ennen joukkueen ensimmäisen pelin alkamista turnaustoimistoon. 

Turnaustoimisto on avoinna koko turnauksen ajan. Turnaustoimiston yhteystiedot, Outi 
Suni, puh. 040-738 2955 

 



 

7. Kahvio 
 
Jäähallin juoksusuoralla katsojien sisäänkäynnin ja turnaustoimiston lähettyvillä toimii 
monipuolinen turnauskahvio. Kahviossa on saatavilla kahvia, virvokkeita sekä makeaa ja 
suolaista syötävää. 
 

8. Oheistoiminta 
 
Turnauksen lisäksi jäähallin juoksusuoralla on monenlaista oheistoimintaa; onnenpyörä, 
laukaisututka, kasvomaalausta sekä valokuvausseinä. 

Oheistoiminta on maksullista, paitsi valokuvausseinä on maksuton. 

Turnauskahviostamme on ostettavissa lipukkeita oheistoimintaan käytettäväksi. Maksu 
tapahtuu kahvion kassaan. Jokaiseen oheistoimintaan on oma värikoodattu lipuke, joka 
annetaan oheistoimintapisteen aikuiselle. Yksi lipuke maksaa 2 € ja 3 lipuketta saa 5 
eurolla. 

9. Maksaminen 
 
Kahviossa maksaminen onnistuu käteisellä, korttimaksuna tai MobilePayn kautta.  
Kahvion yhteydessä on saatavilla ohjeet MobilePay maksuja varten. 
 

10.  Ensiapu 

Turnauksen ensiapupiste sijaitsee jäähallin juoksusuoralla. Ensiapuhenkilöt päivystävät 
pelien aikana myös jääkentän läheisyydessä.  

 

Turnauspäällikkö 

Noora Lundén 

puh. 050-326 7482 


