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Turnausorganisaatio

Juhani Herrala turnausjohtaja 
Turnauksen yleisjohto etänä

Olivia Eklund, turnauskoordinaattorit/ Ilmoittautumiset, joukkuekontaktit, 
majoitukset, tiedotus 

Antti Viitanen 
Otteluohjelmat, sarjat, tulospalvelu, nettipäivitykset

Janna Hartonen  ja Säde Hartonen
Tulospalvelu, talkootyöt, Solid Sport, koulujen tilavaraukset, materiaalilajittelut, 
someasioita

Pipa Böök 
Aamu- ja iltapalat majoituskouluilla, kenttien rakentaminen 

Sonja Herrala 
Some-viestintä, yhteistyökumppanit

Terhi Pilvi 
Turnauksen taloushallinto, yleiset asiat ja kisakanslia

Anne Eklund 
Turnauksen yleiset asiat, kuljetukset ja kisakanslia



Tallink Tournament 2022

Poikkeusvuosien jälkeen paluu normaaliturnaukseen. 
Paljon joukkueita, ulkomaalaiset joukkueet jälleen 
mukana turnauksessa!

Osallistuvia joukkueita 517
18 joukkuetta ulkomailta
Pelikenttiä 60
1180 ottelua
Erotuomareita noin 200, ulkomaalaisia 75
Majoituskouluja 4 + 1 erotuomareille
Hotelliyhteistyö neljän hotellin kanssa
Hedin Automotive ja BMW Bavaria-kuljetuspalvelu 
ja julkinen liikenne -> HSL-kortti vain 
ulkomaalaisilla joukkueilla, Non Stop Pirkkola –
Monikko – Esport Arena
Ruokailu Esport Arenassa
Sähköinen kisapassi



Turnauksen talkootyöt

Talkootöitä on paljon kaikilla joukkueilla! Ne on pyritty jakamaan 
tasaisesti Hongan ja EBT:n välillä sarjoihin osallistumisen mukaan. 
Pelaajien vanhemmat joutuvat venymään viikonlopun aikana urotöihin!

Lepy ja ToPoLa osallistuvat talkootöiden tekemiseen, iso kiitos!

Talkootyöt: salivalvonta, toimitsijatehtävät, videokuvaus, kenttien 
rakentaminen ja purku, majoitusvalvonta, turnausruokailut, aamu- ja 
iltapalakuljetukset, Hedin Automotive-kuljetuspalvelu sekä kisakanslia

Joukkueet saavat järjestää buffan kouluilla ja Otahallissa. 

Janna on lähettänyt ”turnausta edeltävää infoa”, jossa on jo ollut 
materiaalia + linkkejä ohjeisiin. Tänään jaettavissa materiaaleissa on 
joukkueenjohtajan muistilista ja salivalvojan muistilista sekä ohjeita 
toimitsijatehtäviin ja videokuvaukseen. Majoitusvalvonnasta on oma 
erillinen ohjeistus majoituskouluille. 

Ottakaa kunniakirjat omille joukkueille (2011 ->)!



Pelikoulujen järjestelyt

Pelikoulujen avaimet on haettava koululta mahdollisimman pikaisesti. Uusia kouluja 
on mukana, ei ole tietoa koulujen käytännöstä. Sovi rehtorin kanssa milloin haet 
avaimet ja saat opastuksen hälytyksistä, siivousvälineiden käyttämisestä ym. Selvitä 
mahdollisen buffetin pitopaikka ja mistä saa ottaa tuoleja vaihtopenkeiksi. Selvitä 
voitteko käyttää koulun roska-astioita (tarvitaanko avain?)

Tarkista rehtorilta toimiiko ”espoo_vierailija verkko”. Käyttäjätunnus: kokous, 
Salasana: langaton. Tai käyttäkää ”espoo_oppilas verkkoa” Salasana: 
Runeberg1804

Pelipaikkojen ovet auki tuntia ennen ensimmäisen pelin alkua -> Kertokaa 
rehtoreille, että la ja su ensimmäiset pelit alkavat klo 8:45, hälytykset pois ja avaimet 
toimimaan jo klo 7:30! 

Perjantaina varaa aikaa opasteiden esille laittamiseen, vaihtopenkkien siirtämiseen 
paikalleen ja mahdollisesti koulun lattian moppaamiseen koulupäivän jälkeen. 

Ulkopuolinen valvoja on paikalla urheiluhalleissa sekä Mattlidenin koululla koko 
viikonlopun. Martinkalliossa ja Westendinpuistossa osittain - > käytännössä 
omavalvonta. Perkkaalla ja Pohjois-Tapiolassa valvoja pe ja la. Maininki, Karakallio 
ja Saunalahti vain pe.



Sähköinen pöytäkirja ja Solidsport

Osassa Solidsportpadeja /-puhelimia on sim-kortit. Suurimassa osassa 
pelipaikoista käytetään pelipaikan verkkoyhteyttä.

Varautukaa siihen, että verkkoyhteys ei välttämättä toimi –> jaa puhelimesta 
nettiyhteyttä

Janna on lähettänyt ”turnausta edeltävää infoa” -viestin

Toimitsijaohjeessa on kirjautumisohjeet sähköiseen pöytäkirjaan

Solidsport kuvausohjeesta ja verkkoyhteyksistä salasanoineen on erillinen 
ohje

Kuvausohje on myös videona. Jakakaa linkkiä niille, jotka ovat tulossa 
kuvaamaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=2NaV-NnU7Z0

Pitäkää materiaalit toimitsijapöydällä helposti saatavilla kun toimitsijat 
vaihtuvat

Harjoitustunnukset jaettava pöytäkirjaa pitäville vanhemmille -> vaihtuvat 
turnaukseen

https://www.youtube.com/watch?v=2NaV-NnU7Z0


Kenttien rakentaminen

Esport Arena ja Center
o Aloitus palaveri torstaina klo 20:30

o Esport Arenan kentät 1 – 5 joukkueet tekevät viivat kentille ja nostavat korit pystyyn ja 
laittavat pehmusteet koreihin. Eero Katajavuori vastuuhenkilö.

o Esport center 1 – 4 joukkueet tekevät viivat kentille ja korit nostetaan ulkopuolisen 
palvelun toimesta pystyyn, joukkueet laittavat pehmusteet koreihin. Pipa Böök 
vastuuhenkilö.

Otahalli
o Aloituspalaveri torstaina klo 21:00 

o Vastuuhenkilö Erko Ahervuo / Jatta Gerdt / Tapani Mikkulainen

o Joukkueet tekevät viivat kentille, nostavat korit ylös ja laittavat pehmusteet koreihin

Koulut listassa, joihin teipataan Espanjalainen laatikko, katkoviivateippaus. 

Rakennusohjeet ja materiaalit toimitetaan paikalle. Rakentajilla on hyvä 
olla mukana omat hanskat, kevyt vaatetus, sisäkengät ja saksia.



Majoituskoulut

Majoitusjärjestelyt ja päivävalvonta
Aamu- ja iltapalatarjoilut (Take Away-periaate, syödään omissa luokissa)
Yövalvonta

Merkatkaa Majoituskouluille kulku huolella (Matinlahti ja Tapiola)!

– Tapiolan koulu

– Vindängens skola / tuomarit

– Opinmäen koulukeskus

– Matinlahden koulu

– Monikon koulu

– EBT T09

– Ostopalvelu

– EBT T04-05

– EBT T10

– Lepy WU19



Ruokailut

• LA-lounas   

• LA-päivällinen

• SU-lounas

• Honka P13

• Honka P07

• EBT P14

Ruokailut Esport Arenalla

10:30 - 14

15 - 19

10:30 - 15

Talkoolaiset 12 kpl, paikalle puoli tuntia ennen ruokailun alkua!

Esport Arenalla ei ole varsinaista keittiötä – Catering tuo ruuat 
Arenalle ja talkoolaiset asettelevat ne tarjottavaksi ja 
täydentävät linjastoa tarpeen mukaan. 

Jaana Turunen ohjaamassa talkoolaisia Esport Arenassa



Joukkueenjohtajan muistilista

Salivalvojien nimet ja puhelinnumerot tulee syöttää järjestelmään 
(kts. ohje). Pelaajien nimet järjestelmään myös kotijoukkueilta!
U19-> 09-kutsu- ja kilpasarjoissa valitaan All-Stars-viisikot. 
Sunnuntaina salivalvojille tulee tekstarilla tieto valituista pelaajista. 
Pronssiottelun jälkeen jaetaan mahdolliset All-Stars palkinnot siinä 
pelaaville pelaajille.
Finaalin MVP-pelaajat salivalvoja kysyy voittaneen joukkueen 
valmentajalta kenet hän valitsee ja kirjaa nimen ylös.
Palkintolistaus + tsempparipalkintolistaus ovat materiaalipaketissa
Ei tarvitse tulla ilmoittautumaan kisakansliaan!



Tilitys talkootöistä

Turnauksen talkootöistä maksetaan joukkueille seuraavasti:
Toimitsijat: 7 eur/toimitsijatehtävä (salivalvonta, ajanotto, pöytäkirja ja videointi)

Ruokailutehtävät EA:lla: 7 eur/hlö/h

Majoitusvalvonta: Tapiola, Opinmäki, Matinlahti ja Monikko = 1.500€. 

Kuljetus: 7 eur/hlö/h

Kenttien rakentaminen ja purku: 7 eur/hlö/h

Otteluiden kuvaus 7 eur/ottelu

Järjestävien seurojen joukkueet eivät maksa mitään ennen turnausta! Tilityksessä 
vähennetään joukkueilta osallistumismaksu 150€/joukkue (pelaajien määrällä ei 
ole merkitystä osallistumismaksuun).

Turnauksen jälkeen tilityslomake toimitetaan Jannalle 
(janna.hartonen@gmail.com), jonka jälkeen joukkueen tilille maksetaan 
talkootöiden ja osallistumismaksun erotus.


