
 

 

 

 

TALLINK TOURNAMENT 2020 

Salivalvojan muistilista 

Salivalvojan tärkein tehtävä on varmistaa, että turnaus sujuu pelipaikalla hyvin ja 

tehdä parhaansa, että kaikilla osallistujilla on hyvä turnausfiilis! 

Huom. tärkeät puhelinnumerot löytyvät tämän ohjeen lopusta.  

Ennen pelejä / aamulla 

 Ole pelipaikalla aamulla tuntia ennen ensimmäisen pelin alkua.  

 Varmista, että pelipaikka on valmiina (opastekyltit, roskikset, wc:t, turnausbussiaikataulut 

ym.) ja että kenttä on pelikunnossa (vaihtopenkit, toimitsijapöytä, toimitsijatarvikkeet, 

iPadit pöytäkirjaa varten, moppaus ym.) 

 Ennen mitalipelejä: varmista hyvissä ajoin, että palkinnot ovat valmiina toimitsijapöydän 

läheisyydessä. 

Turnauksen aikana 

 Käytä keltaista salivalvojan t-paitaa, jotta joukkueet löytävät sinut. 

 Huolehdi, että ennen peliä pallot on desinfioitu käsidesillä (paperipyyhettä apuna käyttäen) 

ja että jokainen pelaaja, valmentaja, tuomari ja toimitsija desinfioi kätensä saliin tullessaan. 

 Huolehdi, että pelit alkavat ajallaan  

o Mikäli joukkue ei tule paikalle, ole yhteydessä tulospalveluun. 

o Mikäli tuomari(t) ei ilmesty paikalle, ole yhteydessä erotuomaritoimistoon.  

 Jaa tsempparipelaajalaput joukkueiden valmentajille (valmentaja valitsee pelin aikana 

tsempparipelaajan omasta joukkueestaan ja palauttaa sen pelin lopussa toimitsijapöydälle / 

salivalvojalle). 

 Huolehdi yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä, opasta joukkueita mm. julkisen liikenteen 

käytössä tarvittaessa. 

 Huolehdi, että pelin päätyttyä joukkueet poistuvat mahdollisimman nopeasti 

rakennuksesta. 

 Pyri valvomaan, että seuraavan pelin joukkueet eivät tule tarpeettoman aikaisin sisään 

rakennukseen. 

 Pyri mahdollisuuksien mukaan välttämään sitä, että rakennuksesta poistuvat ja sinne 

saapuvat joukkueet kohtaavat toisiaan. 

 Huolehdi, että päivän päätyttyä viimeiset joukkueet pääsevät pois pelipaikalta (tarvittaessa 

soita kuljetuspalveluun). 



 

 Ole paikalla myös pelitaukojen aikana, jos joukkueet jäävät pelipaikalle.  

 Pidä huoli siitä, että ensiapupakkaus on käden ulottuvilla ja että varastoa täydennetään 

kisakansliasta, mikäli jotain käytetään. Edellytämme luonnollisesti, että joukkueet käyttävät 

ensisijaisesti omia ensiaputarvikkeita.  

 Hoida tarvittaessa loukkaantuneille kyyti sairaalaan tai lääkäriasemalle. 

 Koronaan liittyvät erityisohjeet: katso erillinen ohjeistus 

 

Pelien jälkeen 

Jokaisen pelin jälkeen 

 Jaa tsempparipalkinnot ottelun päätyttyä, kun pelaajat ovat järjestyneet 

loppuseremoniaan. 

 Opasta joukkueita siitä, että kättelyjä ei pelin jälkeen (eikä ennen peliä) tehdä. 

Loppuseremonian aikana joukkueet kiittävät toisiaan, tuomareita ja toimitsijoita 

taputtamalla yhtäaikaisesti käsiään yhteen. 

Finaalin / pronssiottelun jälkeen 

 Hävinneen joukkueen valmentaja valitsee omasta joukkueestaan finaalin parhaan. 

Voittaneesta joukkueesta palkitaan finaalin MVP, jonka valitsee voittajan valmentaja. 

Finaalien palkinnoista on erillinen lista. HUOM! Finaaleissa EI valita erikseen 

tsempparipelaajia. Kirjaa MVP-pelaajan nimi ja joukkue muistiin. 

 Kaikille mitalistijoukkueille jaetaan mitalit ja pokaalit (15 mitalia per joukkue). HUOM! 

Kaikille 2013-sarjojen joukkueille jaetaan kultaiset mitalit (ei pokaaleja) kunkin joukkueen 

viimeisen pelin yhteydessä.  

 All-Stars -viisikot (koskee vain 2002-2008 syntyneiden sarjoja) 

o Viisikot palkitaan finaalin jälkeen, tieto palkittavista pelaajista lähetetään finaalin 

salivalvojalle tekstiviestillä. Mikäli kaikki palkittavat pelaajat eivät ole paikalla, 

toimita ylijääneet palkinnot sekä tieto paikalla olleista palkituista kisakansliaan. 

o Jos joku All Stars -viisikkoon valittu pelaaja, pelaaja pronssiottelussa, annetaan All 

Stars-palkinto hänelle heti pronssiottelun päätyttyä. 

 Ota valokuva mitalistijoukkueista, MVP-pelaajista ja lähetä valokuvat ja MVP-pelaajan 

nimi ja joukkue sähköpostitse ottelun jälkeen tai viimeistään maanantaina osoitteeseen 

sonja.herrala@tapiolanhonka.fi 

 Nimeä joukkuekuva ”Tallink Sarja Joukkue Sijoitus”, esim. ”Tallink MU19K Tapiolan Honka 

1” 

 Nimeä MVP-kuva ”Tallink Sarja Joukkue Pelaaja”, esim. ”Tallink WU15K EBT/06 Minna 

Möttönen” 
 

Viimeisen pelin jälkeen 

 Kaikki turnaukseen liittyvä materiaali peli- ja majoituskouluilta toimitetaan Honkahallille 

pelien jälkeen. Kisakanslia ei ota vastaan mitään.  



 

 Honkahallin takana on roskalava, johon kaikki roskasäkit tuodaan. Pelipaikat jätetään 

siisteiksi!  

Tärkeät yhteystiedot 

Turnausorganisaatio 

Jury  
- Juhani Herrala   050 500 2107 
- Antti Viitanen   050 583 9953 
Kisakanslia   044 929 0323 
Erotuomaritoimisto   041 713 6670 
Tulospalvelu, puhelut   041 713 6671 
Metro Auto -Kuljetuspalvelu   041 713 6672 
Sairastapaukset   044 927 0445 
Aamu- ja iltapalatoimitukset  
- Pipa Böök   040 635 8200 

 

Hätätilanteet  

Sairaankuljetus, palohälytys, poliisi    112   

Pelastuslaitoksen tilannekeskus (koulujen ovien  09 8162 8699 

aukaisuongelmat, vesivahingot ja muut tekniset ongelmat)   

Lääkäriasemat (kotimaisille pelaajille, joilla on vakuutus)  

Pihlajalinna Dextra (Munkkivuori), Raumantie 1A, Helsinki 010 312 010 

- päivystys PE ja LA 7-22, SU 9-22 

Terveystalo Leppävaara, Alberganesplanadi 1, 2krs Espoo  030 6000 

- avoinna PE klo 7:30-20, LA 9-16, SU 12-18 

Terveystalo, Iso Omena, Piispansilta 9, 2 krs, Espoo 030 6000 

- avoinna PE klo 7:30-20, LA 10-17, su 10-17 

Sairaalat /terveyskeskukset (ulkomaalaisille, joilla ei vakuutusta) 

Jorvin sairaala, Turuntie 150, Espoo   09 4711 (vaihde) 

- Päivystys, Turuntie 150, Espoo   116 117  

Hammaslääkäripäivystys 

- Haartmanin sairaala, Haartmaninkatu 4, Helsinki 09-3104 9999 

Apteekit  

Tapiolan apteekki, Kauppakeskus Ainoa, M-taso, Länsituuli 7, PE 8-21, LA 9-19, SU 10-18 
Matinkylän apteekki (Iso Omena), Piispansilta 11, PE 8:30-21, LA 9-19, SU 11-18 
Sellon Apteekki, Viaporintori Leppävaara, PE 8:30-21, LA 9-19, SU 11-19 
Yliopiston Apteekki, Mannerheimintie 96, Helsinki, avoinna 24h 


