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Päiväohjelma  Torstai 19.9. 

Tervetuliaisjuhla ja pelimiesilta 

(Luolaan on vapaa pääsy myös katsojille) 

11:00 – 15:00 Lounas tarjolla Santa Parkissa (14,50€ tai 37,50€/3pv lounaspaketti ennakkoon) 
Poronkäristystä ja pottuvoita puolukkahillon ja suolakurkkujen kera, kahvi ja hedelmiä 

16:00 – 22:00 Pöydät harjoituskäytössä pelaajille 
17:00 alkaen Pelaajien rekisteröinti ja valokuvaaminen 
17:45 Tervetuliaispuheet & ohjelman esittely 
18:00 Naiskuoro Laudi esittää Finlandia-hymnin 
18:10 – 18:30 MM-Kilpailukaavion arvontashow 
18:30 – 19:00 Naiskuoro Laudi esittää lisää kappaleita 
19:00 – 20:00 Sanna & Soul Oy yhtye esiintyy 
Vapaata seurustelua, pelailua, yhdessäoloa ja kisafiiliksen kasvattamista koko loppuilta.  

Santa Parkin luola auki 22:00 asti, hotellin Rakas-ravintola 01.00 asti. 

Ei virallista pukeutumiskoodia, mutta toiveena siisti, tapahtumaa ja esiintyjiä kunnioittava 
pukeutuminen ainakin klo 18 eteenpäin. 

  

Rovaniemeläisellä Laudilla on yhtä aikaa sekä kunnianhimoinen että iloisen rento ote laulamiseen. 
Lauluyhtyeessä laulaa 12 naista. 
 
Sanna & Soul Oy on bändi, joka esittää musiikkia niin soul-, reggae-, blues-, kuin rockrytmejä toisiinsa 
sekoittaen. Mukaan mahtuu myös maukkaita jazz helmiä. Ohjelmisto koostuu vanhoista tutuista ja 
tuntemattomista kappaleista, joiden lisäksi bändillä on myös omaa tuotantoa. Sannan ääni vie 
kuulijat mukanaan matkaamaan ajassa taaksepäin ja joskus myös tuntemattomaan tulevaan! Jalka 
vipattaa ja olo tuntuu hyvälle. 
 
 
 



Päiväohjelma Perjantai 20.9. 

Avajaiset ja 1.pelipäivä 

(Luolaan on vapaa pääsy myös katsojille) 

9:55 Kaikki pelaajat& organisaatio paikalla luolassa peliasuissa 
10:00 Avajaiset alkaa (puheita, palkitsemisia ja Maamme-laulu) 
10:40 Virallinen joulupukki suorittaa kilpailujen avauslyönnin.  
Ryhmäkuva pelaajista ja mahdollisuus kuvauttaa itsensä peliasussa joulupukin kanssa hänen 
toimistossaan. 

10:50 Ensimmäisten pelien kuuluttaminen ja lämmittely 
11:00 Yhteisteikkaus kaikilla pöydillä samaan aikaan 
11:00 – 16:15 Ensimmäinen pelikierros 
11:00 – 15:00 Lounas tarjolla Santa Parkissa (14,50€ tai 37,50€/3pv lounaspaketti ennakkoon) 
Salaattipöytä ja talon leipää, kermaista tillillä maustettua lohta uunilohkoperunoiden kera tai 
ylikypsää possua BBQ-kastikkeella, kahvi ja talon pulla 

15:00 – 18:00 Santa Parkin upea jäägalleria/baari on auki. Jääprinsessa tarjoilee juomia. 
(muissa luolan auki olevissa baareissa työskentelee tontut koko kilpailun ajan) 

16:15 – 22:00 Toinen pelikierros 
22:30 – 24:00 Trubaduuri Justin Case esiintyy hotellin Rakas-ravintolassa/baarissa 
(auki kello 1:30 asti) 

Ei virallista pukeutumiskoodia katsojien osalta, mutta toiveena siisti, tapahtumaa, pelaajia ja 
esiintyjiä kunnioittava pukeutuminen. 

(Pelaajilla pukukoodina suorat housut, kauluspaita, pukuliivi ja nahkaiset pukukengät) 

   

Joulupukki on paikalla aamulla ja suorittaa kilpailun virallisen avauslyönnin. 

Trubaduuri: Justin Case plays various Pop& Rock music from different decades 



Päiväohjelma Lauantai 21.9. 

Toinen pelipäivä 

(Luolaan on vapaa pääsy myös katsojille) 

10:00 – 20:00 Pelikierrokset 3 – 6  
(finaalipäivälle jatkaa n. 8-12 pelaajaa) 
 
11:00 – 15:00 Lounas tarjolla Santa Parkissa (14,50€ tai 37,50€/3pv lounaspaketti ennakkoon) 
Salaattipöytä, leipä ja levite, pyttipannua ja paistettuja muikkuja pottuvoin ja puolukkahillon kera. 
Jälkkäriksi munkkikahvit 
 
15:00 – 18:00 Santa Parkin upea jäägalleria/baari on auki. Jääprinsessa tarjoilee juomia. 
 
Lisäksi: Arvonta, tuote-esittelyjä, biljardivälineiden pop-up myymälä, yms. 
 
12:00 – 23:00 Rakas-ravintola auki (baarin puoli 01.30 asti) 
Ravintolan kabinetissa on hääjuhla, mutta ravintola on silti avoinna muillekin asiakkaille. 
Ravintolassa on bändi esiintymässä ja mahdollisesti muutakin ohjelmaa. Luolassa ei järjestetä pelien 
jälkeen erityistä ohjelmaa, sillä neljä pöytää puretaan pelien päätyttyä lauantai-iltana, että saadaan 
sunnuntain finaaliareenalle lisää tilaa ja istumapaikkoja. 
 

Ei virallista pukeutumiskoodia katsojien osalta, mutta toiveena siisti, tapahtumaa, pelaajia ja 
esiintyjiä kunnioittava pukeutuminen.  

(Pelaajilla pukukoodina suorat housut, kauluspaita, pukuliivi ja nahkaiset pukukengät) 

 

Biljardimyynnin Pop-up myymälä on avoinna luolassa koko kilpailun ajan! 

 

 



Päiväohjelma Sunnuntai 22.9. 

Finaalipäivä  

(Luolaan on vapaa pääsy myös katsojille) 

Finaalipäivälle selvittää tiensä n. 8-12 pelaajaa ja pelataan loput pelikierrokset 7. eteenpäin. 
Hakukaavio on sellainen, että loppupään pelien kestoa on vaikea arvioida. On mahdollista, että 8. 
kierroksen jälkeen pystytään pelaamaan enää yhdellä pöydällä peli kerrallaan. 
 

10:00 Viime hetken valmistelut ja pienet avauspuheet ennen pelien käynnistämistä 
 
11:00 – 15:00 Lounas tarjolla Santa Parkissa (14,50€ tai 37,50€/3pv lounaspaketti ennakkoon) 
Salaattipöytä ja talon leipää ja levitettä, Paahdettua kanaa ja perunoita kauden kasviksilla 
yrttikastikkeen kera, Kahvi ja marjapiirakka    
    
Finaali on aikataulutettu klo 14:00, joka tarkoittaa sitä, ettei finaalia aloiteta aikaisemmin, vaikka 
pelipari olisi selvillä.  Todennäköisesti finaali pääsee alkamaan 14:00 – 16:30 välisenä aikana. 
Palkintojenjako heti finaalin jälkeen!  
(Areenan purkutyöt alkaa palkintojenjaon jälkeen) 
 
Ei virallista pukeutumiskoodia katsojien osalta, mutta toiveena siisti, tapahtumaa, pelaajia ja 
esiintyjiä kunnioittava pukeutuminen.  

(Pelaajilla pukukoodina suorat housut, kauluspaita, pukuliivi, rusetti/solmio ja nahkaiset 
pukukengät) 

 

 
 
 
12:00 – 23:00 RAKAS ravintola auki iltaan asti jossa pidetään mahdolliset päätösjuhlat! 
 


