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EASTER TOURNAMENT 2022

TERVETULOA EASTER TOURNAMENTIIN!
WELCOME TO EASTER TOURNAMENT!

EASTER 2022:

5 MAATA / COUNTRIES
193 JOUKKUETTA / TEAMS
17 PELIKENTTÄÄ / COURTS
2000 PELAAJAA / PLAYERS
515 PELATTUA PELIÄ / GAMES
10500 SYÖTYÄ RUOKAA / MEALS
250 VAPAAEHTOISTA / VOLUNTEERS

TURNAUKSEN JÄRJESTÄJÄ:

LAHTI BASKETBALL JUNIORIT RY
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Easterin paluu
Lahdessa on monessa perheessä totuttu viettämään pääsiäisen pyhiä vuosien varrella
varman kevään merkin eli koripallon Easter Tournamentin parissa.
Parina viime vuotena maailmanlaajuinen pandemia perui tapahtuman ja nyt päästään
jälleen käynnistämään seuraavaa vaihetta turnauksen jo neljännesvuosisataisen
historian taipaleella.
Toivottavasti turnaustunnelmat palaavat tauon jälkeen heti takavuosien tasolle
niin kentillä kuin kenttien laidoillakin, itsellänikin on kokemusta mukavasta
’Easter-hengestä’ niin harrastesarjapelailun kuin minityttöjen ottelupöytäkirjan
pitotehtävienkin kautta!
Vuosittaisilla junioreiden suurturnauksilla ja -tapahtumilla on vankka asema
lahtelaisessa tapahtumakierrossa ja ne tuovat kaupunkiin mittavan joukon vieraita niin
kotimaasta kuin rajojemme ulkopuoleltakin.
Kaikilla tapahtumilla on alueille aina muun muassa taloudellisia myönteisiä vaikutuksia,
mutta varmasti juuri näinä maailmantilanteen aikoina on myös se erityisen tärkeää,
että lapset ja nuoret ja kaikenikäiset pääsevät kokoontumaan harrastamansa lajin
pariin yhdessä joukkuekavereiden kanssa turvallisessa ympäristössä ja ohjauksessa.
Tässä kokonaisuudessa kaikilla liikunta- ja urheiluorganisaatioilla ja -tapahtumilla on
ja tulee olemaan tärkeä roolinsa jatkossakin yhteistyössä meidän kaupunkikumppanien
kanssa. Ilman tapahtumia ei ole oikein kaupunkejakaan.
Lahden kaupungin puolesta toivotan kaikki pelaajat, valmentajat, tuomarit,
vapaaehtoistoimitsijat ja toivottavasti runsaslukuisen yleisön tervetulleeksi Lahteen ja
sen pelikentille!

Hyvää turnausta ja pääsiäistä!
Tommi Lanki
liikuntatoimenjohtaja
Lahden kaupunki
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OHJEITA TURNAUKSEEN OSALLISTUVILLE
KISAKANSLIA
Sijaitsee Lahden Messukeskuksen pääaulassa, osoitteessa
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti. Saapuessaan joukkueet
ilmoittautuvat kisakansliaan, josta joukkueet saavat
turnausmateriaalin (mm. kisapassit).
Kanslia on avoinna:
torstaina 1
1
8.00–2 .30
perjantaina
1
7.00–2 .30
lauantaina
1
7.30–2 .30
sunnuntaina
1
7.30– 6.00
Puhelin:		
Email: 		

Majoitusvalvoja on paikalla jatkuvasti huolehtien
järjestyksen säilymisestä. Majoitusvalvojan tavoittaa
kisakansliasta/ koulun aulasta. Hiljaisuus kouluilla alkaa
kello 23 ja ovet suljetaan myös kello 23, jolloin myös
joukkueiden on oltava huoneissaan. Jos joukkue ei noudata
majoituksesta annettuja ohjeita tai valvojan käskyjä, se
voidaan sulkea ulos turnauksesta. Joukkueella on oltava
vähintään yksi aikuinen valvoja paikalla silloin, kun ovat
majoituskoululla.
Sunnuntaina 17.4. majoitusluokkien pitää olla tyhjiä ja
siivottuja kello 12 mennessä. Majoituskoululle ei voi jäädä
turnaus sunnuntaina 12.00 jälkeen viettämään aikaa, vaan
joukkueen on poistuttava paikalta esim. pelipaikalle tai
Suurhalliin.

+358 45 270 5255
eastertournament@lbj.fi

MAJOITUSPAIKAT / ACCOMMODATION:

Lisätietoa majoituksesta:

Salpaus Stå 10

Ståhlberginkatu 10 15110 Lahti

Lahden Yhteiskoulu

Kirkkokatu 2

15110 Lahti

Lahden Lyseo

Lahdenkatu 6

15110 Lahti

Lotilan koulu

Vuoksenkatu 9

15100 Lahti

Kärpäsen koulu

Kasakkamäentie 1

15800 Lahti

Salpausselän koulu

Hämeenlinnantie 3 15800 Lahti

H-kisapassi:

Länsiharjun koulu

Helsingintie 52

15700 Lahti

Kauppahotelli Grand

Hämeenkatu 4

15110 Lahti

– Kauppahotelli Grand
Hämeenkatu 4, 15110 Lahti, Tel. +358 3 54 400

Forenom Lahti

Rauhankatu 14

15110 Lahti

Green Star Hotel Lahti

Vesijärvenkatu 1

15100 Lahti

Majoitusvastaava – Riina Raskunen +358 44 276 0500

HOTELLIMAJOITUS (H-KISAPASSI)
Hotellimajoitus on järjestetty kolmessa hotellissa:

- GreenStar Hotel Lahti
Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti, Tel. +358 10 423 9392
- Forenom Aparthotel Lahti City
Rauhankatu 14, 15110 Lahti, Tel. +358 20 1983420

PELIPAIKAT / GAME ARENAS:

Huoneiden luovutus alkaa perjantaina kello 15.00. Jos
tarvitset huonetta sunnuntaina kello 12.00 jälkeen,
sovi huoneen luovutuksesta hotellin kanssa. Tarkista
vastaanoton aukioloaika infosta tai hotellin nettisivuilta.

Suurhalli Areena

Salpausselänkatu 7

15110 Lahti

Suurhalli Treeni

Salpausselänkatu 7

15110 Lahti

Suurhalli Salppuri

Salpausselänkatu 7

15110 Lahti

Salpaus Svi 8

Svinhufvudinkatu 8

15110 Lahti

OTTELUT

Lahden Lukio Gaudia

Terijoenkatu 2

15140 Lahti

Lahden Yhteiskoulu

Kirkkokatu 2

15110 Lahti

Pelit alkavat perjantaiaamuna kello 9.00 ja jatkuvat
sunnuntain finaaleihin asti.

Metsäkankaan koulu

Suitsikatu 10

15830 Lahti

Länsiharjun koulu

Helsingintie 52

15700 Lahti

Majoitus
Kaikilta joukkueilta peritään koulumajoittautumisen
yhteydessä 50 euron pantti, joka palautetaan joukkueille,
mikäli joukkue on huolehtinut huoneidensa siisteydestä.
Pantti kerätään majoituskoululla.

KOULUMAJOITUS (A-KISAPASSI, M-KISAPASSI)
Koulumajoitus on järjestetty järjestetty Salpausselän,
Länsiharjun, Kärpäsen, Lyseon ja Lotilan koululla, Lahden
Yhteiskoululla sekä Salpauksen keskustan kampuksella
perjantaista (15.4.) sunnuntaihin (17.4.), lisäyön varanneille
majoitus torstaista alkaen.
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Jokaiselle ottelupaikalle on nimetty salivastaava,
jonka tunnistaa oranssista Easter toimitsija- paidasta.
Salivastaavat vastaavat otteluista, pöytäkirjoista,
ottelupallosta ja toimitsijoista sekä toimivat
yhteyshenkilöinä joukkueiden ja turnausjohdon välillä.
He ovat myös oikeutettuja huolehtimaan pelipaikkojen
järjestyksen säilymisestä.
Jokaisella joukkueella on oltava ottelupaikalla vastuuhenkilö,
joka ilmoittautuu ja antaa yhteystietonsa salivastaavalle
joukkueen saapuessa ottelupaikalle. Vastuuhenkilö vastaa
sähköisten pöytäkirjojen täyttämisestä/tarkistamisesta,
eriväristen pelipaitojen sopimisesta sekä pukuhuoneiden
kunnosta ja siisteydestä.

Tiivistä otteluohjelmasta johtuen joukkueiden on
varauduttava siihen, että:
• ilmoitettuja otteluaikoja noudatetaan
• jos joukkue myöhästyy 15 minuuttia, ottaa salivastaava
yhteyttä turnauksen juryyn, joka tekee päätöksen uusinta
ottelusta tai luovutuksesta, kuultuaan kaikkia osapuolia.
• tarkistavat sähköisen ottelupöytäkirjan 20 min. ennen
ottelun alkua
• saliverryttelyyn ei jää yleensä hirveästi aikaa
• sopivat ennakolta sääntöjen mukaisesti erivärisistä
pelipaidoista

ENSIAPU
Turnauksen ensiapuryhmä päivystää Lahden Suurhallilla
(Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti) turnauksen infon yhteydessä
Messukeskuksen aulassa.

KORONA
Tulethan vain terveenä turvaukseen. Suosittelemme
maskien käyttämistä ja aktiivisesti myös käsidesin käyttöä
ennen pelejä ja ruokailua. Joukkueenjohtajilla on hyvä olla
muutama antigeenitesti mukana varalle, jos flunssan oireita
joukkueessa jollekin tulee. Antigeenitestejä on saatavilla
tarvittaessa myös turnauksen ensiavusta, mutta ensiapu ei
itse tee testejä. Toivomme, että pelialueella liikutte yhtenä
ryhmänä.
Ruokailuihin turnausravintola Tolvaselle joukkue menee
suunnitellusti yhtenä ryhmänä sekä pyrkii istumaan
samassa pöydässä.
Päijät-Hämeessä on edelleen voimassa laaja maskisuositus,
ja käsiä kannattaa puhdistaa ahkerasti.
Päivystysavun puhelinnumero on 116117, joka tarvittaessa
antaa koronaohjeistusta.

Yleinen hätänumero 112

JOS SAIRASTUN

Henkeä uhkaavassa tilanteessa on toimittava nopeasti.
Jos epäilette, että kyseessä on voimakas hengenahdistus,
aivohalvaus, rintakipu tai suuren vammaenergian aiheuttama
vamma, soittakaa välittömästi hätänumeroon 112.

Mikäli joukkueessa todetaan sairastumistapaus, esimerkiksi
oksennustauti tai flunssaoireita, niin sairastunut on
siirrettävä mahdollisimman nopeasti pois muun joukkueen
luota. Sairastumisesta on ilmoitettava turnauksen infoon,
jonka puhelinnumero on +358 45 270 5255.

Kiireellisessä tilanteessa potilaalla ei ole välitöntä
hengenvaaraa, mutta tilanne vaatii kuitenkin kiireellistä
hoitoa. Äkillisesti sairastuneet, kiireellistä hoitoa tarvitsevat
potilaat hoidetaan aina Akuutti24:ssa. Akuutti 24 sijaitsee
osoitteessa Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.
Akuutti24 päivystysapu: 116 117
Tarvittaessa tehdään hätäilmoitus: 112
Yliopiston Apteekki (Aleksanterinkatu 13, puh. 0300 20 200 on
avoinna kello 7–23)

OTTELUT
Tarkista oman joukkueen pelit turnauspalvelu Torneopalista,
jossa pelit ovat ajan tasalla!
TURNAUSPALVELU / GAMES AND SCHEDULES =
eastertournament.torneopal.fi/
Huom. Lahden Suurhallilla ei ole käteisautomaatteja.
Lähimmät ottoautomaatit löytyvät Lahden keskustasta.
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INSTRUCTIONS TO PARTICIPANTS
TOURNAMENT OFFICE

VENUES

At Lahti Hall, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti. The teams will
report to the office upon arrival, where they will receive
tournament passes etc.

The games will start at 9.00 on Friday and will continue until
the finals on Sunday.

Office hours:
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

18.00–22.00
7.00–22.00
7.30–22.00
7.30–16.00

Tel:			
+358 45 270 5255
Email: 			eastertournament@lbj.fi

ACCOMMODATION
A 50-euro collateral will be collected upon accommodation
(only school) from all teams and will be refunded if the team
has kept their room in order.
School accommodation (A tournament pass, M tournament
pass)
School accommodation is organized at the School of Lahti
and Salpaus from Friday (15.4) to Sunday (17.4.). By notifying
beforehand, Thursday accommodation is also available.
An accommodations supervisor is always on site to ensure
everything is in order. The supervisor can be reached at the
tournament office or the lobby of the school. Silence will
be announced at 23.00 at which time the doors will also be
locked, and the teams must be in their rooms. If a team fails
to follow these instructions or the supervisor’s orders, it can
be excluded from the tournament. A team must have at least
one adult on the accommodation school every time the team
is in there.
On Sunday the 17th, the classrooms must be empty by
12.00. The teams can’t stay in the accommodation schools
on tournament Sunday after 12.00, because there won’t be
accommodation supervisors keeping the order after that.
It is recommended that the teams take their luggage for
example to Suurhalli after the accommodation ends.
For additional information contact:
Riina Raskunen +358 44 276 0500

Hotel accommodation (H-tournament pass)
Hotel accommodation is set up in three hotels:
- Kauppahotelli Grand
Hämeenkatu 4, 15110 Lahti, Tel. +358 3 54 400
- GreenStar Hotel Lahti
Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti, Tel. +358 10 423 9392
- Forenom Apartmenthotel Lahti
Rauhankatu 14, 15110 Lahti, Tel. +358 20 1983420
The rooms are ready from 15.00 on Friday. If you need room
after 12.00 on Sunday, negotiate it with the hotel. Check
the reception open times from the tournament info or hotel
website.
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Every venue has an appointed organizer that can be
identified from his/her orange Easter official shirt. These
people take care of the games, game records, the game ball,
officials and act as a medium between the team and the
tournament management. They are responsible for upholding
order at the venues.
Every team must have a contact person present who
contacts and gives out his/her contact information to the
appointed organizer when arriving at the venue. This person
is responsible for filling the game record, matching the
jerseys and for the tidiness of the locker rooms.
Because of the tight schedule, all teams must prepare
themselves that:
• timetable is followed accordingly
• if a team is late 15 minutes or more, the appointed
organizer contacts the jury that will decide the outcome
after hearing both parties
• they fill/check the game record 20 minutes before the start
of the game
• there probably won’t be enough time for warm up at the
venue
• agree beforehand about mismatching jerseys

MEDICAL HELP
Tournament First Aid is located in Lahti Suurhalli
(Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti) in the tournament info.
Emergency number 112.
In case of emergency contact emergency room of Akuutti24,
address Keskussairaalankatu 7, Lahti.
Akuutti24 helpline +358 3 116 117
Pharmacy (Aleksanterinkatu 13), tel. +358 0300 20 200
open 7–23)

CORONA

IF I SICK

Come to the tournament only healthy and without any
corona symptoms.

If a case of illness is detected in a team, such as vomiting or
flu symptoms, the patient must be removed from the rest of
the team as soon as possible. Illness must be reported to the
tournament info and first aid to the tournament info phone
number +358 45 270 5255.

We recommend wearing masks and actively washing your
hands and using hand disinfectant before games and meals.
It is a good idea for team leaders to have a few antigen
tests with them in case someone on the team develops flu
symptoms. Antigen tests are also available from tournament
first aid, if needed, but first aid of the tournament does not
do the testing itself. We hope you move around the game
area as one group with your team.
At the tournament restaurant Tolvanen, the team will go for
dining as a group and will try to sit at the same table.

GAMES
Remember to check your games from the online game
schedule – Torneopal. The games are always updated there!
GAMES AND SCHEDULES = eastertournament.torneopal.fi/
Note. There are no cash dispensers in Suurhalli. The nearest
ATM are located in the city of Lahti.

Lahti still has an extensive mask recommendation, and it is
worth cleaning your hands diligently.
The official emergency telephone number is +358 116 117,
which provides corona instructions if necessary in Lahti.
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RUOKALISTA

(LOUNASRAVINTOLA TOLVANEN)
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti

MEALS & MENU
(RESTAURANT TOLVANEN)
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti

PERJANTAI 15.4.

FRIDAY 15.4.

Aamupala klo 6.30–9.00
(Torstaina saapuville)
Puuro, leipä, levite, leikkeleet, kasvikset,
mehu, maito, tee, kahvi aikuisille

Breakfast 6.30–9.00
(For those arriving on Thursday)
Porridge, Bread, Cold Cuts, Vegetables,
Juice, Milk, Tea, Coffee for Adults

Lounas klo 10.30–14.00
Lihamakaronilaatikko, salaatti,
leipä ja levite, vesi, mehu ja maito

Lunch 10.30–14.00
Meat and Macaroni Casserole, Salad,
Bread, Water, Juice and Milk

Päivällinen klo 16.30–20.00
Makkarakastike, peruna, salaatti,
leipä ja levite, vesi, mehu ja maito

Evening meal 16.30–20.00
Sausage Sauce, Potatoes, Salad, Bread,
Water, Juice and Milk

LAUANTAI 16.4.

SATURDAY 16.4.

Aamupala klo 6.30–9.00
Puuro, leipä, levite, leikkeleet, kasvikset,
mehu, maito, tee, kahvi aikuisille

Breakfast 6.30–9.00
Porridge, Bread, Cold Cuts, Vegetables,
Juice, Milk, Tea, Coffee for Adults

Lounas klo 10.30–14.00
Kanapasta, salaatti, leipä ja levite,
vesi, mehu ja maito

Lunch 10.30–14.00
Chicken Pasta, Salad, Bread, Water,
Juice and Milk

Päivällinen klo 16.30–20.00
Jauhelihabolognese ja peruna, leipä ja levite,
vesi, mehu ja maito

Evening meal 16.30–20.00
Minced Meat and Potatoes, Bread,
Water, Juice and Milk

SUNNUNTAI 17.4.

SUNDAY 17.4.

Aamupala klo 6:30–9.00
Puuro, leipä, levite, leikkeleet, kasvikset,
mehu, maito, tee, kahvi aikuisille

Breakfast 6.30–9.00
Porridge, Bread, Cold Cuts, Vegetables,
Juice, Milk, Tea, coffee for Adults

Lounas klo 10.30–15.00
Kinkkukiusaus, salaatti, leipä ja levite
vesi, mehu ja maito

Lunch 10.30–15.00
Ham and Potato Casserole, Salad,
Bread, Water and Milk
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MANKELIT OVAT TÄÄLLÄ TAAS
Huippusuositut kaupunkipyörät Mankelit ovat palanneet! Mankeloi sinäkin
Lahden mäkisiä mantuja sähköavusteisilla pyörällä keväästä syksyyn asti
mankelointikaudella 11.4.-11.11. Ei muuta kuin Mankelilla mäkeen!
HINNAT 2022: KAUSILIPPU 50 € | VIIKKOLIPPU 10 € | PÄIVÄLIPPU 5 €

Lainaa Mankeli lataamalla Freebike-sovellus | Lue lisää: kaupunkipyorat.lahti.fi
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Korispisteen turnausmyymälä
Easter Tournamentissa

HUIKEITA
TURNAUSTARJOUKSIA
TURNAUSMYYMÄLÄN AUKIOLOAJAT

Pe klo 11 - 20
La klo 9 - 20
Su klo 9 - 15

Lahden Suurhalli
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
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