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C-NUORTEN SM-TURNAUS LAHDESSA 8.- 10.4.2022  

Ringeten pelikauden 2021–2022 C-nuorten SM-turnaus järjestetään huhtikuussa 2022 Lahdessa, 

yhteistyössä Suomen Ringetteliiton kanssa.  

Turnausaika: Turnaus pelataan kolmepäiväisenä 8.-10.4.2022. Paikkana on SOL-Areena, joka sijaitsee 

osoitteessa Launeenkatu 7.  

Turnausohjelma ja säännöt, on lähetetty aikaisemmin. Turnauksen aikataulu on myös 

Livessä. Lohkovaiheen jälkeen otteluohjelma täydentyy sekä paikan päällä että Live 

tulospalvelussa. 

Perjantaina tulee kaikille 2 ottelua. Pronssiottelu on sunnuntaina klo 15.00-15.50 ja 

loppuottelu klo 16.05 -16.55. 

Infopiste: Jäähallin aulassa tulee sijaitsemaan infopiste, josta annetaan turnausjulkaisun printtiversio 

kaikille ja T-paidat niille, jotka ovat sen tilanneet. Infosta saatte muutakin hyödyllistä tietoa. 

Turnauksen vastuuhenkilöiden numerot: 

Turnauspäällikkö Pia Koliseva p.0451837060 

Varaturnauspäällikkö: Jarkko Hellsten p. 0403485246 

Pukukopit, oheistilat (la, su) Pia Järvinen p. 0440912202 

Turvallisuus: 

Turvallisuudesta vastaa ensiapuryhmä ja järjestysmiesryhmä. Heillä on tunnuksena 

heijastavat liivit. Hallissa on erillinen ensiapuhuone. Lahti Ringette on järjestävä organisaatio 

ja henkilötunnuksena on kaulasta riippuva henkilökortti.  

Korona ei ole poistunut kaupungista ja siksi käsihygenia, turvavälit ja maskin käyttösuositus 

on syytä huomioida. Käsidesiautomaatteja on jäähallin aulassa, kahvilassa ja oheistiloissa. 

Luonnollisesti autoja ei saa jättää henkilökunnan parkkiruutuihin vaan merkityille 

parkkiruuduille. Hallin parkkialueella on parkkikiekkopysäköinti. Parkkipaikka tulee olemaan 

ruuhkainen, joten tarvitaan pitkämielisyyttä. Paksu jää-/lumipeite hankaloittaa tilannetta. 

Bussien tulosuunta on pohjoisesta Teräkatu ja poistuminen etelän liittymästä Linjakatu. 

Hallista etelän suuntaan n. 100 m päässä sijaitsee erillinen parkkialue, johon myös bussit 

parkkeerataan. Turvallisuusasioita hoitaa Pia Koliseva. 

Turnaustoimisto: 

Toimisto sijaitsee hallin toisessa kerroksessa kahvilan yhteydessä. Kiitos kaikille 

pelaajaluetteloista, jotka saatiin ajoissa. Toimistosta hoidetaan mm. kaikki pelipöytäkirjat. 

Toimiston tehtäviin kuuluu ottelukokoonpanojen muutosten tallennus Liveen siten, että 

pelin alkaessa tulospalvelu on ajantasalla. Siksi on tärkeää, että joukkueenjohtajat tulevat 

ajoissa kuittaamaan pöytäkirjat, mieluimmin 30 min ennen pelin alkua ! 

Pelien jälkeen erotuomarit käyvät kuittaamassa pöytäkirjat. Toimistossa tehdään lisäksi 

turnauksen sujuvuuteen liittyvää ohjeistusta. Vastuuhenkilönä on Jarkko Hellsten ja liitosta 

Päivi Reiman. 
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Jäähalli: 

Turnauksen jäähalli on nimeltään SOL-Areena, jossa on kolme jääkaukaloa, kahvila- ja 

katsomotilat sekä alkulämmittelytilat nk. oheistilat. Areena on n. 12 v. vanha, mutta 

oheistilat ovat olleet vasta 2 vuotta käytössä. Turnauksessa on käytössämme kaukalot 1, 

johon siirrytään pukuhuoneista 1-4 ja kaukalo 2, johon siirrytään pukuhuoneista 5-8. 

Katsomoissa on tilaa n. 400 katsojalle.  

Kahvila Kiekko Cafen yrittäjät tarjoavat kahvilapalvelua viikonlopun ajan. 

 

Varustevarastoja on käytössämme 9 kpl. Varastoissa on vaatteiden kuivausta varten 

henkaritangot, joten ottakaa henkarit mukaan. Yleisön wc-tilat ovat kahviossa. 

Pukuhuoneissa on luonnollisesti myös wc:t.   

Oheistilat ja alkulämpö: 

Oheistilat eli alkulämmittelytilat on rakennettu jäähallin yhteyteen etelän puolelle ja sisään 

mennään kaukalon 1 ja pukuhuoneiden välistä. Alakerrassa on n. 400 m2 jumppasali ja 

toisessa kerroksessa 4-ratainen juoksusuora. Jumppasali ja juoksusuora ovat turnaukseen 

osallistuvien joukkueiden käytössä la klo 10-18. Tiloihin ei saa mennä ulkokengissä vaan 

sisäkengissä. Ruuhkan välttämiseksi oheistilojen käyttö on mahdollista aloittaa aikaisintaan 

40 min ennen pukukoppiin menoa. Vuorot jumppasali/rata lähetetään vielä joukkueille 

erikseen. 

Pelien alussa jäällä on mahdollisuus muutama minuutti lämpätä renkaiden kanssa. Mikäli 

haluatte näin tehdä, ottakaa omat renkaat mukaan. 

Palvelut: 

Paistamme ulkona katoksessa herkullisia maatila Liha-Merosen makkaroita ja juomia. 

Aulassa on Onnenpyörä, jossa jokainen pyöräytys voittaa. Lisäksi Ringetteliiton 

myyntipisteessä on fanituotteita. Hallissa on luistimien teroituspaikka neljälle koneelle. Lahti 

Ringeten huoltajilta voitte kysyä, jos tarvitsette teroitusapua. Kaikissa myyntipisteissä maksu: 

käteinen/Mobilepay/korttimaksu. Palvelujen vastuuhenkilö on Mira Clewer. 

Turnausjulkaisu:  

Turnausjulkaisu on mennyt jo painoon. Turnausjulkaisun printtiversio jaetaan joukkueen 

pelaajille ja toimihenkilöille, kun tulette paikalle. Julkaisun sähköinen versio pyritään myös 

lähettämään teille. Julkaisusta vastaa Nia Toivonen. 

Ruokailu: Ruokailuaikataulu perjantaille on lähetetty joukkueille. Turnauksen ruokailut on tilattu 

etukäteen ja paikkana on ravintola Cafe Ida, joka sijaitsee kauppakeskus Valon alakerrassa. 

Cafe Ida tarjoaa laadukkaan menun ja ruokailuympäristö on turvallinen (etäisyydet) sekä 

viihtyisä. Matkaa kertyy kävellen n. 6-7 min. Ks. kuva. Lauantain ja sunnuntain ruoka-

aikataulu toimitetaan myöhemmin. Ruokailun vastuuhenkilönä toimii Heidi Haapio. 
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Varusteet:  Otteluiden pukuhuoneet on määritelty turnauksen loppuun asti. Lista on lähetetty 

joukkueille. Ensimmäiset pelaavat joukkueet Lahti-Helsinki ja EKS-BlueRings sekä seuraavat 

joukkueet LuKi 82-NoU ja Ilves-NSR voivat tullessaan turnaukseen viedä varusteet suoraan 

listan mukaiseen pukuhuoneeseen. Perjantain lähtötilanteessa muille on varattu 

varustekopit seuraavasti: Haukat numero 2, FoPs 8, KaPa-51 15, Lukko 16, Hyvinkää 17, BLD 

UP 6 (uusi puoli), WG-62 UP 7, Tikka UP10. 

Huom ! PUKUHUONE LUOVUTETAAN POIS 30 MIN PELIN JÄLKEEN. Samaan aikaan koppiin 

tulee seuraava joukkue, joka tuo kassit esim. varastokopista UP 6. Pääsääntöisesti 

pukuhuoneesta poistuva joukkue vie varusteet samaan koppiin eli no UP 6, joka on juuri 

vapautunut. Koppien tarkempi kaavio lähetetään vielä ennen turnausta teille. 

Varustekopissa joukkue voi säilyttää tavaroita niin kauan, kunnes seuraava ottelu tulee. 

Varustekopissa on n. 3 m henkaritanko, jos halua varusteita kuivatella. Pia Järvinen ja Paula 

Salomaa opastavat joukkueita, että saadaan kaikki menemään sopuisasti. Tämä vaatii 

hieman joustoa, ymmärrystä ja jämäkkyyttä joukkueenjohtajilta! Näillä järjestelyillä saadaan 

oma varustetila pelien välissä kaikille 

Pukuhuoneet 1-8 sijaitsevat peräkkäin käytävällä. Varustekopeista no: 2,8,15,16,17, 

sijaitsevat vanhan hallin käytävällä ja kopit 6,7 ja 10 uudella puolella. Uudelle puolelle 

mennään kaukalo 1 ja pukuhuoneiden välisestä tilasta. Varusteiden yösäilytys on mahdollista 

näissä tiloissa ja lisäksi käytössämme on ylimääräisiä tiloja. Mikäli otatte varusteet 

majoitukseen, niin ilmoittakaa siitäkin Pialle ja Paulalle. Yösäilytyksen yksi tavoite on, ettei 

kenenkään tarvitse tulla aikaisin aamulla hallille sen takia, että varusteet ovat väärässä 

paikassa ja haittaavat pelaavia joukkueita. Siksi aamulla aloittavien varusteet pyritään 

saamaan oikeisiin pukuhuoneisiin jo illalla. 

Tulospalvelu: 

Hallin sisällä tulospalvelu sijaitsee kahvilassa, jossa näytölle heijastetaan Ringeten Live 

tulospalvelu, joka löytyy osoitteesta: 

https://ringette.torneopal.fi/taso/sarja.php?turnaus=ringette2021&sarja=CSM-tu . 

Tulospalvelussa on myös tulevien otteluiden ohjelma. Kummankin kaukalon otteluita 

voidaan seurata suorana YouTubesta https://www.youtube.com/c/RingetteLIVE . 

Mitaliottelut streemataan liiton toimesta ja niihin tulee selostus. Seuramme vastuuhenkilönä 

toimii Heidi Koistinen. Jakakaa infoa kotikatsomoihin ! 

Palkinnot:  

Lahti Ringette palkitsee joka joukkueesta yhden pelaajan tsempparipalkinnolla. Tsempparin 

valitsee joukkue itse ja nimi ilmoitetaan toimitsijapöydälle ennen viimeisen ottelun 

loppumista. Viralliset palkinnot saa All Stars viisikko ja kolmelle parhaalle jaetaan mitalit, 

joukkuepalkinnot ja voittajalle kiertopalkinto. 

https://ringette.torneopal.fi/taso/sarja.php?turnaus=ringette2021&sarja=CSM-tu
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FRingetteLIVE&data=04%7C01%7C%7C23db751a023c436f544308da1231ef19%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637842302929818225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hI7sra3pXrQ9clniXB7wHs%2BE6aUY8Z6FZ7zYh0wJTBw%3D&reserved=0

