
POWER CUP 2022
INFOA



MUISTA

 Pelaaja: 

 Lataa puhelimeesi munLentis sovellus! Sieltä löytyy kätevästi Power Cupin 
asiat, otteluohjelmat ja apua tapahtumaan liittyen.

 Nimikoi kaikki tavarasi!

 Huolehdi, että jaksat itse kantaa tavarasi.

 Pakkaa riittävästi vaatetta peleihin ja vapaa-aikaan, ja varaudu sään 
vaihteluun. 

 Vaatetus: Sää vaihtelee, voi sataa vettä ja olla helteistä

 Omat pelivarusteet, kengät ja juomapullo sekä reppu pelipäivän tavaroita varten

 Vaatteet - myös sadevaatteet, tuulipuku/ulkoiluvaatteet, vaihtokengät

 Sateenvarjo, sadeviitta, hattu/huivi, aurinkolasit, uikkarit

 Aurinkorasva, pyyhe, peseytymisvälineet ja hygieniatuotteet, omat lääkkeet sekä 
varmuuden vuoksi koronatesti(t)

 Sisäkengiksi sandaalit

 Muovipussi likaisille vaatteille



MUISTA

 Majoitukseen liittyvät tavarat:

 Retkipatja/ilmapatja. Muista! Lakana ilmapatjan alle, mikä estää narinan.

 Peitto tai makuupussi

 Tyyny ja tyynyliina

 Unimaski, korvatulpat, mikäli olet herkkäuninen

 Katso tarkempi info: https://www.powercup.fi/info/koulumajoitus/ , huom! 

Maininta patjan leveydestä. 

 PILLI! Leirillä tarvitset pilliä tuomaritehtäviin.

 Rahaa: kortin lisäksi on hyvä olla myös käteistä.

 Kela- tai henkilökortti

 Puhelin, laturi, kuulokkeet, varavirta

 Puuhaa vapaa-ajalle esim. pelikortit tms.

https://www.powercup.fi/info/koulumajoitus/


MUISTA

 Lataa puhelimeesi munLentis sovellus! Sieltä löytyy kätevästi Power Cupin 

asiat, otteluohjelmat ja apua tapahtumaan liittyen.

 Joukkueenjohtaja ja valmentaja: 

 Lähtövalmisteluissa varmista, että sinulla on käsitys kokonaisuudessaan joukkueesi 

leiripäivien rakentumisesta pelien, toimitsijavuorojen ja ruokailujen suhteen. 

 Ohjeista oma joukkueesi tarkemmin. Tarkempia ohjeita Power Cupin järjestelyistä 

mm. www.powercup.fi tai munLentis sovelluksen kautta.

 Ota mukaan joukkueen EA-tarvikkeet ja muut yhteiset tarvikkeet.

 Käsidesiä löytyy reilusti Neulamäestä.

 Puhdistuspyyhkeitä käsien ja kasvojen putsailuun?

 Varmista, onko kenelläkään allergioita tai muita lääkehoitoa vaativia sairauksia.

 Hae palloja mukaan Neulamäestä lämmittelyä varten (ottakaa vähän 

huonokuntoisimpia…).

http://www.powercup.fi/


MATKUSTAMINEN

 Tule paikalle Puijon pesisstadionille torstaina 9.6. viimeistään klo 7.15.

 Lähtö klo 7.30

 Kahvi- ja vessatauko matkalla Viitasaaren ABC n. 10.00

 Perillä n. 12.00

 Linja-autot Ykkösmatkat Oy

 Kaksi 50 paikkaista linja-autoa

 Paluu sunnuntaina 12.6. pesisstadionille ottelu- ja palkintojenjako aikataulun 

mukaan. Palkintojenjako klo 13-15.00.



MATKUSTAMINEN 

 LINJA-AUTO 1

 Vastuuhenkilö Maarit Viljakainen 

0503066889

 E-tytöt 7 hlö

 E-pojat 10 hlö

 D-tytöt 10 hlö

 D-pojat 7 hlö

 Yhteensä 35 hlö

 LINJA-AUTO 2

 Vastuuhenkilö Henna-Kaisa 

Jyrkkänen, Esa Kaarakainen

 C-tytöt 13 hlö

 C-pojat 11 hlö

 B-tytöt 12 hlö

 Yhteensä 36 hlö



TOIMINTA LINJA-AUTOSSA

 Ei tölkkijuomia

 Jokainen huolehtii siisteydestä yhdessä. Roskat laitetaan roskapusseihin, 

tyhjät pullot viedään pois autosta.

 Linja-auton liikkuessa käytetään turvavöitä.

 Kuulokkeet on hyvä varata mukaan, jos haluat kuunnella musiikkia tms.

 Jos joku haluaa lepäillä, annetaan siihenkin mahdollisuus.

 Tsemppihenkeä ja pelifiilistä pitää kuitenkin luoda jo matkalla!



MATKAEVÄÄT

 Nyt ollaan pitkällä pelimatkalla!

 Varaa matkaevääksi urheilijalle sopivaa syötävää. Varaa sitä riittävästi. 

 Eväsleivät, hedelmät, välipalapatukat ja –keksit, vettä, mehua tai kivennäisvettä.

 Kylmälaukku on näppärä olla mukana.

 Kotimatkalla voidaan herkutella (joukkueen sääntöjen mukaisesti), säästetään 

karkit ja limpparit sunnuntaille.



PERILLÄ POWERISSA

 Linja-autot ajavat ensiksi majoituspaikkaan: Anssin-Jussin Areena, Vaasantie

22, 62375 Ylihärmä.

 Matkatavarat puretaan reippaasti luokkiin ja oman 

valmentajan/joukkueenjohtajan ohjeiden mukaan otetaan tarvittavat 

vaatteet ja varusteet.

 Siirtyminen lounaalle tapahtuma-alueella Palace-halliin Puistotie 3, 62300 

Härmä.

 Lounaan jälkeen avajaiset klo 14.00 ja ensimmäiset pelit kaikilla joukkueilla 

klo 16.00.

 Muuten kuljetukset ja kulkemiset sovitaan yhdessä muiden Puijo Wolleyn

joukkueiden kanssa. 



RUOKAILU

 Aamupala- ja iltapala tarjoillaan koululla.

 Lounas ja päivällinen tarjoillaan turnausalueella.

 Suosituimpina ruokailuaikoina voi joutua jonottamaan.

 Ruokailun infosivuilta lisää tietoa ruokalistoista ja ruokien ainesosista.

 Aamukahvi ei kuulu aamupalaan. Sitä voi ostaa kioskista.

 https://www.powercup.fi/info/ruokailu/

https://www.powercup.fi/info/ruokailu/


MAJOITUS

 Anssin-Jussin Areena, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä.

 S-Market Ylihärmä n. 2,5 km

 M-Market Ylihärmä n. 3,0 km

 Etäisyys pelipaikalle Power Parkiin n. 11 km

 https://www.powercup.fi/info/koulumajoitus/

 Majoitustila siivotaan ennen lähtöä huolellisesti. Majoitusvastaavan pitää 

antaa lupa poistumiseen, jolloin majoitustila on siis heidän mukaansa 

luovutuskunnossa. Kaikki osallistuvat siivoamiseen yhdessä.

https://www.powercup.fi/info/koulumajoitus/


POWER CUP TAPAHTUMA-ALUE



POWER CUP TAPAHTUMA-ALUE (EA, WC, VESI)



TUTUSTU POHJANMAAHAN

 Kauhava www.visitkauhava.fi, www.paraspaikka.fi

 Huvipuisto Powerpark www.powerpark.fi

 Keskisen kyläkauppa https://tuuri.fi/

 Ähtärin eläinpuisto https://www.ahtarizoo.fi/

http://www.visitkauhava.fi/
http://www.paraspaikka.fi/
http://www.powerpark.fi/
https://tuuri.fi/
https://www.ahtarizoo.fi/

