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YLEISTÄ 

 

Tähän tiedotteeseen on kerätty kaikki se olennainen tieto, mitä tarvitaan kisojen 

onnistumiseen. Tähän tiedotteeseen kannattaa tutustua huolella. Turnauksen 

nettisivut löytyvät osoitteesta: http://www.ploki.com 

  

 

1. PAIKKA JA YHTEYSTIEDOT 

 

Viitasaaren Areena (monitoimihalli) 

Urheilutie 9 

44500 Viitasaari 

 

Yhteyshenkilö paikkaan liittyvissä asioissa: 

Viitasaaren vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto 

044-4597570 

jorma.rihto@viitasaari.fi 

kanslisti Liisa Hyppönen 

014-4597520 

liisa.hypponen@viitasaari.fi 

 

Monitoimihallin yhteydessä toimii myös Uimahalli Simmari. 

Simmarin lipunmyynti: 014-4597552 

Simmarin esimies Taito Tammelin 044-4597551 

 

 

 

mailto:jorma.rihto@viitasaari.fi
mailto:liisa.hypponen@viitasaari.fi
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2. KENTÄT JA PELIPAIKAT 

 

Turnauspaikka ja Areenan Sali pelikenttineen rakennetaan turnauskuntoon pe 

2.5 klo 16 jälkeen. Turnaus pelataan kolmella kentällä. Kentät on numeroitu ja 

merkitty selvästi. Kaikilla kentillä pelaavien joukkueiden nimet/paikkakunnat 

näkyvät yleisölle pahvisten lattiakylttien avulla.  Loppuottelu (sijat1-2) pelataan 

isolla kentällä. 

Kentät on varattu joukkueiden käyttöön pe klo 18.00 – 21.00. 

Perjantaina joukkueilla on mahdollisuus pitää 45 min harjoitusvuoro 

liikuntahallilla. Vuorot jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Kaikille joukkueille pyritään järjestämään saliaikaa. Ilmoita 

joukkueesi halukkuus osoitteeseen: martti.karjalainen@pihtipudas.fi 

Toteutuneet vuorot ilmoitetaan joukkueille viimeistään pe 2.5.2014. 

 

Turnauksen aikana käytössä olevat pukukopit on merkitty ja nimetty joukkueiden 

käyttöön. Lämmittelyn aikana käytetään joukkueiden omia palloja. Ottelupallot 

toimitetaan järjestäjän toimesta. Joukkueet voivat lämmitellä Areenan käytävillä 

tai pienryhmäliikuntatilassa/peilisalissa. 

 

 

 

 

 

 

mailto:martti.karjalainen@pihtipudas.fi
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4. TURNAUSORGANISAATIO 

 

Turnausvastaava 

Jussi Kinnunen 

040-5396003 

juzzikoo@gmail.com 

 

Tiedottaminen (etukäteisinformaatio) 

Martti Karjalainen 

040-5610477 

martti.karjalainen@pihtipudas.fi 

 

Tulospalvelu ja nettisivut 

Jarkko Tyvimaa 

Marjut Kivinen  

kivinen.marjut@gmail.com 

 

Ruokailu 

Sirpa Kinnunen 

040-5395003 

plokism@gmail.com 

 

 

Kentät ja saliolosuhteet 

Pauli Saastamoinen 

mailto:juzzikoo@gmail.com
mailto:martti.karjalainen@pihtipudas.fi
mailto:kivinen.marjut@gmail.com
mailto:plokism@gmail.com
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0400-934724 

saastamoinenpauli@gmail.com 

 

Kuuluttaminen  

Jouni Pappinen, Raimo Lipponen 

 

Tuomarit ja kirjurit 

Jouko Koljonen 

jouko.t.koljonen@luukku.com 

Satu Koljonen 

satu.koljonen@pihtipudas.fi 

 

Turnauspaita 

Sirpa Kinnunen 

040-5395003 

plokism@gmail.com 

 

Käsiohjelma 

Tuire Koljonen  

044-0940149 

tuire.koljonen@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:saastamoinenpauli@gmail.com
mailto:jouko.t.koljonen@luukku.com
mailto:satu.koljonen@pihtipudas.fi
mailto:plokism@gmail.com
mailto:tuire.koljonen@hotmail.com
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5. KISAMATERIAALIT 

 

Kisamateriaali ja niiden julkaisuajankohdat: 

- vko 14-15 sähköposteilla alkuinfoa finaalissa pelaaville joukkueille 

- vko 16, 15.4 mennessä lisäinfoa turnauspaidasta, ruokailusta, joukkueiden 

tiedoista/valokuvista jne. 

- 23.4- 2.5 välisenä aikana infopaketti joukkue/pelaajatiedoista (Käsiohjelma) 

- la 3.5 klo 22 mennessä lauantain pelien tiedot + jatko-ohjelmat, tulospalvelu 

nettisivuilla mahd.reaaliajassa 

 

Turnauspaita 

 

Tilaa turnauspaita SM-finaaliin! Paita on Fruit of the Loom- merkin tekninen T-

paita. Voit valita näistä: 

- miesten/yleismalli (tuotenro 1390), koot S-XXL  

- naisten malli (tuotenro 1392), koot XS-XXL.   

 

Paidan väri on pirteä fuksian punainen. Hinta: 16 e /kpl 

Turnauspaidassa on valkoisella painettuna kisatiedot: 

SM-finaali A-tytöt Viitasaari 3.- 4.5.2014 ja lentopallon kuva. 
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Paidat pitää tilata ennakkoon 23.4 mennessä osoitteesta: 

 plokism@gmail.com 

 

Joukkueenjohtaja tilaa kerralla koko joukkueen paidat (ilmoita mallit, koot ja 

kappalemäärät) 

Lasku lähetetään joukkueenjohtajalle sähköpostilla.  

Paidat on maksettava 30.4 mennessä (koko joukkueen paidat kerralla) 

Pihtiputaan Osuuspankkiin Ploki ry:n tilille: FI4353450820011818  

Paidat saa turnauspaikan kisakansliasta kuittia vastaan. 

 

 

Muutamia paitoja on myynnissä myös turnauspaikan kisakansliassa. 

Tarvittaessa paitoja voidaan tilata lisää jälkikäteen. 

 

6. MAJOITUS 

Joukkueet ovat hoitaneet majoittumisen etukäteen valitsemallaan tavalla. 

Lähiseudun majoituspalveluista on tiedotettu sähköpostilla. 

 

 

 

 

mailto:plokism@gmail.com
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7. RUOKAILU 

 

Joukkueilla on mahdollisuus varata turnauspäiville ruokailu etukäteen 

seuraavasti:  

la 3.5 

- Keilarysä – Viitasaaren viihdekeskus (Rantatie 5) 

klo 13- 17: kana, riisi, lämpimät kasvikset, salaattipöytä, leivät, ruokajuomat 

Hinta 8,50 e 

- Viitasaaren ABC – liikenneasema (Kokkosalmentie 7) 

 klo 11- 18: viikonlopun runsas noutopöytä, sis. keiton, lämpimän ruoan, 

salaatin, leivät, ruokajuomat, jälkiruokakahvin, - teen tai – kaakaon 

     Hinta 10 e 

su 4.5  

- Keilarysä – Viitasaaren viihdekeskus  

klo 13- 16: lihapullat, perunamuusi, lämpimät kasvikset, salaattipöytä, leivät, 

ruokajuomat    Hinta 8,50 e 

- Viitasaaren ABC – liikenneasema  

klo 11- 18: viikonlopun runsas noutopöytä, sis. keiton, lämpimän ruoan, salaatin, 

leivät, ruokajuomat, jälkiruokakahvin, - teen tai – kaakaon  

     Hinta 10 e 

Ruuat pitää tilata ennakkoon 23.4 mennessä osoitteesta plokism@gmail.com 

 

Joukkueenjohtaja tilaa kerralla koko joukkueen ruuat (ilmoita ruokapaikka, 

päivät ja kappalemäärät, sekä mahdolliset erityisruokavaliot) Huom: jos mukana 

on 4-12-vuotiaita lapsia, heille tarjotaan ruokaa Keilarysässä hintaan 6.50e. 

mailto:plokism@gmail.com
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Lasku lähetetään joukkueenjohtajalle sähköpostilla. 

Ruuat on maksettava 30.4 mennessä (koko joukkueen ruuat kerralla) 

Pihtiputaan Osuuspankkiin Ploki ry:n tilille: FI4353450820011818  

Turnauspaikan kisakansliasta saa kuittia vastaan ruokaliput, joilla pääsee 

syömään.  

 

8. KAHVIO/KIOSKI 

Turnauspaikalla on kahvio/kioski, josta myydään suolaista ja makeaa purtavaa 

juomineen sekä muuta välipalaa. 

Kahvio/kioski on auki seuraavasti: 

Pe 18:00..20.00 

La 9:00… 

Su 8:00… 

 

9. ENSIAPU 

Ensiapu-piste on toiminnassa pelien ajan, alkaen la klo 10. Ensiapupiste on 

selvästi merkitty ja se sijaitsee mahd.lähellä pelikenttiä. Tärkeitä 

puhelinnumeroita jatkohoitoa varten: 

- Viitasaaren terveyskeskuksen (Sairaalantie 4, 44500 Viitasaari) päivystys pe 

klo 20 asti, la ja su klo 10.00 -18.00 (ajanvaraus alkaa klo 9.00): 014 459 7223 

- Jyväskylän/ Keski-Suomen keskussairaalan yöpäivystys pe klo 20.00- 8.00  

sekä la ja su klo 18.00 – 9.00: 0100 84 884 

- yleinen hätänumero 112 

 

10. TILAT 

Turnauksessa on käytössä seuraavat muut tilat: 



 11 

Kisakanslia toimii Areenan ala-aulassa. Perjantaina kisakanslia on auki 18-

20.30. Perjantaina joukkue saa kisakansliasta painettuna tämän tiedotteen, 

kaksi käsiohjelmaa, tilaamansa turnauspaidat ja ruokaliput sekä joukkueille 

jaettavat lomakkeet (mm. tilastopohjat, aloituslipukkeet, parhaan pelaajan 

valintalomakkeet). 

Vasta lauantaina paikalle saapuvat saavat em. materiaalin viimeistään 

teknisen palaverin alkaessa. (Tekninen palaveri pidetään Areenan pääaulan 

yhteydessä lauantaina klo 8.30) 

 

11. LOMAKKEET 

Turnauksessa joukkueille jaettavat lomakkeet: 

Tilastopohjat joukkueille valmiilla nimilistoilla (7kpl+malli/joukkue) 

Aloituslipukkeet (20kpl) 

Parhaan pelaajan valintalomake 1kpl valmentajille 

 

12. TULOSPALVELU 

Turnauksen ottelukaavio ja tulospalvelu löytyvät Junnulentis.fi sivulta. Tulokset 

syötetään heti jokaisen ottelun jälkeen tietokantaan jokaiselta kentältä 

erikseen. Turnauksen omat sivut löytyvät osoitteesta: www.ploki.com 

Tulokset päivittyvät sekä junnulentis että turnauksen nettisivuille. 

 

13. AVAJAISET JA PÄÄTTÄJÄISET 

 

13.1 Avajaisten protokolla 

Avajaiset pidetään Areenalla lauantaina 3.5 klo 9.00. Joukkueet 

marssivat kentälle aakkosjärjestyksessä musiikin tahdissa. Joukkueet 

järjestäytyvät katsomon eteen. Jokaiselle joukkueelle on pienellä merkkikartiolla 

http://www.ploki.com/
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merkitty oma paikka. Joukkueen ensimmäisellä pelaajalla on joukkueen 

nimikyltti. Avajaispuheen jälkeen lauletaan Maamme-laulu jonka jälkeen 

joukkueet marssivat ulos samaa kautta, kuin tulivat kentälle. Avajaispuheen 

pitää Plokin puheenjohtaja Jussi Kinnunen, Maamme-laulun laulaa Paula 

Siippainen. Turnauksen suojelijana toimii Opetushallituksen ylitarkastaja Hannu 

Tolonen. 

 

 

13.2 Päättäjäisten protokolla 

Päättäjäisissä jaetaan parhaiden pelaajien palkinnot normaalien palkintojen 

lisäksi. Palkinnot jakaa Plokin puheenjohtaja Jussi Kinnunen yhdessä 

Pihtiputaan Mummon  ja Lentopalloliiton edustajan kanssa. 

Palkinnot parhaille pelaajille 

Mitalit + pokaali 

Mitalijoukkueiden valokuvaus 

Päättäjäiset pidetään Liikuntahallissa finaalipelin jälkeen. Mitalijoukkueet 

järjestäytyvät sijoitusten mukaiseen järjestykseen yleisön eteen. 

Päättäjäispuheen jälkeen jaetaan mitalit.  Ensin on parhaiden pelaajien 

palkitseminen ja lopuksi jaetaan pelaajien mitalit sekä pokaalit. 

 

 

14. VALOKUVAUS JA VIDEOINTI 

Livekuvaa näyttään Bambuserin kautta yhdeltä kentältä. Tällöin näkyy koko ajan 

yksi ottelu.  

Turnaus valokuvataan ja kuvat löytyvät Junnulentiksen kuvapalvelusta ja Plokin 

sivuilta. Jokaisesta joukkueesta otetaan valokuvat lauantaina. 
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Valokuvausaikataulu laaditaan otteluohjelmaan sopivaksi. Lauantaiaamuna 

pelejään odottavat joukkueet menevät kuvaukseen ensin.  

 

15. NETTISIVUT 

Kisoille on omat kisasivut osoitteessa: 

http://www.ploki.com  Sieltä löytyy myös tiedotteet sitä mukaa, kun ne 

julkaistaan. Lisäksi sivuilla julkaistaan mm. seuraavat tiedot: 

Otteluohjelma 

Tulospalvelu 

Valokuvat 

linkki videosivuille 

 

16. MUSIIKKI 

Musiikkia soitetaan vain avajaisten ja päättäjäisten yhteydessä sekä 

mahdollisilla väliajoilla tai pelitauoilla. Tärkeimmät tapahtumat ja finaali 

kuulutetaan. 

 

 

17. TEKNINEN PALAVERI 

Palaveri pidetään nuorten turnausten yhteenvedon mukaisesti. Se pidetään 

lauantaina 03.05. ( klo 8.30). Palaverin aiheet: 

Turnauksen ohjelma + yhteenvetolomake 

Matkatasaukset 

Lisenssien tarkastus (pelaajatietojen mukaan jo etukäteen) 

Juryn valinta 

Joukkuekuvausten aikataulu 

http://www.ploki.com/
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Aloituslipukkeen käyttö 

Joukkueiden käyttäytyminen, kielenkäyttö 

Pukuhuoneiden siisteys 

Ensiapu 

Tuomarit läsnä teknisessä palaverissa  

Kaudella esiintyneiden epäkohtien läpikäynti 

o 2-valmentajan rooli 

o Tuomarien työrauha 

Palaverilistan täyttö 

Pukuhuoneiden käyttö, mistä mihin 

Otteluprotokollan läpikäynti 

Parhaan pelaajan valinta, miten toimitaan 

Tilastoinnin teko, lyhyt läpikäynti 

Neuvotteluhuone/tuomarien pukuhuone 

Omien pallojen käyttö 

 

19. PELAAJATILASTOINTI 

Joukkue tilastoi oman joukkueensa suoritukset (vain viimeinen suoritus). Ne 

syötetään tietokantaan sitä mukaa kun ottelut päättyvät, kuitenkin viimeistään 

illalla. Tilastot toimitetaan kirjuripöydälle heti ottelun jälkeen. Tilastointitiedot 

siirretään lauantaina ja sunnuntaina junnulentissivuille. Täältä pystyy 

tarkkailemaan pelaajakohtaista +/- yhteenvetoa. 

Finaaliottelusta tehdään datavolley-tilastointi. Tässä pelissä valmentajan tulee 

täyttää kaksi aloitusjärjestyslipuketta jokaisesta erästä (toinen siis tilastoijille). 
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Erän jälkeen valmentaja saa edellisen erän tilastointitiedon käyttöönsä 

(tulosteena). 

 

20. PARHAAN PELAAJAN VALINTA 

Joukkueen valmentajat valitsevat joukkueista kuhunkin pelipaikalle kisojen 

parhaan pelaajan. Valinta tehdään muiden joukkueen pelaajista eli oman 

joukkueen pelaajaa ei voi valita. Valintalomake jaetaan etukäteismateriaalissa 

tai teknisessä palaverissa. Lomake toimitetaan kisatoimistoon sunnuntaina klo 

14:00 mennessä. 

 

21. JOUKKUETIEDOT 

Joukkueilta tarvitaan seuraavat tiedot ja ne on toimitettava ke 23.4.2014 

mennessä martti.karjalainen@pihtipudas.fi : 

Joukkuekuvan, joka on vähintään 1024px leveä, 

Joukkuetiedot, eli pelaajien nimet, numerot, syntymävuodet, roolit ja pituudet 

+ valmentajien, huoltajien, joukkueen johdon nimet 

Seuran niin halutessa hyvälaatuinen logo (pdf, jpg, png tai svg) 

Kuvat  julkaistaan turnauksen nettisivuilla ja osa myös käsiohjelmassa.  

 

22. AIKATAULU 

Perjantai 02.05. 

17:00.. Saapuminen kisapaikalle 

18:00..21.00 Harjoitukset (3 kenttää 45min kerralla) 

 

Lauantai 03.05. 

07:30 Areena aukeaa 

mailto:martti.karjalainen@pihtipudas.fi
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08:30 Tekninen palaveri 

09:00 Avajaiset 

09:20 Lämmittely alkaa 

10:00 Ottelut alkavat 

19:00  päivän viimeinen ottelu alkaa 

22:00 tulokset ja pelaajatilastot joukkueille 

 

Sunnuntai 04.05 

07:30 Areena aukeaa 

08:00 Lämmittely alkaa 

09:00 Ottelut alkavat 

13:30 Pronssiottelu+ sijoituspelejä  

14.00 mennessä parhaan pelaajan tiedot kisakansliaan 

15:30 Finaali 

17:00 Päättäjäiset (heti ottelujen jälkeen) ja palkintojen jako 

 

 

23. OTTELUOHJELMA 

 

Otteluohjelma on erillisessä liitteessä.  
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24. LOGOJA 

 

Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D 

 

 


