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P15 SM-lopputurnaus 2.-4.3.2018 Mikkeli 
 
Yleistä 

Mikkelin Kampparit järjestää P15 SM-lopputurnauksen Mikkelissä 2.-4.3.2018.  
Turnausisäntänä toimii Carlson (www.calson.fi) 
 
Turnauksessa noudatetaan SJPL:n nuorisovaliokunnan hyväksymiä kilpailumääräyksiä (Nuorten kilpailutoiminta 
kaudella 2017-2018). Kiistatilanteissa asian ratkaisee turnauksen jury. 
 
Turnauksen verkkosivusto löytyy osoitteesta www.kampparit.fi/juniorit/p15-sm-lopputurnaus-2018. Sivustoa 
täydennetään sitä mukaa kun järjestelyt etenevät. Joukkueille lähetetty informaatio löytyy siis myös nettisivuilta.  
 

Paikka   
Turnaus pelataan Hänskin tekojääradalla 
Osoite: Kyllikinkatu 1A, 50100 Mikkeli. 
Pysäköinti ohjeistetaan erikseen. 

 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen lopputurnaukseen kirjallisesti sähköpostilla kristina.koskela@finbandy.fi 29.1.2018 mennessä. 
 
Lopputurnauksen joukkueiden kokoonpanot nimetään ilmoittautumisen kanssa samanaikaisesti ja ne päivitetään 
myös tulospalveluohjelmaan. Kaksoisedustukset ovat voimassa 29.1.2018 asti ja tämän jälkeen edustusoikeus 
palautuu perusjoukkueeseen. Pelaaja pelaa ikäluokan lopputurnauksessa perusjoukkueessaan. Juniori-ikäisellä 
pelaajalla on oikeus osallistua SM-lopputurnaukseen, kun pelaajan kilpailulisenssi on lunastettu 29.1.2018. 
 
Osallistuvia joukkueita pyydetään ilmoittamaan joukkueen nettisivun ja some-kanavien osoitteet sähköpostilla 
osoitteeseen P15.lopputurnaus.2018@gmail.com viimeistään pe 23.2.2018 mennessä. 
 

Turnausmaksu    Turnausmaksu on 300 €/joukkue. 
 
Tili  Mikkelin Kampparit ry.  FI64 5271 0420 0569 06 
 
Eräpäivä  26.2.2018 
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Kilpailutoimisto    

Kentän laidalla katsomon takana olevassa harmaassa parakissa.  
Turnausjohtajana toimii Kati Attenberg (p. 044 581 3708).  
Turnaustoimistosta vastaavat Sari Järvinen (p. 050 326 1155) ja Mari Ukkonen (p. 050 352 7177) 
Sähköposti: P15.lopputurnaus.2018@gmail.com 

 
Lohkojako ja otteluohjelma 

 
Jääpalloliiton nuorisovaliokunta päättää otteluajat, lohkojaon ja tekee otteluohjelman. 
 
Kampparit vastaa turnauksen jäämaksuista. 

 
Erotuomarit    

Turnauksen erotuomarit ovat kaikki liiton hyväksymiä Mikkelin erotuomarikerhon tuomareita. 
Erotuomariasettelusta vastaa Jorma Halme. 
 
Kampparit vastaa otteluiden erotuomaripalkkioista. 

 
Jury   

Kristina Koskela, puheenjohtaja, p. 0400 815 926 
Tero Tuhkanen, p. 040 729 4909 
Kimmo Huotelin p. 044 017 6333 

 
Kristina Koskela on liiton kilpailupäällikkö, Tero Tuhkanen Mikkelin erotuomarikerhon jäsen ja Kimmo Huotelin 
järjestävän seuran edustaja. 

 
Ottelupöytäkirjat    

Otteluissa käytetään liveseurantaa ja liiton virallisia ottelupöytäkirjoja.  
 

Käsiohjelma 
Tiedot (pelaajien nimet, maalivahdit, pelinumerot ja penkkiväki) tulee toimittaa käsiohjelmaa varten 
sähköpostilla viimeistään pe 23.2.2018 mennessä osoitteeseen P15.lopputurnaus.2018@gmail.com 
 

Vastalauseet   
Vastalausemaksu 300 euroa ja se on maksettava samassa yhteydessä, kun vastalause jätetään. Vastalause 
toimitetaan kilpailun jurylle, mikäli vastalause hyväksytään, maksu palautetaan. 
 

Pukuhuoneet ja huoltotilat 
 

Pukuhuoneet sijaitsevat Hänskissä ja Mikkelin Urheilupuistossa, Anni Swaninkatu tekojääradan vieressä. 
Pukuhuoneiden avaimet noudetaan kilpailutoimistosta ja palautetaan myös sinne.  
 
Luistinten huoltotila löytyy kentän vierestä. Turnausjärjestäjä ei tarjoa välineitä luistinten tai muiden varusteiden 
huoltoa varten. 
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Ensiapu   Ensiavun yhteyshenkilö löytyy kilpailutoimistosta. 
 

Yleinen hätänumero 112 
ESSOTE PÄIVYSTYS 24/7, puh: 015 3512 300 
Toimipaikka: Mikkelin keskussairaala, Porrassalmenkatu 35-37 MIKKELI 

 
Kioskipalvelut   

Kampparien kioski ja grilli palvelevat koko turnauksen ajan Hänskissä. Saatavana on kahvia, kuumaa mehua, 
virvokkeita, makeaa ja suolaista kahvileipää, makkaraa, täytettyjä lihapiirakoita yms. Maksutapana toimii vain 
käteinen raha. 

 
Oheispalvelut 

Turnausisäntä Carlson asettaa jääpallotuotteiden pop-up myymälän Hänskiin lauantaina 3.3.2018  
 

Ruokailu  
Koska tapahtumapaikan läheisyydessä on useita ruokailupalvelujen tarjoajia, ei turnausjärjestäjä toteuta erillistä 
turnausruokailua. Joukkueet vastaavat itse omista ruokailujärjestelyistään. Turnausjohtajalta voi kysyä 
suosituksia ruokailupaikoista. Keskustan hotelleissa majoittujien kannattanee ensisijaisesti kysyä ruokailut 
hotellilta.  
 

Majoitus  
Joukkueet vastaavat itse omista majoitusjärjestelyistä. Majoituspalveluja Mikkelissä tarjoavat muun muassa 
seuraavat toimijat: 
 

● Army Hostel www.armyhostel.fi/ (matkaa Hänskiin noin 5 km) 
● Cumulus City Hotel Mikkeli www.cumulus.fi/en/hotels/mikkeli (matkaa Hänskiin noin 300 m) 
● Hotelli Uusikuu www.uusikuu.fi/ (matkaa Hänskiin noin 2 km) 
● Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli www.sokoshotels.fi/Mikkeli/Vaakuna (matkaa Hänskiin noin 300 m) 

 
Yhteyshenkilöt 
 
Turnausjohtaja: Kati Attenberg, P15.lopputurnaus.2018@gmail.com, p. 044 581 3708 
 
Turnaustoimisto: Sari Järvinen, P15.lopputurnaus.2018@gmail.com, p. 050 326 1155 

Mari Ukkonen, P15.lopputurnaus.2018@gmail.com, p. 050 352 7177 
 
 

TERVETULOA! 
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