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Ilmoittautuminen alkanut!
Kauden 2022-2023 kaikki Sportfinin järjestämät
kiekkoleirit, turnaukset, jää- ja sporttiriparit!
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Sporttiriparit, Family-, Liiga-Leirit ja VIP Tournaments ovat löytäneet paikkansa
Sportfinin laajassa tuotevalikoimassa.

Ilmoittautuminen tapahtumiimme alkanut!
Sportfini tuottaa elämyksellisiä leirejä ja turnauksia lapsille, nuorille ja
perheille yhteistyössä urheiluopistojen, Piispalan nuorisokeskuksen ja
Spa Hotellien kanssa.

Leirejä mukana kehittämässä:
Liiga - Sportfini - Kisakallio - Pajulahti - Kuortane - Imatran kylpylä - Piispala
Peurunka - Eerikkilä - Vesileppis - True Hockey - Zero Blades - Tackla
Holiday Club Saimaa - Imatra Base Camp Oy - Ilosella Ilmeellä - JP10

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.
Julkaisija:
Fini Leirit ja Turnaukset Oy
www.spor tfini.fi
Toimitus:
Ilpo Myllyniemi ja Risto Kankaanperä
Taitto ja www.sportfini.fi -sovellutukset:
Risto Kankaanperä, www.sconnect.fi

Meet the all-new Tacks AS-V Pro skate built for the modern power skater looking for the
smoothest glides. Built with the CCM one-piece boot power technology featuring a carbon
construction and the new PowerFlex Tendon, giving you superior energy transfer and
increased range of motion for fuller strides and increased skating power.

Painopaikka:
Kirjapaino Kari ky

		

Ilmoitusmyynti:
Ilpo Myllyniemi
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Kuvat:
Ari Koivulahti
True Hockey
Risto Kankaanperä
Yhteistyökumppanit

Lisätietoa:
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
puh. 0500 959 353
Sportfini nro: 5 ilmestyy tammikuussa 2023
Artikkelien toimituspäivämäärä 1.1.2023
Ilmoitusten toimituspäivämäärä 1.1.2023

Ilmoitusmateriaali:
Kaikki materiaali tulee toimittaa sähköisessä muodossa
Tiedostotyypit: InDesign, PDF, EPS
Kuvatiedostot: EPS, JPG tai TIFF
Väripaletti: CMYK
Resoluution: min 300 dpi
Leikkuuvara: 3 mm ympäriinsä
Sivukoko: l=210mm, h=297mm

Riparikuvat:
Ari Koivulahti ja Sportfinin henkilökunta

									

Lähetettävä aineisto:
sconnectoy@gmail.com tai
risto.kankaanpera@sportfini.fi

www.sportfini.fi
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Liiga-Familyleiri
Liiga

Pääkirjoitus

Sami Lahtinen

Kisakallio, 20.-23.07.2023

HIKEÄ, HAUSKUUTTA JA HENKEÄ –
YHÄ USEAMPI VALITSEE
SPORTTIRIPARIN!

Laji: JÄÄKIEKKO

20.-23.07.2023
Leirin hinta: 375 €/hlö

Sporttiripariemme suosiolle ei näy loppua. Parissa vuodessa sporttiripareille osallistuvien nuorten
määrä on yli kaksinkertaistunut. Leirit täyttyvät usein jo ennen kuin ehdimme niistä kunnolla ilmoittaa. Mistä suosio johtuu?
Sporttiriparilla nuori kasvaa niin urheilijana kuin ihmisenä. Sen sijaan,
että nuori vietäisiin hänelle vieraaseen ympäristöön, sporttiriparilla
rippikoulukonsepti tuodaan nuorelle rakkaan harrastuksen ja unelman
äärelle. Sporttiriparilla nuori elää rippikouluelämää tutussa pukukopin
tuoksussa, lapa tiukasti jäässä ja
tekonurmen kumirouhetta jalkapohjissaan. Nuori saa selkeän viestin siitä, että hänen harrastuksensa ei ole
ongelma vaan upea ja arvokas asia!
Sporttiriparilla vahvistetaan nuoren lajitaitoja ja motivaatiota. Samalla sporttiripari tarjoaa ainutkertaisen paikan pohtia muiden nuorten
urheilijoiden kanssa elämän suuria
kysymyksiä, jotka ympäröivät jokaista pelikenttää ja suorituspaikkaa: Olenko arvokas silloinkin, kun
epäonnistun? Mitä pelkään? Mistä
unelmoin? Mitä ajatella kuolemasta?
4

Urheilumaailma on moniuskontoinen maailma. Edes kirkossa ei jakseta
rukoilla niin paljon kuin urheilukentällä. Ristinmerkki tai muslimin polvirukous on varma näky missä tahansa
jalkapallo-ottelussa tai 100 metrin
lähtöpaikalla. Niin kuin oman lajin tunteminen helpottaa uuden lajin oppimista, samoin oman uskonperinteen
tunteminen on avain muiden katsomusten ymmärtämiseen. Tähän kaikkeen nuori saa eväitä sporttiriparilla
hauskan hikisellä ja rennolla otteella.
Sporttiriparilla on sopivasti kaikkea. Rippikouluopetusta ei irroteta urheilusta vaan palaset laitetaan
tukemaan toisiaan. Sporttiriparille
on jokainen nuori tervetullut - urheilulliseen tasoon tai kirkon jäsenyyteen katsomatta. Mutta ilmoittautua
kannattaa ajoissa. Tässä ei nimittäin
päde Nasaretin miehen sääntö, että
”viimeiset tulevat ensimmäisiksi”.

Liiga-Familyleiri, Kisakallion Urheiluopistolla täysihoidolla 20.-23.07.2023.
Osallistua voi aikuinen/aikuiset ja 6-8-vuotiaat ja 9-12-vuotiaat lapset.
•
•
•
•
•

Mukaan tulevat muut ei jäälle osallistuvat perheenjäsenet: alennus 50 € ja alle 4-vuotiaat veloituksetta.
Ilmoita ryhmään kaikki osallistujat normaalisti ja jos on ei jäätoimintaan osallistuvia, niin laita viesti:
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi,: teemme hyvityksen laskuun heidän osaltaan.
Hinta pitää sisällään ohjelman lisäksi kaikki ruokailut, rantasaunan, nuotioillan ja kivaa perheiden yhteisohjelmaa.
Lisäksi jokainen jäälle osallistuva saa Liiga-paidan ja leiripaidan omakseen.
Ilmoittaudu/QR-Koodi:
Muut osallistujat saavat myös leiripaidan.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä leiriaikaa!
Varaa paikkasi heti!
Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

Ilmoittautuminen:

Sami Lahtinen,
Sporttiriparien vastuupappi

sportfini.fi ja sieltä Family-leirit

Kirjoittaja on Sportfinin työntekijä ja
pitkän linjan sporttipappi, joka suorittaa työnsä ohella liikuntapsykologian
opintoja.

www.sportfini.fi 												

Lisätietoja:
Ilpo Myllyniemi
Puh. 0500 959 353
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi

													

www.sportfini.fi
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Sporttiriparit
Ilmoittaudu / QR-koodi:

ILMOITTAUDU NYT RIPAREILLE!

Lajit tytöille ja pojille:

Yksinluistelu – Muodostelmaluistelu – Jääkiekko – Koripallo – Salibandy – Jalkapallo – Ringette
– Alppilajit - Beachvolley – Käsipallo- Cheerleading

JÄÄ- JA SPORTTIRIPARIT
-08-SYNTYNEILLE

Hinta sisältää (kts. hinta taulukosta):
•

Vaihtoehto tavallisille ripareille!
Ilmoittaudu/QR-koodi:

Sami Lahtinen
Ripareidemme vastuupappi.

PAJULAHTI - EERIKKILÄ - KISAKALLIO - PIISPALA
Tarkoitettu tytöille ja pojille!
INFOA SPORTTIRIPARILAISILLE:
•
•
•
•
•

Saat pastorilta ohjeet, joilla voit joustavasti suorittaa rippikouluun kuuluvan kotiseurakuntaosuuden
niin, että sinun ei tarvitse olla pois treeneistä tai kilpailutapahtumista.
Rippikoulun suorittamisesta menee tieto suoraan seurakunnan rekisteriin konfirmaation jälkeen.
Konfirmaation voi suorittaa halutessaan myös kotiseurakunnassa kesäleirin jälkeen.
Konfirmaatiomessu lähetetään livenä ja tallenne siitä on nähtävissä viimeistään seuraavana päivänä:
sportfini.fi (videotallenteet).
Ilmoittaudu ja sen jälkeen me huolehdimme, että saat riittävästi infoa koko rippikoulumatkan alkaen
jo edellisen vuoden syyskuusta alkaen.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä leiriä!
Ilmoittautuminen ripareille: sportfini.fi
Lisätietoa:
ilpo.myllyniemi@sportfini
Puh.0500 959 353
6

Joka päivä 1-2 laji- ja oheisharjoitusta.

Sporttiripari -09 syntyneet.
Ilmoittautuminen avautuu syksyn 2022 aikana!
Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.
Tapahtuman peruminen onnistuu ilman lisäkustannuksia 31.3.2023 saakka.
Sen jälkeen perumisista perimme 30 euron käsittelykulun, mikäli ei ole esittää pätevää syytä jäädä leiriltä pois.
RIPARIT 2023 -08-SYNTYNEET

PAIKKA

TAPAHTUMA

HINTA

LAJIT

05.-11.06.2023

Piispala

Rippileiri

655 €

Jääkiekko ja koripallo

25.06- 01.07.2023

Pajulahti

Rippileiri

808 €

Yksinluistelijat ja jääkiekko

03.- 09.07.2023

Kisakallio

Rippileiri

736 €

Muokkari ja jääkiekko

10.-16.07.2023

Kisakallio

Rippileiri

736 €

Alppilajit, beachvolley, käsipallo, koripallo,
ringette, cheerleading ja jääkiekko

10.-16.07.2023

Eerikkilä

Rippileiri

692 €

Salibandy ja jalkapallo

17.-23.07.2023

Eerikkilä

Rippileiri

692 €

Salibandy ja jalkapallo

16.-18.12.2022 ja
05.-08.01.2023

Eerikkilä

Rippileiri

692 €

Jalkapallo

skateblades

www.sportfini.fi 																									

www.sportfini.fi
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HIGH SCHOOL

Nähdään riparileireillä!
Ilmoittautuminen :
sportfini.fi
Lisätietoa:
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Puh. 0500 959 353

Monien mahdollisuuksien

vaihto-oppilasvuosi
14–18-vuotiaille
Yhdistä vaihto-oppilasvuosi ja harrastaminen sinulle sopivalla tasolla.
Tutustu ohjelmavaihtoehtoihin ja kysy lisää www.upglobal.net
Sporttiripari -09 syntyneet.
Ilmoittautuminen avautuu syksyn 2022 aikana!
Ilmoittaudu/QR-koodi:
8

UP Global

@universalplayers

www.sportfini.fi 																									

www.sportfini.fi
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Kisakallio Hockey Tournaments
•
•
•

•
•
•

Jokaiselle joukkueelle tulee 5 täyttä ottelua 3x 15 min.
Turnauksen voittajalle kannu ja kolmelle parhaalle mitalit.
Ottelut ovat katsottavissa livenä ja ne myös tallennetaan, suorat linkit:
sportfini.fi
Kaikille joukkueille on tarjolla järjestäjän toimesta otteluiden alkuverryttelyt eri teemoilla.
Kaikille osallistujille turnaus t-paita.
Joukkueen johtoryhmille kahvipöytä jäähallilla koko turnauksenajan.
Pelaajille on hedelmävälipalaa jäähallilla koko turnauksen ajan.

•
•
•
•
•
•

Täysihoitopaketti sisältää:
Majoituksen 2 vrk.
Tulopäivän päivällinen ja iltapala.
Välipäivänä: Aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala.
Lähtöpäivänä: Aamiainen ja lounas.
Rantasauna käytössä molempina iltoina.
Jokaiselle joukkueelle tunnin ohjattu volttimonttu.

•

Kannustajille:
• Kannustajien tulee varata majoituksensa viimeistään 1kk ennen
turnausta.
• Kannustajille on myös perhemajoituksia tarjolla 2-8 henkilön majoituksissa.
Ilmoittaudu / QR-koodi:
• Kannustajille on vapaa osallistuminen
Kisakallion perhekurssien
viikonloppuohjelmiin.

Kisakallio 2023

Hockey

Tournaments
Tervetuloa!

Sisältö:

Lisätietoa:
Ilpo Myllyniemi, puh 0500 959 353
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi

Ilmoittaudu!

AJANKOHTA

IKÄLUOKAT

JOUKKUEHINTA

PELAAJAT JA KANNUSTAJAT

06.-08.04.2023

Kisakallio
Hockey Tournaments
U12-syntyneet

660 €

Pelaajat ja aikuiset 174 €/ hlö,
alle 16-vuotiaat kannustajat 112 € ja
alle 6-vuotiaat veloituksetta

08.-10.04.2023

Kisakallio
Hockey Tournaments
U13-syntyneet

660 €

Pelaajat ja aikuiset 174 €/ hlö,
alle 16-vuotiaat kannustajat 112 € ja
alle 6-vuotiaat veloituksetta

21.-23.04.2023

Kisakallio
Hockey Tournaments
U14-syntyneet

660 €

Pelaajat ja aikuiset 174 €/ hlö,
alle 16-vuotiaat kannustajat 112 € ja
alle 6-vuotiaat veloituksetta

Jokaiseen turnaukseen on jo ilmoittautunut joukkueita Ruotsista!

skateblades

10

Ilmoittautuminen: sportfini.fi
Lisätietoa:
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Puh. 0500 959 353

Leirillä on käytössä ilmoittautumisjärjestelmä, josta saat laskun
joukkuemaksusta, joka toimii vahvistuksena ilmoittautumiseen.
Henkilömaksut laskutetaan turnauksen jälkeen oikeilla osallistujamäärillä.

www.sportfini.fi 																										

www.sportfini.fi
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13.-17.06.2023 ja
18.-22.06.2023

Ilmoittaudu/
QR-koodi:

Kisakallion urheiluopisto!

Maalivahtileiri
8-13-vuotiaille

Goalie Pro-Camp
14-18-vuotiaille

13.-17.06.2023
ja
18.-22.06.2023

13.-17.06.2023 ja
18.-22.06.2023

Kisakallion urheiluopisto
Hinta: 625 €
Leiri on tarkoitettu 8-13 vuotiaille maalivahdeille. Maalivahtileirillä opitaan ja harjoitellaan
monipuolisesti maalivahtipelin eri osa-alueita.
Petri Tuononen

Goalie Coach.
Puh:+358503398282, s-posti:
petri.tuononen67@gmail.com

•
•

Tervetuloa!
•

Ilmoittautuminen alkanut!
alkanut!

Maalivahtileiri 2023 ja
Maalivahtien Pro Camp 2023
Maalivahtileirien sisällöstä vastaa maalivahtivalmentaja Petri Tuononen.
Maalivahtileirit nyt viisipäiväisenä ja Kisakallion testiaseman tarjoama
testipaketti eri ikäluokille kuuluu leirin hintaan!
12

•
•
•
•
•

Harjoittelu leirillä on suunniteltu lapsiurheilun
peli, luonne ja urheilu maalivahtipelin painopisteiden pohjalta.
Jääharjoittelun painopisteet ovat liikkumis- ja
torjuntatekniikoissa, modernin maalivahtipelin
vaatimuksien mukaan. Leirin lopulla harjoitellaan
sijoittumista ja pelaamista erilaisissa maalintekotilanteissa.
Oheisharjoittelun painopisteenä on kehonhallinta ja motorinen yleistaitavuus.
Leirillä järjestetään myös Team-kisa, lajit koostuvat
erilaisista kehonhallinta- ja taitavuus asioista.
Jää- ja oheisharjoittelu on suunniteltu erityisesti maalivahdille ja harjoitteita on helppo tehdä
myös omatoimisesti leirin jälkeen.
Maalivahdit jaetaan 12-14 maalivahdin ryhmiin
ja jäällä harjoittelu tehdään pienryhmissä.
Leirille pyritään saamaan vierailulle ikäkausimaajoukkueiden maalivahteja sekä Liiga/KHL/
NHL-maalivahteja.
Leirin hinta pitää sisällään opetuksen, majoituksen täysihoidolla, leiriharjoituspaidan ja leiri
t-paidan.

Kisakallion urheiluopisto
Hinta: 625 €
Leiri on tarkoitettu C-, B- ja A-ikäisille tavoitteellisille maalivahdeille. Leirin harjoittelu on suunniteltu nuorten huippuvaiheen maalivahtipelin
painopisteiden pohjalta.
•

•

•
•
•
•
•
•

Jääharjoittelun teemat ovat pelinlukeminen,
sijoittuminen, pelaaminen erilaisissa maalintekotilanteissa, Rebound p
 elaaminen, pienenkulman
pelaaminen ja maalintaustapeli.
Jääharjoittelun tavoitteena on antaa leiriläisille
malleja ja työkaluja, joiden avulla maalivahti voi
kehittää omaa peliään tasapainoisemmaksi ja tehokkaammaksi.
Oheisharjoittelun painopisteenä on keskivartalon ja lantioseudun hallinta ja liikkuvuus sekä
monipuolinen motoriikkaharjoittelu.
Harjoitteita on helppo soveltaa omatoimisessa
harjoittelussa leirin jälkeen.
Luennoilla käsitellään urheilijan elämän hallintaa
sekä maalivahdin fyysisen suorituskyvyn systemaattista kehittämistä.
Jokaisella ryhmällä on mv-vastuuvalmentaja
ja apuvalmentaja, jotka huolehtivat ryhmän päivittäisestä toiminnasta.
Vähintään 8 Jääharjoitusta, lajinomaisia oheisharjoituksia: lantionseudun liikkuvuus, motorinen
taitavuus, keskivartalon hallinta.
Leirin hinta pitää sisällään opetuksen, majoituksen täysihoidolla, leiriharjoituspaidan ja leiri
t-paidan.

Ilmoittautumisjärjestelmässämme
laskutus- ja korkokulut 0 €.

skateblades

Ilmoittautuminen / Maalivahtileireille: sportfini.fi
Lisätietoa: Petri Tuononen, Goalie Coach, Puh:+358503398282, s-posti: petri.tuononen67@gmail.com

www.sportfini.fi 																	 						

www.sportfini.fi
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skateblades

Maalinteko- ja
laukaisutekniikkaleirit
13.-17.06.2023 ja 18.-22.06.2023
Tarkoitettu U14 - U18 - ikäisille

HAKI
CUP
31.03. - 02.04.2023

Leirit on tarkoitettu U14-U18-ikäisille kenttäpelaajille, jotka haluavat kehittää omaa laukaisutekniikkaansa ja maalintekotaitoaan maalivahtia vastaan. Nyt viisipäiväisinä ja Kisakallion testiaseman tarjoama testipaketti eri ikäluokille kuuluu leirien hintaan!

Sisältö:
Laukaisutekniikka
• Rannelaukaus, Onetimer-ranne- ja lyöntilaukaus, Quick Release.
Maalinteon taktiikka
• Keskilinjan ylitys - Pelaaja vastaan maalivahti Maalinteon tukitoimet (maski, ohjaus).
• Pelipaikkakohtainen taktiikka (Esim. pakki viivassa, kulmalta nousut, punnerrus maalille).

Harjun Kiekko ry:n U11-joukkue kutsuu kaikkia kansainvälisen jääkiekkoliiton alaisten seurojen U11joukkueita osallistumaan kansainväliseen PuuhaPark HAKI Cup 2023-turnaukseen. Turnaus järjestetään
Lohjan, Nummelan ja Kisakallion jäähalleissa 31.03. – 02.04.2022.
Turnauksessa noudatetaan jääkiekon kansainvälisiä ja kansallisia sääntöjä sekä turnaussäännöissä erikseen
mainittuja lisämääräyksiä. Turnaussäännöt julkaistaan myöhemmin turnauksen Gameresult tulospalvelusivuilla.

OTTELUPAIKAT

Vähintään 8 jääharjoitusta, oheisharjoituksissa videointia, tekniikan tueksi ”fysiikkaklinikat”.

• Lohjan jäähalli, Runokatu 1, Lohja
• Esbecon Areena, Kuoppanummentie 22, Nummela
• OP-Halli, Kuoppanummentie 22, Nummela
• Kisakallion jäähalli, Kaarina Karin tie 4. Lohja
HAKI Cupiin hyväksytään 36 joukkuetta, jotka jaetaan alustavan
suunnitelman mukaisesti seuraaviin tasoryhmiin:

Täysihoitopaketti!

Täysihoitohinta 625 €, sisältää majoituksen, ruokailut, pelipaidan, t-paidan ja ohjatun ohjelman.
Ilmoittaudu/QR-koodi:

Tervetuloa kehittymään!

• AAA 12 joukkuetta
• AA 12 joukkuetta
• A 12 joukkuetta
Otteluiden tehollinen peliaika on 2x15 minuuttia ja kokonaisaika maksimissaan 50 minuuttia.
Turnaustapa ja otteluohjelma julkaistaan myöhemmin turnauksen tulospalvelu-sivuilla.

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

ILMOITTAUDU
MUKAAN!

HINTA

Maalintekoleirit

Paikka

Tapahtuma

Hinta

13.-17.06.2023

Kisakallio

Pro- maalinteko- ja laukaisutekniikkaleiri (U14- U18- ikäisille)

625 €

18.-22.06.2023

Kisakallio

Pro- maalinteko- ja laukaisutekniikkaleiri (U14- U18- ikäisille)

625 €

• 1 joukkue 750€
• 2 joukkuetta 1400€ (700€/joukkue)
• 3 joukkuetta 2025€ (675€/joukkue)

Instagram @puuhapark_haki_cup_2023
Facebook Puuha Park HaKi Cup 2023

Ilmoittautuminen: sportfini.fi
Lisätietoa:
Petri Tuononen, Goalie Coach.
Puh:+358503398282, s-posti:
petri.tuononen67@gmail.com
14
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Sporttiriparit
Jalkapallo ja Salibandy
Jalkapallo ja Salibandy

ILMOITTAUDU NYT RIPAREILLE!

SPORTTIRIPARIT
-08-SYNTYNEILLE

Hinta sisältää (kts. hinta taulukosta):
•

Sporttiripari -09 syntyneet.
Ilmoittautuminen avautuu syksyn 2022 aikana!

Vaihtoehto tavallisille ripareille!
• Kts. QR-koodi (kaikki Sporttiriparit):

Joka päivä 1-2 laji- ja oheisharjoitusta.

Sami Lahtinen
Ripareidemme vastuupappi.

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.
Tapahtuman peruminen onnistuu ilman lisäkustannuksia 31.3.2023 saakka.
Sen jälkeen perumisista perimme 30 euron käsittelykulun, mikäli ei ole esittää pätevää syytä jäädä leiriltä pois.

3 /Rippikoulu 10-16.7.2023
Säbä- ja Fudisripari
Ilmoittaudu/QR:
Säbä- ja Fudisripari 3 Eerikkilä 2008- synt.(salibandy ja jalkapallo )

PAIKKA: EERIKKILÄ

Hinta on 692 €.

Tarkoitettu tytöille ja pojille!

Lisäinfoa tulee syyskuussa 2022 ja sen jälkeen kuukausittain aina ripariin saakka.

Ilmoittaudu suoraan:

INFOA SPORTTIRIPARILAISILLE:
•
•
•
•
•

Saat pastorilta ohjeet, joilla voit joustavasti suorittaa rippikouluun kuuluvan kotiseurakuntaosuuden
niin, että sinun ei tarvitse olla pois treeneistä tai kilpailutapahtumista.
Rippikoulun suorittamisesta menee tieto suoraan seurakunnan rekisteriin konfirmaation jälkeen.
Konfirmaation voi suorittaa halutessaan myös kotiseurakunnassa kesäleirin jälkeen.
Konfirmaatiomessu lähetetään livenä ja tallenne siitä on nähtävissä viimeistään seuraavana päivänä:
sportfini.fi (videotallenteet).
Ilmoittaudu ja sen jälkeen me huolehdimme, että saat riittävästi infoa koko rippikoulumatkan alkaen
jo edellisen vuoden syyskuusta alkaen.

5 /Rippikoulu 17-23.7.2023
Säbä- ja Fudisripari
Säbä- ja Fudisripari 5 Eerikkilä 2008- synt. (salibandy ja jalkapallo).
Ilmoittaudu/QR:

Hinta on 692 €.

Lisäinfoa tulee syyskuussa 2022 ja sen jälkeen kuukausittain aina ripariin saakka.

Ilmoittaudu suoraan:

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä leiriä!
Ilmoittautuminen ripareille: sportfini.fi
Lisätietoa: ilpo.myllyniemi@sportfini Puh.0500 959 353

7 /Rippikoulu 16-18.12.22 ja 5-8.1.2023
Fudisripari 7 Eerikkilä 2008- synt. (jalkapallo tytöt ja pojat )

Fudisripari
Ilmoittaudu/QR:

Hinta on 692 €.

Lisäinfoa tulee syyskuussa 2022 ja sen jälkeen kuukausittain aina ripariin saakka.

Ilmoittaudu suoraan:

skateblades
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Koodilla: fini22

Kaikista verkkokaupan tuotteista -10% ale
SUOMESSA VALMISTETTU
SUOMESSA
bcaa, vitamiinit
vitamiinit ja mineraalit
bcaa,
TÄYSIN ILMAN VÄRIAINEITA
TÄYSIN
eiei sisällä sokeria
monien pelaajien suosikki !
monien
18

EiEikoske
asti.
koskelahjakortteja
lahjakorttejatai
taitilaustuotteita.
tilaustuotteita.Voimassa
Voimassa 31.12.2022
31.10.2022 asti.

www.sportia-10.fi
— HIITELÄ EST. 1984 —

Sammonkatu 60, 33520 Tampere
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skateblades

Liigan Faniryhmien
Hakamettä-harrasteturnaus

11-12.11.2022

legendaarisessa jäähallissa
Joukkuemaksu: 400 €/ joukkue.

Jokaiselle joukkueelle 4 ottelua legendaarisessa hakamettän jäähallissa.

Henkilömaksu 129 €/ hlö, sisältää:
Majoitus ja aamiainen Scandic Koskipuisto pe-la (2 hengen huoneissa
+ mahdollisuus lisävuoteella 3 henkilöä). Single-lisä 50 €.
Perjantaina ja lauantaina lounas Hakametsän jäähallilla Ravintola Edun
Herkussa.
Kahvituksen jäähallin turnausinfossa.
Ei majoittuville pelimaksu 55 €/ hlö
(sisältää myös lounaat Edun Herkussa ja kahvituksen jäähallin turnausinfossa).
Lisäyö la-su, sisältää majoituksen, aamiaisen ja aamujään hinta 67 €/ hlö
Hotelli Scandic Koskipuisto (single lisä 50 €).

Turnaus on suunnattu harrastepelaajille.

skateblades

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Lisätietoa/Ilmoittautuminen:
Jussi Puuska, puh. 050 549 8256 jussi.puuska10@gmail.com
Ilpo Myllyniemi, puh 0500 959 353 ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
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TERVETULOA!

skateblades

Jussin piinapenkissä:

Virva Nieminen,

Asikkalan Mailamimmit
Kysymyksiä Virvalle:
1. Kerro pikkusen omia tietoja nimi, missä
pelaat ja kuinka monta vuotta harrastusta
takana.
2. Mistä sait innostumisen kipinän jääkiekkoa kohtaan?
3. Mikä jääkiekossa parasta entä mikkä jutut harmittaa?
4. Miten usein kiekkoa tulee pelattua viikossa?
5. Kuka on lempipelaajasi ja miksi?

6. Mitä pelipaikkaa pelaat?
7. Miten jääkiekon harrastaminen sopii
muuhun arkeen?
8. Mitä muita lajeja tulee harrastettua?
9. Mikä onkaan lempiruokasi ja juomasi
10. Mikä on ikimuistoisin hetki jääkiekossa?
11. Kumpi ennemmin hieno maali vai hieno
torjunta?
12. Mikä on sinun näkökulmasi nyky naisjääkiekkoon?

13. Oletko mielummin kentällä vai maalissa? Peruste miksi näin?
14. Missä kaikissa seuroissa olet kerinnyt
pelaan?
15. Kuinka usein kerkeet turnauksiin?
16. Minkä ikäisenä aloitit jääkiekon?
17. Montako Liiga-leiriä olet käynyt ja mikä
siellä parasta.
18. Pelaako arjen ystävät kiekkoa?

Virvan vastaukset:

6. Alotin sentterinä. Nykyisin laituri. Maalivahtina olo jää nähtäväksi kauden edetessä.
7. Mulla on osa-aikatyö ja lapset on jo aikuisia niin helppo sovittaa arkeen.
8. Kesällä futista, välillä yleisurheilua ja satunnaisesti mm. padelia ja tennistä.
Tietysti extempore syntyvät katuhöntsät
perheen kanssa.
9. Mausteinen naudan jauhelihapihvi ja
paistetut perunat ja hyvä määrä salaattia.
10. Kun Suomi voitti eka kertaa kultaa
1995. Omissa peleissä hienoimpia hetkiä
on se kunonnistuneesti syöttää kaverille tai
tekee maalin. Myös se kevät kun olin maalissa ni ei hävitty kertaaka. Niistä saa lisää
buustia lajiin ja halu kehittyä vaikkei enää
nuoria ollakkaa.
11. Kummatki aiheuttaa hyvää oloo. Voipi
olla jopa, ett hieno torjunta tuottaa isomman tyydytyksen.
12. En sitä oo oikee tyyppi arvioimaan,
mutta soisin kyllä, että Suomessa vois pelata ammatikseen. Ninku ett siitä sais ihan
hyvän palkan. Se ois varmaan yks askel
kohti parempaa tulevaisuutta.
13. En osaa sanoo kumpaa paikkaa tykkään enempi pelata. Tykkään kummastakin paljon. Vaihtelu virkistää.
Pelkästään maalissa ei sillä siinä ei pääse
luistelemaan niin paljoo. Taidan olla vähän
outo lintu tän suhteen.
Tykkää liian monesta asiasta ;)

14. Asikkalan Mailamimmit on ainoa joukkue, missä olen pelannut virallista sarjaa.
Lahessa on Lahden Kiekkoladyt, jossa
kävin useamman vuoden. Treenattiin ja välillä oli ystävyysotteluita.
15. Turnauksia mahtuis varmaan yhestä
muutamaan/kausi.
16. Meitsi on vähän myöhäisherännäinen
tän suhteen. Olin 36 v. kun alotin tän huikeen harrastuksen. Luulin tosin vähää ennen, että lätkäjuna mun osalta oli menny
ohi. Mut sit miehen kautta sain kuulla, että
vääksyssä kaivattaisiin lisää naispelaajia.
Nyt tai ei koskaan aattelin. Hommasin varusteet ja menoks. Enkä oo tod.katunu.
Ekaks kerta viikkoon. Sitten toinen ja vielä
3-4 kertaa ja siinä sit paremmin sai lajia ottaa haltuun.
17. Mulla on 4 Liiga-leiriä muistaakseni
nyt takana ja viimesin tosiaan maalissa
(muut kentällä). Parasta on tietty ite laji.
Kaunis luonto ja erityisesti järvi on mun juttuja. Tällä kertaa ei ollukkaa muita pelaajia
omasta joukkueesta. Kiva myös tutustua
uusiin tyyppeihin.
18. Kyllä, aika pitkälti. Ja se on just niin
hienoo.

1. Virva Nieminen. Asikkalan Mailamimmit. Eteläisen alueen Classic-sarja.
Harrastanut jääkiekkoa n.15.v. kenttäpelaajana.
Muutamana vuotena oon nyt myös ollu veräjän suulla. Aluks Aikamiesten aamujäällä,
mutta myös yhden kevään hoidin joukkueen veskan hommia ku toiset molarit oli
loukkaantuneina.
2. Meillä kaks pojista pelas B-junnuihin asti
kiekkoo. Mies oli alkanu myös harrastaa ja
kyllähän se veti muakin puoleensa. Meillä koko 7 henkinen perhe pelaa kiekkoo
enemmän tai vähemmän.
3. Parasta on pelaaminen yhessä toisten
kaa (yksin puurtaminen ei oo mun hommaa ja lätkä tarjoo tarpeeks haastetta kropalle). Mikä harmittaa?.. hmm..maalivahdin
iso säkki ei meinaa mahtua mun autoon.
4. Joukkueella täks kaudeks vaan yhet jäät
+ tulevat pelit. Perhejäät + muut höntsät.
Noista kertyy yhteensä pari kertaa kentällä
ja 3 ja risat maalissa.
5. Lapsena ihailin hullusti maalivahteja.
Vladislav Tretjak(viihdyttävä maalivahti).
Pihapeleissä serkun kanssa mä olin aina
Tretjak ja Make oli Kamppuri.
Mainitaan vielä Lahen oma poika, pensselisetä Hannes Björninen. Siinä on mies,
joka pelaa isolla sydämellä koko joukkueelle.
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Sporttiriparit

EDUN HERKKUKEIDAS

URHEILIJAN RUOKAPAIKKA
Edun Herkkukeidas on tunnetusti kiekkoilijoiden suosima ruokapaikka Tampereella ja
nyt ravintola on avannut pisteensä Legendaariseen Hakametsän jäähalliin.
Käynti on kakkoshallin ja ykköshallin välisestä ovesta.

ILMOITTAUDU NYT RIPAREILLE KISAKALLIOON!

SPORTTIRIPARIT -08-SYNTYNEILLE

Urheilijan valmentautumista tukeva ripari!
Tarkoitettu tytöille ja pojille!
INFOA SPORTTIRIPARILAISILLE:
•
•
•
•
•

Saat pastorilta ohjeet, joilla voit joustavasti suorittaa rippikouluun kuuluvan kotiseurakuntaosuuden niin, että sinun eii
tarvitse olla pois treeneistä tai kilpailutapahtumista.
Rippikoulun suorittamisesta menee tieto suoraan seurakunnan rekisteriin konfirmaation jälkeen.
Konfirmoitua voit myös kotiseurakunnassa kotiseurakunnassa kesäleirin jälkeen.
Konfirmaatiomessu lähetetään livenä ja tallenne siitä on nähtävissä viimeistään seuraavana päivänä: sportfini.fi (videotallenteet).
Ilmoittautumisen jälkeen huolehdimme, että saat riittävästi infoa koko rippikoulumatkan alkaen jo edellisen vuoden
syyskuusta alkaen.
Sisältöä on täydennetty Kisakallion suositusta yläkoululeirityksestä ja
suunnattu juurikin tälle ikäluokalle.
Lajikokeilut - voimaharjoittelun perusteet ja nostotekniikat - nuoren urheilijan testit
- Elämän taidot, mm. uni+lepo ja ravinto - Psyykkinen valmennus

Leirillä mukana myös Kisakallion asiantuntijoita.

Lue lisää Kisakallion yläkoululeirityksestä: https://www.kisakallio.fi

Edun Herkkukeidas on avoinna arkisin klo 10:30-14:00 ja
muuten aina joukkueen kanssa sopimuksen mukaan.
Edun Herkkukeitaasta haetaan paljon viikonloppuisinkin joukkueen ruokia
pelireissuille, saunailtoihin ym. muihinkin eri perheiden tapahtumiin.
Tamperelaiset lounasvieraat ovat hyvin löytäneet paikan ja
lounaskävijöiden määrät kasvavat kuukausi kuukaudelta.
Edun Herkkukeidas on valittu Mestis-joukkueiden äänestyksessä
parhaaksi vieraspeli-ruokapaikaksi!
Kun olet Tampereella tai ohikulkumatkalla, niin kannattaa poiketa,
isot ilmaiset parkkipaikat ja bussillakin ihan pihaan saakka.
EDUN HERKKUKEIDAS URHEILIJAN RUOKAPAIKKA
www.edunherkkukeidas.fi

Tervetuloa!

www.edunherkkukeidas.fi

Edun Herkkukeidas Hakametsä, Keltinkatu 2, 33530 TAMPERE
Puh. 050 355 8892 tai 03 356 3566, E-mail: posti@edunherkkukeidas.fi
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Urheilijoiden valmentautumista tukeva rippileiri 2008-syntyneille
13.-15.02.2023 (hiihtoloma) ja 07.-10.04.2023 (pääsiäinen).

Hinta: 736 € täysihoidolla.

Konfirmaatio toisena pääsiäispäivänä 10.04.2023 rippileirin päätteeksi.
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 31.01.2023.

Ilmoittaudu suoraan /QR-koodi:

Urheilijoiden valmentautumista tukeva rippileiri 2008-syntyneille
20.-22.02 (hiihtoloma) ja 18.-21.05.2023 (18.05. on helatorstai).

Hinta: 736 € täysihoidolla.

Konfirmaatio sunnuntaina 21.5.2023 rippileirin päätteeksi.
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 31.01.2023.

Ilmoittaudu suoraan /QR-koodi:

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä leiriä!

Ilmoittautuminen ripareille: sportfini.fi Lisätietoa: ilpo.myllyniemi@sportfini.fi puh.0500 959 353

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €. Tapahtuman peruminen onnistuu ilman lisäkustannuksia 31.3.2023
saakka. Sen jälkeen perumisista perimme 30 euron käsittelykulun, mikäli ei ole esittää pätevää syytä jäädä leiriltä pois.

Tervetuloa Kisakallioon!

www.sportfini.fi 																									
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Hinta: kts. taulukko!
Tarvitset:

Jäävarusteet, vähintään maila, luistimet ja kypärä.
• Lapsille luistelu- ja laukaisuopetusta, kiekonkäsittelyä, pelejä ja leikkejä aikuisille omaa
ohjelmaa ja yhteisohjelmaa lasten kanssa
• Perheen omaa vapaa-aikaa, jolloin voi käyttää leiripaikan runsasta ohjelmatarjontaa ja
palveluja.
• Opastusta oikeisiin luistimiin ja varusteisiin.
Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä
leiriaikaa!

Ilmoittautuminen alkanut:
sportfini.fi
Ilmoittautumisjärjestelmässämme
laskutus- ja korkokulut 0 €.

Ilmoittautuminen/Lisätiedot:
sportfini.fi ja sieltä Family-leirit

Kesän 2023 jääkiekon
Family-leirit
QR-koodi:

Peurungan ja Imatran Family-leirit:
Jyrki Seivo
jyrki.seivo@finhockey.fi
puh.050 414 8370
Liiga-Family-leirit:
Ilpo Myllyniemi
ilpo.myllyniemi@sportfini
puh.0500 959 353

Kesän Family-leirit

Jääkiekko

Leirin laji

Hinta

Muuta

19.-21.06.2023

Peurunka

Jääkiekko Family leiri

168 €/hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

24.-26.07.2023

Peurunka

Jääkiekko Family leiri

168 €/hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

20.-23.07.2023

Kisakallio

Jääkiekko Family leiri (täysihoito)

375€/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

26.-28.06.2023

Imatra

Jääkiekko Family leiri

168 €/hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

29.06.-01.07.2023

Imatra

Jääkiekko Family leiri

168 €/hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

26.-29.06.2023

Piispala

Liiga Family-leiri (täysihoito)

296 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

16-19.07.2023

Piispala

Liiga Family-leiri (täysihoito)

296 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

QR-koodi:

skateblades
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JÄÄKIEKON FAMILY-LEIRIT/AJANKOHDAT:

• 19.-21.06.2023
• 24.-26.07.2023

Family-Leirit
Peurunka kesä 2023!

Tervetuloa!

Osallistua voi aikuinen/aikuiset ja 6-8-vuotiaat ja 9-12-vuotiaat lapset.
Hinta pitää sisällään majoituksen aamiaisella, leirinuotio- iltapalan, ohjelman, leiripaidan lapsille, kylpylän vapaan käytön ja pääsyn kuntosalille.
Kaikille osallistujille leiri-t-paita.
Tarvitset:
Jäävarusteet, vähintään maila, luistimet ja kypärä.
•
•
•

Lapsille luistelu- ja laukaisuopetusta, kiekonkäsittelyä, pelejä ja leikkejä aikuisille omaa ohjelmaa ja
yhteisohjelmaa lasten kanssa
Perheen omaa vapaa-aikaa, jolloin voi käyttää Peurungan runsasta ohjelmatarjontaa ja palveluja.
Katso tarkemmin peurunka.fi
Opastusta oikeisiin luistimiin ja varusteisiin.

skateblades

Hinta: 168 €/hlö
Perinteinen
Family-kohde!
Ilmoittaudu/QR-koodi:

ESIMERKKIOHJELMA:
Tulopäivä:
Klo 11.00
- Ilmoittautuminen jäähallilla
Klo 12.00- 13.00
- Jääharjoitus
Klo 15.00
- Oheisharjoitus
Klo 15.45
- Jääharjoitus
Klo 17.00
- Kylpylä
Klo 19.30- 22.00
- Iltapala leirinuotiolla

Välipäivä:
Aamiainen
Klo 09.30- 10.30
- Jääharjoitus
Klo 13.30
- Oheisharjoitus
Klo 14.15- 15.15
- Jääharjoitus
Klo 17.00
- Frisbeegolf
Klo 18.00
- Kylpylä
Klo 19.30- 22.00
- Iltapala leirinuotiolla
Lähtöpäivä:
Aamiainen
Klo 08.30- 09.30
- Jääharjoitus
Klo 13.30- 14.30
- Loppupelit

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä leiriaikaa!

Ilmoittautuminen alkanut: sportfini.fi
Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

Ilmoittautuminen: sportfini.fi ja sieltä Family-leirit
Lisätietoja: Jyrki Seivo
jyrki.seivo@finhockey.fi, puh.050 414 8370
26
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Varattavissa

ASUNTOVAUNUJA

Tabbert DA Vinci 780 ja Hobby Prestike 720.
Molemmissa 7 yöpymispaikkaa.
Vaunun kokonaispaino 1850 kg.

Talvikelpoiset asuntovaunut
hyvillä lämmitysjärjestelmillä.
Hinnat alkaen 550 €/viikko.
Kysy myös viikonloppuja!
Lisätietoja Sportfini/Tapani Eronen p. 040 8611327
Vaunujen nouto Pirkanmaalta tai sopimuksen mukaan.

Suositut Family-leirit
Imatran Kylpylässä

Ravintolamaailmassa

lounas- ja illallisbuffet,
a la carte, allasbaari,
kahvila & street food,
iso kesäterassi ja
viihdettä iltaan.

Ilmoittaudu/QR-koodi

Family-leirit ovat suunnattu perheille: Osallistua voi aikuinen / aikuiset ja 6–8-vuotiaat ja 9–12-vuotiaat lapset. Tarvitset jäävarusteet,
vähintään mailan, luistimet ja kypärän.
• Lapsille luistelu- ja laukaisuopetusta, kiekonkäsittelyä, pelejä ja leikkejä
• Aikuisille omaa ohjelmaa ja yhteisohjelmaa lasten kanssa
• Perheen omaa vapaa-aikaa, jolloin voi käyttää Imatran Kylpylän runsasta
ohjelmatarjontaa ja palveluja, katso tarkemmin imatrankylpyla.fi

Leirin hinta

168 €

Perheiden
suosikkikohde

/ hlö*

• Opastusta oikeisiin luistimiin ja varusteisiin

Esimerkkiohjelma yhdelle ryhmälle:

Family-leirit Imatralla:

Tulopäivä
11.00
12.00 – 13.00
15.00
15.45 – 16.45
17.00 –
19.30 – 22.00

26. – 28.6.2023
29.6. – 1.7.2023

Ohjelma
Ilmoittautuminen jäähallilla
Jääharjoitus
Oheisharjoitus
Jääharjoitus
Kylpylä
Iltapala leirinuotiolla

Välipäivä
9.30 – 10.30
13.30
14.15 – 15.15
17.00
18.00 –
19.30 – 22.00

Aamiainen
Jääharjoitus
Oheisharjoitus
Jääharjoitus
Säbä-pelit
Kylpylä
Iltapala leirinuotiolla

Lähtöpäivä
8.30 – 9.30
13.30 – 14.30

Aamiainen
Jääharjoitus
Loppupelit

Imatran Kylpylä Spa Resort on yksi parhaita
perhekylpylöitä Suomessa. Meiltä löytyy upea,
iso 1500 m2 allasosasto, jossa on 16 erilaista allasta
ja huikea 80 metrin vesiliukumäki ajanotolla.
Kisaa vaikka nopeimmasta laskusta!

Ilmoittautuminen:

Kylpylä Taikametsästä löytyy mm. paljon erikokoisia porealtaita, iso juoksuallas, kuuma- ja kylmäaltaat palautumiseen,
kävelyallas väsyneille jaloille, hierovia suihkuja, porepenkkejä,
virkistysaltaita, vesiseiniä ja -putouksia, taaperoallas, kuntouintiallas ja ympäri vuoden lämmitetty ulkouima-allas.

sportfini.fi > Family-leirit
Ilmoittaudu ja varaa paikkasi. Maksa vasta keväällä: ilman lisäkuluja, myös osamaksulla maksut vaikka kuukausittain
käyttäen samaa viitenumeroa.

Kylpylä on suomalaiseen luontoon teemoitettu: isoilta screeneiltä
voit ihailla Saimaan luontoa ja sen vedenalaista elämää.
Ääni-, valo- ja sääilmiöefektit luovat upeaa tunnelmaa.

Monipuoliset oheispalvelumme

Majoitusvaihtoehdot

• Ohjatut Fitness-ryhmät ja moderni kuntosali

Leiriläisten hintaan sisältyy majoitusSport Camp Hostel-, Sport- tai
kahden hengen standardihuoneissa.

• Pelimaailma: videopelejä, lautapelejä, ilmakiekkoa, biljardia
• Escape room ja 8-ratainen keilahalli
• Sählyä, sulkapalloa, tennistä, frisbeegolfia
• Leikkihuone, iso leikkipuisto sekä pihashakki

Lisätietoja:
Jyrki Seivo
jyrki.seivo@finhockey.fi
p. 050 414 8370

• Upeat lenkkimaastot, luontopolut, maastopyörärata
• Golffareille kaksi täysimittaista golf-kenttää
• Lapsiystävällinen uimaranta
• Monipuolinen valikoima kylpylä-, kauneus- ja hemmotteluhoitoja
• Taiga Activities välinevuokraamo: esim. maasto- ja sähköpyörät

* Hinta pitää sisällään majoituksen aamiaisella, leirinuotio-iltapalan,
ohjelman, leiripaidan lapsille, kylpylän vapaan käytön, pääsyn kuntosalille,
pysäköinnin ja wifin.

34

Promenadihuone tai 1 mh loma-asunto
lisämaksusta.
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Kysy lisää
imatrankylpyla.fi
myynti@imatrankylpyla.fi
p. 0300 870 502
Puhelun hinta +0,69 €/min + pvm/mpm
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skateblades

PIISPALA

”Pelataan ja pidetään hauskaa.”
KEVÄÄN 2023 VIP TOURNAMENTS
AA-TASON JOUKKUEILLE
•
•
•
•
•

Jokaiselle joukkueelle tulee 5–6 ottelua.
Ottelut nähtävissä livenä ja myöhemmin tallenteina.
Kaikille joukkueille on tarjolla järjestäjän toimesta otteluiden alkuverryttelyt
eri teemoilla.
Kaikille osallistujille turnaus t-paita..
Joukkueen johtoryhmille kahvipöytä jäähallilla koko turnauksen ajan.

Täysihoitopaketti sisältää:
• Majoituksen 2 vrk.
• Tulopäivän päivällinen ja iltapala.
• Välipäivänä: Aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala.
• Lähtöpäivänä: Aamiainen ja lounas. Lisäksi hedelmävälipalat jäähallilla.
• Turnauksessa on tarjolla myös off ice- ohjelmaa, joista voi valita joukkueelle
sopivammat ohjelman valmistuttua.
• Jokaiselle joukkueelle tulopäivänä rantasauna, jossa letun ja makkaran paistoa.
• Toisena iltana kaikille kylpylä-käynti turnauksen omalla vuorolla.
• Johtoryhmille lämpiää myös rantasauna kylpylä-iltana.
Kannustajille:
• Tarjolla perhemajoituksia 2-8 henkilön majoituksissa.
• Mahdollisuus käyttää vapaita liikuntatiloja Piispalan leirikeskuksessa.
• Kylpylässä käynti mahdollisuus yleisellä vuorolla (rauhallisempi vuoro kuin turnauksen oma vuoro).

Ilmoittautuminen alkanut: sportfini.fi
Ilmoittaudu/QR-koodi

Kauden päätösturnaukset
Piispalassa 2023

VIP
TOURNAMENTS

Ilmoita joukkueesi: sportfini.fi
Kauden päättäjäistapahtuma AA-tason joukkueille!
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Ilmoita joukkueesi:

sportfini.fi
Lisätietoa:

Ilpo Mylliniemi
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Puh. 0500 959353

VIP Tournaments

Paikka

Tapahtuma

Joukkuemaksu

Henkilömaksu täysihoidolla

31.03.-02.04.2023

Piispala

Vip Tournament U10
pitkällä kentällä

425 €

Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

06.-08.04.2023

Piispala

Mämmiturnaus U11

590 €

Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

08.-10.04.2023

Piispala

Mämmiturnaus U13

590 €

Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

14.-16.04.2023

Piispala

VIP Tournament U14

590 €

Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

21.-23.04.2023

Piispala

VIP Tournament U12

590 €

Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

28.-29.04.2023

Piispala

Simaturnaus U11

350 €

Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

30.04-01.05.2023

Piispala

Simaturnaus U10
pitkällä kentällä

350 €

Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

05.-07.05.2023

Piispala

VIP Tournament U15

590 €

Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.
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Liiga-leiri alkaa varaustilaisuudella, jonka jälkeen pelataan alkusarja,
playoff:t ja finaalit. Joukkueella on
aamupäivisin jääharjoitukset, jossa
harjoitellaan joukkueen pelaamista.

Ilmoittautuminen :
sportfini.fi
Lisätietoa:
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Puh. 0500 959 353

•
•
•

Ilosella Ilmeellä tähtipelaajakilpailu:
Joka ottelusta jaetaan kolmen-, kahden- ja yhden tähden pelaajat.
Leirillä off-ice oheistoimintaa.
Käytössä joukkueiden kultakypärät
Liigan malliin.

Henkilökunta:
• Leirin rehtorit
• Joukkueiden valmentajat
• Maalivahtivalmentaja
• Erotuomarit

Ilmoittaudu/
QR-koodi:

•
•
•
•
•
•

Toimitsijat
Huoltaja
Yövalvoja
Otteluiden kuvaajat
Otteluiden selostajat
Otteluiden suorasta lähetyksestä ja
taltioinnista vastaavat henkilöt

Ruokailut:
Leirillä ruokailut ovat 4 kertaa päivässä
(aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala).
Tämän lisäksi jäähallilla on koko leirin ajan
saatavilla hedelmävälipalaa.
Leirituotteet:
Jokainen leiriläinen saa Leiri-t-paidan ja
Liiga-paidan omakseen.

Iltaohjelma:
Jokainen ilta päättyy iltanuotiolle, rantasaunaan tai kylpylään.
Ottelumäärät ja
jääharjoitusmäärät:
Jokaisella liigaleirillä harjoitellaan jäällä 3-4
kertaa ja pelataan 8-10 ottelua.
Maalivahtijäät:
Jokaisella leirillä on kolme omaa maalivahtien jääharjoitusta.
Sisaralennus:
Liiga-leirillä on sisaralennus 10%.

skateblades

Piispalassa Pre-Game Show videotaululla!
AJANKOHTA

Legendaariset

Liiga-leirit
Piispalassa 2023
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Aamu:

Päivä:

Aamiainen
Alkulämmöt
(Off-ice toimintaa)
Pelipalaveri
Jääharjoitus
Lounas

Videopalaveri
LIIGA-PELI
Pelipalaveri
Alkulämmöt
LIIGA-PELI
Peleillä oppiminen
Päivällinen

www.sportfini.fi

Ilta:
Kylpylä + iltapala
tai
Rantasauna + iltapala
Nukkumaan / Lepo

TAPAHTUMAPAIKKA

IKÄLUOKKA

KESTO

HINTA

04.-07.06.2023

Piispala

Liiga-leiri 9-10- vuotiaat

4 päivää

421 €

04.-07.06.2023

Piispala

Liiga-leiri 9-10- vuotiaat, maalivahdit

4 päivää

TÄYNNÄ

07.- 11.06.2023

Piispala

Liiga-leiri 13-14- vuotiaat

5 päivää

488 €

07.- 11.06.2023

Piispala

Liiga-leiri 13-14- vuotiaat, maalivahdit

5 päivää

488 €

11.- 15.06.2023

Piispala

Liiga-leirit 10-11-v ja 12-13-vuotiaat

5 päivää

488 €

11.- 15.06.2023

Piispala

Liiga-leirit 10-11-v, maalivahdit

5 päivää

488 €

11.- 15.06.2023

Piispala

Liiga-leirit 12-13-v, maalivahdit

5 päivää

TÄYNNÄ

15.-19.06.2023

Piispala

Liiga-leirit 12-13-v ja 14-15-vuotiaat

5 päivää

488 €

15.-19.06.2023

Piispala

Liiga-leirit 12-13-v , maalivahdit

5 päivää

TÄYNNÄ

15.-19.06.2023

Piispala

Liiga-leirit 14-15-v, maalivahdit

5 päivää

TÄYNNÄ

19.-23.06.2023

Piispala

Liigaleirit 10-11-vuotiaat

5 päivää

488 €

19.-23.06.2023

Piispala

Liiga-leirit 10-11-vuotiaat , maalivahdit

5 päivää

488 €

26.-29.06.2023

Piispala

Liiga-leiri 9-10- vuotiaat

4 päivää

421 €

26.-29.06.2023

Piispala

Liiga-leiri 9-10- vuotiaat, maalivahdit

4 päivää

421 €

29.06- 03.07.2023

Piispala

Liiga-leiri 13-14- vuotiaat

5 päivää

488 €

29.06- 03.07.2023

Piispala

Liiga-leiri 13-14- vuotiaat, maalivahdit

5 päivää

488 €

03.-07.07.2023

Piispala

Liiga-leirit 10-11-v ja 12-13-vuotiaat

5 päivää

488 €

03.-07.07.2023

Piispala

Liiga-leirit 10-11-v, maalivahdit

5 päivää

488 €

03.-07.07.2023

Piispala

Liiga-leirit 12-13-v, maalivahdit

5 päivää

488 €

07.-11.07.2023

Piispala

Liiga-leirit 12-13-v ja 14-15-vuotiaat

5 päivää

488 €

07.-11.07.2023

Piispala

Liiga-leirit 12-13-v , maalivahdit

5 päivää

488 €

07.-11.07.2023

Piispala

Liiga-leirit 14-15-v, maalivahdit

5 päivää

488 €

11.-14.07.2023

Piispala

Liigaleirit 10-11-vuotiaat

4 päivää

421 €

11.-14.07.2023

Piispala

Liiga-leirit 10-11-vuotiaat , maalivahdit

4 päivää

421 €

16.-19.07.2023

Piispala

Liigaleirit 8-9-vuotiaat

4 päivää

421 €

16.-19.07.2023

Piispala

Liiga-leirit 8-9-vuotiaat , maalivahdit

4 päivää

421 €

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.
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Nähdään Liiga-leireillä!

Ilmoittaudu/
QR-koodi:

Ilmoittautuminen alkanut: sportfini.fi
Lisätietoa:
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Puh. 0500 959 353

Made in Finland

ProSharp ProShop

Kuva: Tomi Natri

Yhteyshenkilö:
Liiga-Legenda
Markus Kankaanperä
P. +358 505124874
kankaanpera12@gmail.com

skateblades
Täyden palvelun teroituspalvelut, terämyynti sekä muut oheistuotteet.

Verkkokauppa: www.pro-skate.fi
ProSharp ProShop,
Finnsharp Oy
Raimo Manninen
Kavallinmäki 15 02710 Espoo
raimo@prosharp.fi
+358 40 530 9392
www.prosharp.fi

Proshop
Kerava
Jan Oinonen
Kerananpolku 1
04220 Kerava
P. 0505179407

Proshop
Espoo
Jere Elo
Kavallinmäki 15
02710 Espoo
P. 0442072482

Proshop
Leppävirta
Pertti Tuomainen
Vokkolantie 1
79100 Leppävirta
P. 0400808611

Proshop
Nakkila
Atte Heinola
Kauppatie 3
29250 Nakkila
P. 040 5373963

ProShop
Vuosaari
Jari Ruotsalainen
Aimo Mäkinen Areena
P. +358 50 553 6745
Pallokuja 6, Helsinki

skateblades
40
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Liikunnallista lomaa
perheille!

ESIMERKKIOHJELMA:
Tulopäivä:
klo 11.00		
klo 12.00- 13.00
klo 15.00		
klo 15.45		
klo 17.00-		
klo 19.30- 22.00

Välipäivä:
				
			Aamiainen
klo 09.30- 10.30
Jääharjoitus
klo 13.30		
Oheisharjoitus
klo 14.15- 15.15
Jääharjoitus
klo 17.00		
Frisbeegolf
klo 18.00- 		
Kylpylä
klo 19.30- 22.00
Iltapala leirinuotiolla

Syys-ja hiihtoloman
Family-leirit
QR-koodi:

Ilmoittautuminen jäähallilla
Jääharjoitus
Oheisharjoitus
Jääharjoitus
Kylpylä
Iltapala leirinuotiolla

•
•
•
•
•

Kisakallion tunnetusti tasokas Buffet-pöytä.
Perheelle hauskaa ja yhteistä tekemistä,
Oman lajin harjoittelua valmentajan opastuksella.
Kisakallion monipuolisten liikuntatilojen ja osaamisen hyödyntämistä.
Illat päättyvät rantasaunoille, jonka jälkeen vielä
iltapala ravintolassa.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä
leiriaikaa!

Ilmoittautuminen alkanut: sportfini.fi
Ilmoittautumisjärjestelmässämme
laskutus- ja korkokulut 0 €.

Ilmoittautuminen:
sportfini.fi ja sieltä Family-leirit
Lisätietoa:

Lähtöpäivä:
			Aamiainen
08.30- 09.30		
Jääharjoitus
klo 13.30- 14.30
Loppupelit

Ilpo Mylliniemi
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Puh. 0500 959353

Syys- ja hiihtoloman Family-leirit

Kisakallio

Leirin laji

Hinta

Muuta

17.-20.10.2022

Kisakallio

Syysloman Family-leiri, jääkiekko

389 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat (alle 4- vuotiaat sisarukset veloituksetta)

17.-20.10.2022

Kisakallio

Syysloman Family-leiri, koripallo

389 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat (alle 4- vuotiaat sisarukset veloituksetta)

24.-27.10.2022

Kisakallio

Syysloman Family-leiri, jääkiekko

389 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat (alle 4- vuotiaat sisarukset veloituksetta)

24.-27.10.2022

Kisakallio

Syysloman Family-leiri, koripallo

389 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat (alle 4- vuotiaat sisarukset veloituksetta)

20.-22.02.2023

Kisakallio

Hiihtoloman Family- leiri, jääkiekko

255 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat (alle 4- vuotiaat sisarukset veloituksetta)

20.-22.02.2023

Kisakallio

Hiihtoloman Family- leiri, koripallo

255 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat (alle 4- vuotiaat sisarukset veloituksetta)

22.-24.02.2023

Kisakallio

Hiihtoloman Family- leiri, jääkiekko

255 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat (alle 4- vuotiaat sisarukset veloituksetta)

22.-24.02.2023

Kisakallio

Hiihtoloman Family- leiri, koripallo

255 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat (alle 4- vuotiaat sisarukset veloituksetta)

27.02- 01.03.2023

Kisakallio

Hiihtoloman Family- leiri, jääkiekko

255 €/ hlö

Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat (alle 4- vuotiaat sisarukset veloituksetta)

skateblades
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”Liiga-Familyleiri Piispalassa on koko
perheen tapahtuma täysihoidolla.”
Ilmoittaudu/
QR-koodi:

Laji: JÄÄKIEKKO
Ajankohdat:

• 26.-29.06.2023
• 16.-19.07.2023
Leirin hinta: 296 €/hlö
•

Liiga-Familyleiri
Piispala 26.-29.06.2023
ja 16.-19.07.2023

Osallistua voi aikuinen/aikuiset ja 6-8-vuotiaat ja 9-12-vuotiaat lapset.

•
•
•
•
•

Liiga-Familyleiri, Piispalan nuorisokeskuksessa
täysihoidolla.
Leirin hinta on 296 €/ hlö.
Mukaan tulevat muut ei jäälle osallistuvat perheenjäsenet: alennus 50 € ja alle 4-vuotiaat veloituksetta.
Ilmoita ryhmään kaikki osallistujat ja laita viesti, jos on
alle 4- vuotiaita tai jäätoimintaan osallistumattomia,
niin korjaamme laskun ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Hinta pitää sisällään majoituksen, kaikki ruokailut, kalastustapahtuman, saunan, perinnesaunan ja kylpylän
ym. ohjelman.
Lisäksi jokainen jäälle osallistuva saa Liigapaidan ja
leiripaidan omakseen. Muut osallistujat saavat myös
leiripaidan.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä
leiriaikaa!
Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutusja korkokulut 0 €.

Ilmoittautuminen:

sportfini.fi ja sieltä Family-leirit
Lisätietoja:
Ilpo Myllyniemi
Puh. 0500 959 353
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
44
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ESIMERKKIOHJELMA:
1. päivä:
klo 14.00		
Ilmoittautuminen jäähallilla
klo 15.00- 16.00		
Jääharjoitus
klo 16.30		
Oheisharjoitus
klo 17.30		
Päivällinen
klo 19.00- 20.00		
Ottelu
klo 20.30		
Rantasauna, uinti ja iltapala
			
rantasaunalla+ makkaran ja
			letun paistoa
2. päivä:
			Aamiainen
klo 09.30- 10.30		
Jääharjoitus
klo 11.00		
Lounas
klo 13.00		
Keilailu /Kalastustapahtuma
klo 15.00- 16.00		
Ottelu
klo 16.30		
Päivällinen
klo 18.00- 19.00		
Ottelu
klo 19.00- 		
Kylpylä
klo 21.00		
Iltapala ruokalassa
3. päivä:
			Aamiainen
klo 09.30- 10.30		
Jääharjoitus
klo 11.00		
Lounas
klo 13.00		
Kaupunkisota
klo 15.00- 16.00		
Ottelu
klo 16.30		
Päivällinen
klo 18.00- 19.00		
Ottelu
klo 19.00- 		
Rantasauna, uinti ja iltapala
			
rantasaunalla+ makkaran ja
			letun paistoa
4. päivä:
			Aamiainen
klo 09.00- 10.00		
Jääharjoitus
klo 10.30- 11.00		
Videopalaveri
klo 11.30		
Lounas
klo 13.00-14.00		
Loppupeli
			Kotimatkalle
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Ilmoittaudu/QR-koodi:

Jääkiekon

Harrasteturnaukset
Tervetuloa!

Hakametsä - Kisakallio - Piispala

Ilmoittautuminen turnauksiin:

sportfini.fi

Lisätietoa:
Jussi Puuska. puh. 050 549 8256,
jussi.puuska10@gmail.com
tai
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
puh. 0500 959353

46

Jussi Puuska

Soitellaan!

Puh. 050 549 8256,
jussi.puuska10@gmail.com

Harrasteturnaukset jääkiekko

Paikka

Tapahtuma

Joukkuemaksu

Hinta

11.-12.11.2022

Hakametsä 1

Liigan faniryhmät harrasteturnaus legendaarisessa
jäähallissa,majoitus Scandic Koskipuisto

400 €

129 €/ hlö, lisäyömahdollisuus la-su 67 €/ hlö (ei majoittuvat 55 €/ hlö pelimaksu).

19.-20.11.2022

Kisakallio

Miesten harrasteturnaus Kisakallio

350 €

139 €/ hlö, täyshoitohinta+ tulopäivän lisälounas. Lisäyön pe-la hinta 58 € aamiaisella.
(Ei majoittuvat pelimaksu ilman ruokailuja 40 €). Lue lisää: sportfini.fi ja harrasteturnaukset!

26.-27.11.2022

Kisakallio

Naisten harrasteturnaus Kisakallio

350 €

139 €/ hlö, täyshoitohinta+ tulopäivän lisälounas. Lisäyön pe-la hinta 58 € aamiaisella.
(Ei majoittuvat pelimaksu ilman ruokailuja 40 €). Lue lisää: sportfini.fi ja harrasteturnaukset!

27.-29.01.2023

Piispala

Sportti viikonlopputurnaus naisille

400 €

175 €/ hlö täysihoidolla.

27.-29.01.2023

Piispala

Sportti viikonlopputurnaus miehille

400 €

175 €/ hlö täysihoidolla.

24.-26.02.2023

Kisakallio

Miesten harrasteturnaus koko viikonloppu

500 €

259 €/ hlö täysihoidolla (ei majoittuvat 70 €/hlö pelimaksu).

24.-26.03.2023

Kisakallio

Miesten harrasteturnaus koko viikonloppu

500 €

259 €/ hlö täysihoidolla (ei majoittuvat 70 €/hlö pelimaksu).

www.sportfini.fi
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Pelataan Liiga-joukkueiden pelipaidoilla!
Kuvassa Liisa Kastikainen

Naisten Liiga-Leiri

19.-21.05.2023
Piispala
Ilmoittautuminen alkanut:
alkanut:
sportfini.fi

Lisätiedot: Ilpo Myllyniemi, puh. 0500 959 353, ilpo.myllyniemi@sportfini.fi

Naisten Liiga-Leiri

Paikka

Tapahtuma

Kesto

Hinta

19.-21.05.2023

Piispala

Naisten Liiga-leiri

3 päivää

247 €

19.-21.05.2023

Piispala

Naisten Liiga-leiri
maalivahdeille

3 päivää

TÄYNNÄ

Liiga-Leiri alkaa varaustilaisuudella, jonka jälkeen pelataan
alkusarja, playoff:t ja finaalit.
Joukkueella on aamupäivisin jääharjoitukset, jossa harjoitellaan
pelaamista.
•
•
•

Aamuisin harjoitellaan ja iltapäivästä alkaen pelataan.
Otteluiden alkuverryttelyissä harjoitellaan eri peleillä pelitaitoja eri
pelitilannerooleissa.
Leirillä jaetaan pronssi-hopea-ja
kultamiltalit.

•
•
•
•

•

Leirillä off-ice oheistoimintaa.
Käytössä joukkueiden kultakypärät Liigan malliin.
Jokainen saa leiri-t-paidan ja
Liiga-paidan.
Perjantai-ilta päättyy rantasaunalle, jossa saunomisen lomassa
iltapalaa+makkaran ja letun paistoa (myös perinnesauna lämpiää).
Lauantai-ilta päättyy kylpylään
ja kylpylän kahviossa iltapala.

Ohjelma sisältää:
• Otteluita
• Jäätreenejä
• Oheisharjoituksia
• Alkuverkkoja
• Loppuverkkoja
• Lihashuoltoa

Hinta: 247 €/hlö.
Hinta sisältää majoituksen,
kaikki ruokailut, oheisohjelmat ja
valmennuksen.

Pre-Game Show videotaululla!

Ilmoittaudu/
QR-koodi:

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

Tervetuloa Liiga-leirille!

PIISPALA
skateblades
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ProSharp ProShop

Yhteyshenkilö:
Liiga-Legenda
Markus Kankaanperä
P. +358 505124874
kankaanpera12@gmail.com
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”Don`t Worry, Let`s Play Hockey”
PELITÄLLIT 2022-2023

Vuoden vaihteen pelitällit Piispalassa.
Jokaiselle joukkueelle 4 peliä 2x 20 min.
•
•
•

Ottelut ovat katsottavissa livenä ja ne myös tallennetaan, suorat
linkit: sportfini.fi
Joukkueen johtoryhmille kahvipöytä jäähallilla koko turnauksen
ajan.
Pelaajille on hedelmävälipalaa jäähallilla koko turnauksen ajan
täydentämään energiansaantia.

Täysihoitopaketti sisältää:
• Majoituksen 1 vrk, tulopäivänä lounas, päivällinen ja iltapala. Lähtöpäivänä:
aamiainen, lounas ja päivällinen.
• Kylpylä illalla pelien jälkeen ja aikuisväelle myös rantasaunat lämpiävät.
• Jokaiselle joukkueelle keilailuvuoro.
Kannustajille:
• Tarjolla perhemajoituksia 2-8 henkilön majoituksissa.
• Mahdollisuus käyttää vapaita liikuntatiloja Piispalan leirikeskuksessa.
• Kylpylässä käynti mahdollisuus yleisellä vuorolla (rauhallisempi vuoro kuin
turnauksen oma vuoro).

Hinta: Joukkuemaksu 290 € ja henkilömaksu 98 €/hlö.
Ilmoittaudu/QR-kood

Pelitällit
Peli
tällit

Vuoden vaihteen
pelitällit Piispalassa!
skateblades
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Ilmoittautuminen alkanut:
sportfini.fi
Lisätietoa:

ilpo.myllyniemi@sportfini.fi Puh. 0500 959353
janne.saari@sportfini.fi Puh. 050 3811818

Pelitällit

Paikka

Tapahtuma

Joukkuemaksu

Hinta

26.-27.12.2022

Piispala

Pelitällit U15- joukkueille
(AA-taso+ AAA-taso)

290 €

Pelaajat ja aikuiset hinta 98 €/ hlö.

28.-29.12.2022

Piispala

Pelitällit U14- joukkueille
(AA-taso+ AAA-taso)

290 €

Pelaajat ja aikuiset hinta 98 €/ hlö.

30.-31.12.2022

Piispala

Pelitällit U13- joukkueille
(AA-taso+ AAA-taso)

290 €

Pelaajat ja aikuiset hinta 98 €/ hlö.

02.-03.01.2023

Piispala

Pelitällit U12- joukkueille
(AA-taso)

290 €

Pelaajat ja aikuiset hinta 98 €/ hlö.

04.-05.01.2023

Piispala

Pelitällit U11- joukkueille
(AA-taso)

290 €

Pelaajat ja aikuiset hinta 98 €/ hlö.

06.-07.01.2023

Piispala

Pelitällit U10- joukkueille

290 €

Pelaajat ja aikuiset hinta 98 €/ hlö.
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FEEL
WHAT’S
NEXT

