


*TERVETULOA MUKAAN
Seurakuntien nuorisotöiden välinen
salibandyturnaus 23.5.2020 Lahden
urheilu- ja messukeskuksessa.

Turnaus on osa Suomen Lähetysseuran
Lähetysjuhlia, jotka järjestetään
Lahdessa 22.-24.5.



Tänä vuonna turnaus on osa Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlia, jotka järjestetään Lahdessa 22.-24.5.2020.

Salibandypelien lisäksi turnausalueella on nuorille suunnattua mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa Mahdollisuuksien torilla. 
Taivaallista Bandya –turnaukseen kannattaa tänä vuonna kutsua mukaan kaikki seurakuntanne nuoret, isoset ja isoskoulutuslaiset 
kannustamaan joukkueita ja osallistumaan Mahdollisuuksien torille ja illan ohjelmiin.

Mahdollisuuksien torilla tapahtuu:
Draamapaja, tanssipaja, musiikkivieraita, Xaris-tanssiryhmä, haastatteluja, VR-laitepelipiste, hengellinen hiljentymisen polku, 
Liikkuva seurakunta, kilpailuja, valokuvasuunnistus, pakopelipiste, hiljentymisen & levon teltta, lähetystyöntekijöitä. 

Tapahtuma-alueella on ravintola Kodin kahvila- ja ravintolapalvelut.

Turnauksen jälkeen klo 19.00. Taivaassa tavataan -messu Lahden keskustassa Ristinkirkossa, jossa siunaamme tehtäviinsä Lahden 
seurakuntien ja Mikkelin hiippakunnan eri seurakuntien isoset. Messussa mukana myös hiippakuntamme piispa Seppo Häkkinen.

Nuorten ohjelma huipentuu Lahden Torilla klo 20.00 Vielä täällä on meitä –ulkoilmakonserttiin, jossa suomalaisen gospelmusiikin 
kärkinimiin kuuluva KLS esiintyy. Konsertti on maksuton.

Konsertin jälkeen ovet avautuvat ohjelmallisessa Yökahvila Marian Kammarissa, Vapaudenkatu 6.

Lisätietoa Lähetysjuhlista
Lahetysjuhlat.fi

TURNAUKSESTA
Lahden urheilu- ja messukeskuksessa lauantaina 23.5.2020 noin klo 09-17.30



TURNAUKSESSA ON KAKSI SARJAA
Liigasarja

Divarisarja

HUOM! TURNAUKSESSA LISENSSIPELAAJIKSI LASKETAAN KAIKKI YLI 18-VUOTIAAT 
PELAAJAT, JOILLA ON VOIMASSAOLEVA LISENSSI TAI JOTKA OVAT JOSKUS PELANNEET 

2.DIVARISSA TAI KORKEAMMALLA TASOLLA.

LISENSSISÄÄNTÖ KOSKEE MIEHIÄ JA NAISIA.

?



ü Ei ikä- tai sukupuolirajoituksia

ü Kentällä saa olla samaan aikaan Max 2 lisenssipelaajaa. Ei koske maalivahtia. 

ü Lisenssipelaajiksi lasketaan kaikki pelaajat, joilla on voimassaoleva lisenssi tai ovat joskus pelanneet 2-divarissa 
tai korkeammalla sarjatasolla. Lisenssisääntö koskee miehiä ja naisia.

ü Sarja koville peleille

ü Joukkueet valvovat itse sarjasääntöjen toteutumista. Mikäli joukkue jää kiinni lisenssisäännön rikkomisesta, 
merkitään kyseisestä ottelusta sääntöä rikkoneelle joukkueelle tappio lukemin 0-7. 

* LIIGASARJA



ü Max 1 lisenssipelaaja kentällä samaanaikaan per. joukkue. Ei koske maalivahtia. Koskee miehiä ja naisia.

ü Lisenssipelaajiksi lasketaan kaikki pelaajat joilla on voimassaoleva lisenssi tai jotka ovat joskus pelanneet 2-
divarissa tai korkeammalla sarjatasolla.

ü Kentällä oltava kokoajan vähintään yksi tyttö (Ei ikärajoitusta)

ü Kentällä saa olla samanaikaisesti Max. 2  19-vuotiasta, tai vanhempaa poikapelaajaa.

ü Maalivahtia ei koske ikä- eikä lisenssisääntö. Naispelaajia ei koske ikäsääntö.

ü Joukkueet valvovat itse sarjasääntöjen toteutumista. Mikäli joukkue jää kiinni lisenssisäännön rikkomisesta, 
merkitään kyseisestä ottelusta sääntöä rikkoneelle joukkueelle tappio lukemin 0-7. 

ü Sarja rennommalle pelailuille

* DIVARISARJA



ILMOITTAUTUMINEN
Su 12.4. mennessä sähköpostitse: lasse.simpanen@evl.fi

20 ensimmäistä joukkuetta mahtuu mukaan!
Turnaus pelataan kolmella tai neljällä kentällä, riippuen joukkuemäärästä ja kaikki joukkueet palkitaan.

Muistathan ilmoittaa kumpaan sarjaan joukkueesi ilmoittautuu sekä laskutustiedot!

Voitte ilmoittaa mukaan myös useamman kuin yhden joukkueen, mutta jokaisesta joukkueesta joudumme laskuttamaan erikseen.

Joukkuemaksu on 220€/joukkue. Turnausmaksu laskutetaan kokonaisuudessaan turnauksen jälkeen. 

Huhtikuun aikana laadimme otteluohjelmat ja ilmoitamme aikataulun osallistuville joukkueille toukokuun alussa. 

Jälki-ilmoittautuminen 270€. 

?



ü HUOM! JOKAISELLA JOUKKUEELLA TULEE OLLA LÄHETTÄVÄ SEURAKUNTA, JOTA JOUKKUE EDUSTAA! 

ü Jokaiseen joukkueeseen tulee ilmoittautumisen yhteydessä olla selkeästi nimetty joukkueenjohtaja 
yhteystietoineen (sekä seurakunnan työntekijä, jos joukkueenjohtaja ei tällainen ole), joka vastaa mm. 
seuraavista asioista:

ü Sääntöjen läpikäyminen joukkueen kanssa.
ü Pitää huolen siitä, että oma joukkue noudattaa sääntöjä
ü Huolehtii joukkueelleen tarvittavat ensiaputarvikkeet mukaan .
ü Vastaa siitä, että joukkue tietää mihin ja millaiseen turnaukseen joukkue on osallistumassa ja toimii 

joukkueessaan kurinpitäjänä. 
ü Oman joukkueen Fair Play pelaajan valitseminen ja sen ilmoittaminen järjestäjille turnauksessa.

ü Tarkemmat säännöt ja otteluohjelma tulee joukkueenjohtajille sähköpostiin ennen turnausta.

ü Mikäli joukkueita ei ilmoittaudu tarpeeksi molempiin sarjoihin, toteutuu silloin ainoastaan divarisarja.

ü Joukkueet vastaavat omasta ruokahuollostaan

ü Otteluohjelma ja infopaketti lähetetään joukkueenjohtajille sähköpostiin toukokuun alussa.

* TÄRKEITÄ TIETOJA



*Nähdään Toukokuussa!
Lasse Simpanen
Joutjärven seurakunta
044 7191468
lasse.simpanen@evl.fi


