WINTERLIIGA
2022–2023

Winterliigaan 2022–23 on osallistumassa yli 500 joukkuetta
eri puolilta Suomea! Suuret kiitokset kaikille mukana oleville!

Pelaajaluettelot täytetään joukkuekoodin
avulla Tasossa ennen otteluiden alkua.

TÄSTÄ TULOSPALVELUSIVUSTOLLE

KIRJAUTUMINEN

tulospalvelusivustolta: winterliiga.torneopal.fi

Joukkuekoodi on toimitettu joukkueen
yhteyshenkilölle ilmoittautumiskirjeen
yhteydessä. Unohtuneen joukkuekoodin
pystyy myös tilaamaan uudelleen täältä.

Mahdollisista muutoksista tiedotamme sähköpostitse

__________________________________________

Tarkista aina ajantasainen otteluohjelma suoraan

tai tekstiviestitse asianosaisia joukkueita.
On siis ehdottoman tärkeää, että joukkueen
yhteyshenkilön tiedot ovat ajan tasalla rekisterissämme.

Kaikissa asioissa voi olla yhteydessä:
info@winterliiga.fi

TÖÖLÖN KUPLA

PEAFKIN ARENA

⚽ Urheilukatu 3

•

Urpiaisentie 11

•

Lämmitetty halli (kenttä 100x64m)

•

4 pukuhuonetta + yläkerran pukutilat (vip)

•

4 wc-tilaa (1 inva-wc)

⚽ 2 x tuomareiden pukuhuone

•

Yläkerrassa parvi kuvausta varten sekä

⚽ Pysäköinti Helsingin jäähallin sekä Töölön

⚽ Lämmitetty halli (kenttä 89x65m)

⚽ Kahvio auki satunnaisesti.

erikseen varattavissa oleva neuvottelutila.
•

Kahvio pääsääntöisesti avoinna
tapahtumien yhteydessä (p. 045 200 9858).

•

⚽ 8 x pukuhuone (wc & suihkut)

kisahallin maksullisilla parkkialueilla.
⚽ Julkisen liikenteen pysäkit noin muutaman
sadan metrin etäisyyksillä.

Hallin edessä maksuton pysäköinti.

Kenttävastaava
Marko Heikka
marko.heikka@peakfin-arena.com
050 685 64

KÄPA CAMPUS

Kenttävastaava
Santeri Niemi-Pynttäri
santeri.niemi-pynttari@hjk.fi
050 304 8887

PIKKUPEKKA AREENA

Elisabeth Kochin tie 3

•

Käskynhaltijantie 11

Lämmitetty kenttä (95x58m)

•

Lämmitetty kenttä 100x62m

4 wc:tä (1 inva-wc)

•

6 kpl lämmitettyjä pukukoppeja

2 lämmitettyä pukukoppia & suihkutilat

•

3 wc-tilat (inva-wc Mustapekalla)

Esteetön kulku pukukoppirakennukseen.

•

4 h maksuton pysäköinti liikuntapuistolla.

Kahvio pääsääntöisesti auki lauantaisin.

•

Tilausbussilla kulkevat voivat olla
yhteydessä kenttävastaavaan.

Kentän laidalla ei ole pysäköintialuetta.
Mäkelänrinteen pysäköinti sekä Helsingin

•

50 m huoltoasemalle, josta mm.

kaupungin pysäköinti lähialueilla.

löydettävissä kauppa & kahvio.

Kenttävastaava

Kenttävastaava

Ile Rantanen

Jukka Korkka

ile@kapylanpallo.fi

jukka.korkka@gmail.com

050 592 3927

050 522 4303

Kaikille pelipaikoille on vaivaton pääsy julkisilla kuluvälineillä, joita suosittelemme käyttämään mahdollisuuksien mukaan.
Pelipaikoilla on päivystävä kenttähenkilökunta, ja olosuhteet pyritään aina pitämään parhaassa mahdollisessa pelikunnossa.
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EROTUOMARIT & PELINOHJAAJAT
Erotuomaritoiminnasta vastaa Keski-Uudenmaan
Jalkapalloerotuomarikerho (KUJEK), ja
pelinohjaajina toimivat lähiseurojen pelaajat.
Tuomari- ja pelinohjaajavastaavat paikoittain:
Peafkin Arena
Marko Heikka
📞 050 685 64
Pikkupekka & KäPa Campus
Jukka Korkka
📞 050 522 4303
Töölön kupla
Santeri Niemi-Pynttäri

TURVALLISUUS

📞 050 304 8887

Joukkue vastaa pelaajiensa ensiavusta ja huollosta.
Kenttähenkilökunta auttaa isommissa vahingoissa.

YHTEYSTIEDOT

Turvallinen toimintaympäristö | SPL
Rajoitukset ja suositukset | HUS

ILE RANTANEN
toiminnanjohtaja
ile@kapylanpallo.fi

SÄÄNNÖT | AIKUISET

TIMO MUURINEN
toiminnanjohtaja
timo.muurinen@hjk.fi

SÄÄNNÖT | LAPSET/NUORET

EMMA FELIN

POIKKEUSLUVAT (Palloliitto)

turnauskoordinaattori

TULOSPALVELUSIVUSTO

Winterliiga Instagramissa | Winterliiga Facebookissa

info@winterliiga.fi
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