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2 POWER CUP 2018 KUOPIO

Kultainen 

 sääntö #1

Tutustu turnaukseen 

huolella lukemalla 

kisaopas.

TerveysHelpin avulla 
etälääkäripalvelut ovat 
aina ulottuvillasi. 

TerveysHelppi ottaa terveysasiasi haltuun kokonais-
valtaisesti. Asiakkaanamme saat yhteyden terveydenhoidon 
ammattilaisiin, korvausasiasi vireille sekä ohjauksen hoitoon 
– joko välittömästi etälääkärille tai eteenpäin perinteiselle 
vastaanotolle. Jos sinulla on LähiTapiolan henkilövakuutus, 
palvelumme on jo käytössäsi.

Tutustu palveluun tarkemmin ja lataa TerveysHelppi
-applikaatio puhelimeesi: lahitapiola.fi/terveyshelppi 

Lataa applikaatio nyt: 

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy ja Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt.
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4 POWER CUP 2018 KUOPIO

Edellisestä Kuopion Power Cupista on 
vierähtänyt aikaa 31 vuotta! 

Tuossa ajassa tämä mahtava turnaus on paisunut 
paisumistaan. Vuoden 1987 turnaukseen oli ilmoit-
tautunut 121 joukkuetta, kun määrä tänä kesänä on 
huikeat 841! Ja kyllähän Kuopioon mahtuu! Kuopios-
sa ja koko Pohjois-Savossa on pitkät lentisperinteet, 
ja me kaikki jatkamme niitä Power Cupissa.
”Lentis ja kaverit” on vakiovastaus, kun kysymme 
powerilaisilta, mikä turnauksessa on parasta. Nyt on 
luvassa lentistä ja kaveruutta kokonaiset neljä päi-
vää. Nautitaan suomalaisesta lentiskesästä ja kesä-
loman alkamisesta!

Keijo Säilynoja
Lentopalloliiton toimitusjohtaja

Pitkästä aikaa 
Kuopiossa!

TÄÄLLÄ KAVERUUS
ON LUONNONVOIMA
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5 POWER CUP 2018 KUOPIO

Kuopio on eloisa tapahtumien kaupunki, ja varsinkin 
kesäaikaan kuopiolaiset ja Kuopiossa vierailevat saa-
vat nauttia hyvin runsaasta tapahtumatarjonnasta. 
Kuitenkin Power Cup, maailman suurimpana lasten 
ja nuorten lentopalloturnauksena, sopii erityisen hy-
vin Kuopioon. ”Kiitos kaveruudelle” on tuttu lausah-
dus meille kuopiolaisille. Se viittaa siihen työhön, jota 
kaupungissamme teemme, jottei ketään kiusattaisi.
Power Cupin teema, ”Lentistä. Kaveruutta.” muis-
tuttaa sekin kaveruuden ja joukkueena pelaamisen 
tärkeydestä.
 Tulette tapaamaan Kuopiossa paljon muitakin 
lapsia ja nuoria, sillä lukuisat korkeatasoiset opinah-
jot vetävät Kuopioon nuoria. Suomen laaja-alaisim-
man tiedeyliopiston, Itä-Suomen yliopiston, lisäksi 
kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia tarjoavat mm. 
Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopis-
to Sakky sekä Kuopion kuusi eri lukiota. Kuopion 
alueella toimii myös urheiluakatemia-verkosto, jonka 
avulla urheilija voi yhdistää päivittäisharjoittelun ja 

alueen oppilaitoksissa        
opiskelun parhaalla 
mahdollisella tavalla.
 Teillä on tiivis kisaohjelma 
ja monta lentopallo-ottelua 
pelattavana. Toivottavasti ehditte 
kuitenkin pelien lomassa tutustua Kuopioon, 
sen nähtävyyksiin ja inspiroivaan tunnelmaan.

Jarmo Pirhonen
Kuopion kaupunginjohtaja

P.S. Älkää unohtako tulla Kuopioon uudestaan: 
Suomen suurin beach volley -tapahtuma Sunsets 
Kuopio järjestetään Kuopion satamassa 2.–4.8.2018.

Tervetuloa
   lennokkaaseen 

          ja nuorekkaaseen 
    Kuopioon

#ilovekuopio

Olemme iloisia, että olette tulleet Kuopioon pelaamaan lentopalloa 
– ja niin valtavalla porukalla! 10 000 urheilevan nuoren ja heidän 
tukijoukkojensa ryhmä näkyy ja kuuluu kaupunkimme katukuvassa 
koko hienon tapahtuman ajan.

Kuvat: 
Kuopion kaupunki / 
Soile Nevalainen ja 
Serra Vicente

TÄÄLLÄ KAVERUUS
ON LUONNONVOIMA
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6 POWER CUP 2018 KUOPIO

Power Cup 
pähkinänkuoressa!
POWER CUP ONLINE
Kaikki Power Cupiin liittyvä tieto löytyy kattavasti 
netistä www.powercup.info.

POWER-ÄPPI
Lataa älypuhelimeesi uudistettu Power-Äppi, niin 
olet ajoissa ja kartalla! Power-Äpistä lataat käte-
västi ottelu- ja tuomarointiaikataulut, tulospalvelun 
ja vaikkapa ruokalistan. Voit itse lisätä suosikkeihisi 
eniten tarvitsemasi palvelut, ja näin pysyt kärryillä 
läpi turnauksen. Sovelluksen voit ladata Android- ja 
iOS-puhelimeen suoraan sovelluskaupastasi nimel-
lä Power Cup.
Salli push-ilmoitukset älypuhelimessasi, ja saat il-
moituksen ajankohtaisista viesteistä!

SOME-POWER
Power Cupin menoa ja meininkiä kannattaa seurata 
ja jakaa somekanavien kautta. Seuraa Power Cupia 
sosiaalisissa medioissa ja kuulet tuoreimmat uuti-
set heti ensimmäisenä. Powerin Instagramissa on 
myös mahtavia kilpailuja joita et halua jättää väliin!
Jaa omia tunnelmia ja kuvia – käytä hashtagejä 
#PWRCUP2018 #KUOPIO #ILOVEKUOPIO 
#KIITOSKAVERUUDELLE #LENTIS

 Instagram: power_cup

 Snapchat: power_cup

 Facebook: Power Cup

 Twitter: Power_Cup

Nyt myös mobiilipöytäkirja 
Power-Äpissä!

tarjoaa turnauksen

JOKO MAISTOIT?

snapchat-filtterin!
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7 POWER CUP 2018 KUOPIO

POWER-INFO
Power Cupin infot sijaitsevat Kuopio-hallissa sekä 
Puijon urheilulaaksossa. Infot neuvovat ja auttavat 
sinua erilaisissa kysymyksissä ja ongelmatapauksis-
sa. Pääinfona toimii Kuopio-hallin infopiste, josta voit 
esim. ostaa vierailijapasseja ja noutaa etukäteen tila-
tut erityisruokavaliorannekkeet. Puijon urheilulaakson 
info toimii yleisenä neuvonta- ja löytötavarapisteenä.
Power-Info on avoinna torstaista sunnuntaihin 
klo 8.00-18.00. Muina aikoina Power-Info palvelee 
numerossa 044 518 2840.

Kuopio-hallin Power-Info palvelee sinua 
mm. näissä asioissa
 • kisapasseihin liittyvät kysymykset
 • turnauspaitojen vaihdot
 • erityisruokavaliorannekkeet
 • vierailijapassien ostaminen
 • löytötavarat
 • yleinen neuvonta

OTTELUT
Powerissa pelataan tuhansia otteluita Kuopio-
hallin ja Puijon urheilulaakson alueilla. Muistat-
han tarkistaa oman otteluohjelmasi ja pelikenttäsi 
nettisivujen tulospalelusta tai Power-Äpistä ennen 
omaa otteluasi. Olemalla ajoissa omalla pelipai-
kallasi edistät turnauksen sujuvuutta ja parannat 
kaikkien osallistujien turnauskokemusta. 
http.//www.powercup.info/pelaa/otteluohjelma-
ja-tulospalvelu.html

SAVUTON JA PÄIHTEETÖN 
TAPAHTUMA
Power Cup on täysin savuton, nuuskaton ja päih-
teetön tapahtuma. Mikäli joku joukkueen jäsenistä 
rikkoo näitä sääntöjä, voidaan koko joukkue sulkea 
turnauksesta.

KIITOS KAVERUUDELLE!
Kiitos kaveruudelle on koko Kuopion kaupungin 
teema nuorten kiusaamisen ehkäisemiselle. 
Me Power Cupissa pidämme huolen pelikavereista, 
kunnioitamme vastustajaa ja noudatamme hyviä 
tapoja kaikkialla turnauksessa.
POWER CUP ON TAPAHTUMA, JOSSA KAIKILLA 
ON HYVÄ OLLA!

RUOKAILUT
Lounaat ja päivälliset nautitaan Kuopio-hallissa, 
aamu- ja iltapalat majoituskouluilla. Ruokailijoiden 
määrä on suuri, joten jonoja saattaa syntyä. 
Älä hermostu jonottamiseen, sillä ruokaa riittää kai-
kille. Katso tarkemmat ohjeet kisaoppaan ruokailuo-
siosta.

VARUSTEET JA 
VARUSTAUTUMINEN
Power Cup on ulkotapahtuma. Säätä emme voi sää-
tää, mutta omaa pukeutumista ja varustautumista 
kyllä! Muistathan siis varata riittävästi säänmukaisia 
vaatteita ja varusteita.
MUISTA JUOMAPULLO!
Joukkueen vastuuhenkilöillä on syytä olla mukanaan 
ensiapuvälineitä pienten vammojen hoitoon.

LÖYTÖTAVARAT
Vie löytämäsi tavarat Power-Infoon. Sieltä voit myös 
kysellä omia kadonneita tavaroitasi. Turnauksen 
jälkeen kadonneita tavaroita voi tiedustella nettilo-
makkeella. Tavaroita säilytetään 30.6. asti, arvotava-
roita 31.12. asti. Löytötavaroita postitamme vastaan-
ottajan maksaessa postimaksun.

Power Cup 
pähkinänkuoressa!

Yleisinfoa 

Power 

Cupista

POWER-INFO
Puhelin: 044 518 2840

Email: powercup@lentopalloliitto.fi

Power-Äppi – älyttömän kätevästi älypuhelimessasi!

Kultainen 

 sääntö #2

Pidä passipussi aina 

mukana. Se toimii 

pääsylippuna koko 

turnausalueella.

PowerCup_2018_turnausopas_FI_s1_21.indd   7 21.5.2018   21.54



8 POWER CUP 2018 KUOPIO

TORSTAI 7.6.
8.00–12.30 Ilmoittautuminen omalla majoituskoululla

10.00–14.00 Lounas Kuopio-hallissa

12.00–17.30 Ottelut

15.00–18.00 Päivällinen Kuopio-hallissa

19.00–20.30 Avajaiset, Kuopion torilla

20.00–22.30 Iltapala majoituskoululla

PERJANTAI 8.6.

7.00–10.00 Aamiainen majoituskoululla

9.00–18.00 Ottelut 

11.00–14.00 Lounas Kuopio-hallissa

15.00–18.00 Päivällinen Kuopio-hallissa

20.00–22.30 Iltapala majoituskoululla

LAUANTAI 9.6.

7.00–10.00 Aamiainen majoituskoululla

9.00–18.00 Ottelut

11.00–14.00 Lounas Kuopio-hallissa

15.00–18.00 Päivällinen Kuopio-hallissa

19.15–21.15 Jaffa-disco F-D-ikäiset, Kuopio-halli

21.30–23.30 Jaffa-disco C-N22-ikäiset, Kuopio-halli

20.00–22.30 Iltapala majoituskoululla

SUNNUNTAI 10.6.

7.00–10.00 Aamiainen majoituskoululla

11.00–16.00 Lounasaika

9.00–14.00 Sijoitusottelut

14.00  Finaaliottelut

15.30 (noin) Päättäjäiset ja palkintojen jako Kuopio-hallissa.

Power Cup 
ohjelma 2018

[muutokset mahdollisia]

POWER-TORI JA 
POWER-SHOP 

AVAAVAT OVENSA KUOPIO-HALLISSA 

TO KLO 10.00, PE-SU KLO 9.00.

Kultainen 

 sääntö #3

Ole varovainen liiken-

teessä kuljettajana 

ja kulkijana.
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MOBIILIPÖYTÄKIRJA ENSI 
KERTAA KÄYTTÖÖN
Power Cupissa on ensi kertaa käytössä mobiilipöy-
täkirja, jota ylläpidetään mobiililaitteella (puhelin tai 
tabletti). Mobiilipöytäkirja tulee käyttöön pääsään-
töisesti N22 – C-junioreiden sarjassa. Pöytäkirjan 
myötä otteluita voi seurata reaaliajassa.
 Mobiilipöytäkirjaa on kokeiltu kevään aikana 
beach volleyn avoimissa turnauksissa sekä Nurmossa 
järjestetyssä Jymy Lentis -turnauksessa. Kokemuk-
set ovat olleet erittäin positiivisia. Mobiilipöytäkirjan 
avulla Power Cupin tulospalvelu nopeutuu entises-
tään ja turnauksen seuranta myös ”kotisohvilta” hel-
pottuu huomattavasti.

D-F-ikäisten otteluissa käytetään edelleen paperisia 
pöytäkirjoja. Mini-ikäisten otteluiden tuomarit toimit-
tavat pöytäkirjat heti otteluiden jälkeen tulospalvelu-
pisteisiin, joita kenttäalueilla on kuusi. 
 Näissä pisteissä tapahtuu tulosten syöttö tulos-
palveluun sekä niihin voi ilmoittaa virheellisesti syö-
tetyistä tuloksista.
 Mahdollisista luovutuksista tms. johtuen saattaa 
otteluohjelmiin tulla muutoksia, joten oman sarjan 
ohjelma kannattaa tarkistaa vielä juuri ennen päivän 
otteluihin lähtöä.

Sähköiseen tulospalveluun pää-
set skannaamalla ohessa olevan 
QR-koodin älypuhelimellasi tai 
tabletillasi. Otteluohjelmat sekä 
tulokset löytyvät myös netistä 
osoitteesta 
http.//www.powercup.info/tulospalvelu

Kuopio-hallissa on tulospalvelun ja ottelutulosten 
seuraamiseen tarkoitettuja yleisiä koneita.
 Kaikissa otteluohjelmiin ja tulospalveluun koske-
vissa kysymyksissä vastaavat Kaisu Polso puh. 040 
091 0327 ja Jari Lankinen, puh 040 131 2454.

Tulospalvelu

Power-Äpistä otteluohjelmat, 

tulokset sekä ohjeet mobiilipöytä-

kirjan täyttöön! Lataa sovellus 

puhelimesi sovelluskaupasta 

nimellä Power Cup!
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PYSÄKÖINTI
Power Cup on suuri tapahtuma ja saa liikkeelle valta-
van joukon ihmisiä. Liikenne turnausalueelle ja sieltä 
pois on vilkasta, joten muista turvallisuus sekä au-
toilijana että jalankulkijana. Turnausalueella kulkee 
aidattuja huoltoreittejä ja niillä käveleminen on eh-
dottomasti kielletty. 
 Alueella ei ole parkkipaikkoja autoilijoille, joten 
suosittelemme jättämään auton:

• Kuopion Toriparkki
 Kauppakatu 45, 70110 Kuopio (avoinna 24H) 

Pysäköintilaitosten lisäksi Kuopiosta löytyy 
maksullisia kadunvarsipaikkoja.

LIIKU VIKSUMMIN VILKULLA!
Kuopion seudun joukkoliikenne VILKKU kuljettaa po-
werilaiset kätevästi majoituskouluilta Kuopion torille. 
Torilta on matkaa vain noin kilometri Kuopio-hallille. 
Suosi julkista liikennettä!
  Kaikki Power Cupin majoituskoulut sijaitsevat jul-
kisen liikenteen vyöhykkeellä A. Paikallisliikenteen 
bussit kulkevat arkisin ja viikonloppuna aamuvarhai-
sesta iltamyöhään. Ne täydentävät hyvin joukkuei-
den omia kyytejä tai ovat erinomainen vaihtoehto 
koko tapahtuman ajan.
  Vuorokausilipun saa kätevästi mobiililippuna pu-
helimeen. Busseista voi ostaa ainoastaan normaali-
hintaisia kertalippuja. Lippujen hinnat ja muuta tär-
keää tietoa löydät www.vilkku.kuopio.fi.

NONSTOP-BUSSILLA 
KÄTEVÄSTI
Nonstop-bussi palvelee Puijon urheilulaaksossa 
pelaavia välillä Puijon Hiihtostadion – Kuopio-halli. 
Kyytiin pääsee ainoastaan kisapassilla! 
  Pysäkit ja jättöpaikat on merkitty keskiaukeaman 
aluekarttaan (Kuopio-hallilla AMK:n alaparkki –> 
Suurmäentie –> Puijon Hiihtostadionin kääntöpaikka).

KULJETUSTEN AIKATAULU:
 - torstaina klo 11.00-18.30
 - perjantaina ja lauantaina klo 10.30-18.00
 - sunnuntaina klo 10.30-15.00
(Pidätämme oikeuden muutoksiin)

Kuopio-hallilta Puijon urheilulaaksoon ajettaessa 
jättöpysäkki on kenttien 4 ja 5 kohdalla. Jos haluat 
näiltä kentiltä kyydin takaisin Kuopio-hallille, on si-
nun hypättävä kyytiin tässä vaiheessa, sillä takaisin 
Kuopio-hallille ajaessa bussi ei turvallisuussyistä py-
sähdy tällä pysäkillä.

Liikkuminen 
turnauksen aikana

Kultainen 

 sääntö #4

Huolehdi omista tavaroistasi. 

Anna rahat pelien ajaksi 

ryhmän vetäjälle. Älä 

jätä mitään arvokkaita 

esineitä majoitus-

tiloihin.
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Majoitus
Seuran saapuessa majoituskoululle seura-
vastaava täyttää majoituskaavakkeen ma-
joituskoulun infopisteellä.

Mikäli joku osallistujalistan henkilöistä ei yövy ma-
joituskoululla, voidaan hänen nimensä yliviivata lis-
talta. Koulujen tilat on jaettu ennakkoon seuran/
joukkueen täyttämien osallistujaluetteloiden mu-
kaisesti. Jokainen yöpyjä tuo mukanaan patjan tai 
makuualustan, jonka leveys saa olla enintään 80 cm. 
Tätä leveämmällä patjalla yöpyy kaksi henkilöä.
 Seurat saavat majoituskouluilla kisapassit ja kisa-
paidat. Tarkista passien sekä paitojen määrä ja mikäli 
näissä on epäselvyyksiä, ota yhteyttä Kuopio-hallin 
Power-Infoon. Kisapassiin kirjoitetaan oma nimi ja 
seuran nimi.

MAJOITUSKOULULLA 
SEURAVASTAAVA:
• Luovuttaa seuransa osallistujalistat kahtena kap- 

paleena, joista toinen jää vastaanottoon ja toinen  
tulee laittaa majoitustilan oveen. (listassa ovat 
pelaajat, valmentajat, huoltajat sekä tiedot muista 
majoittuvista tai passin lunastaneista henkilöistä, 
esim. bussikuskit).

• Vastaanottaa ja kuittaa passit sekä kisapaidat.
• Ottaa majoitustilat vastaan (tarkastus) ja allekir-

joittaa majoituskaavakkeen.
• Auttaa seuraansa majoittumaan 

jaettuihin tiloihin ja varmistaa, 
että jokaisen luokan oveen 

tulee nimilista.
• Osallistuu majoituspala-
veriin omalla koululla.

MUITA MAJOITUSOHJEITA:
• Jokaiseen majoitushuoneeseen majoittuu vähin-

tään yksi aikuinen eli huonepäällikkö, joka vastaa 
huoneen tapahtumista. Turvallisuuden takaami-
seksi majoitusvastaavien antamia ohjeita on nou-
datettava.

• Kulkeminen muista kuin siihen tarkoitetuista ovis-
ta on kielletty.

• Majoitusluokkien ovia ei saa lukita.
• Tupakointi ja nuuskan käyttö ovat kielletty koulun 

alueella.
• Alkoholin hallussapito ja nauttiminen majoitus-

koulun alueella on kielletty.
• Pallottelu sisätiloissa, meluaminen sekä roskaami-

nen on kielletty.
• Koulujen sisällä olevat kulkuväylät tulee palotur-

vallisuussyistä pitää vapaina tavaroista.
• Kouluille pääsee vain kisapassilla.
• Koulun esillä oleviin esineisiin ja tavaroihin ei saa 

koskea.
• Mitään omia sähkölaitteita ei saa tuoda majoitus-

tiloihin turvallisuussyistä. Poikkeuksena lääkinnäl-
liset laitteet ja puhelimien laturit.

• Hiljaisuus on klo 23.00-6.00. Koulun ulko-ovet on 
lukittu hiljaisuuden aikana.

• Järjestäjä ei vastaa majoitustiloihin jätetyistä 
 tavaroista tai arvoesineistä.

KOTIINLÄHTÖ
• Ennen majoituksen luovuttamista joukkueet sii-

voavat majoitustilansa (irtoroskat, hiekka, juoma-
roiskeet).

• Majoitusvalvoja tarkastaa tilat yhdessä seuravas-
taavan kanssa.

• Luovutuskaavake allekirjoitetaan.
• Valvoja antaa joukkueelle poistumisluvan.

Jos majoitustilaa ei siivota tai tiloissa on tehty ilkival-
taa tai muuta vahinkoa, kulut laskutetaan
asianomaiselta seuralta.

HUOM! Kaikki vierailijapassit ja 

erityisruokavaliorannekkeet noudetaan 

Kuopio-hallin Power-Infosta.

Kultainen 

 sääntö #5

Noudata järjestäjien ja 

ryhmäsi johtajan ohjeita. 

Ethän poistu ryhmästä 

ilman lupaa.

PowerCup_2018_turnausopas_FI_s1_21.indd   12 21.5.2018   21.54



13 POWER CUP 2018 KUOPIO

Majoituskoulut 
       Accommodation Schools
Ala-Pyörön koulu Kulmakatu 7, 70780 KUOPIO +358 50 417 4198 9,0

Aurinkorinteen koulu Mutkankatu 2, 70820 KUOPIO +358 50 417 4199 10,6

Haapaniemen koulu Aseveljenkatu 8, 70620 KUOPIO +358 50 417 4203 2,4

Hatsalan koulu Opistotie 5, 70200 KUOPIO +358 50 417 4212 0,2

Jynkän koulu Maitotie 2, 70780 KUOPIO +358 50 417 4221 7,0

Klassillinen lukio Opistotie 1, 70200 KUOPIO +358 50 417 4222 0,3

Länsi-Puijon koulu Pursutie 10, 70280 KUOPIO +358 50 417 4230 3,0

Martti Ahtisaaren koulu Lehtoniementie 103, 70840 KUOPIO +358 50 417 4231 8,5

Minna Canthin koulu Ruotsinkatu 35, 70600 KUOPIO +358 50 417 4240 2,4

Neulamäen koulu Pinokuja 6, 70150 KUOPIO +358 50 417 4279 5,2

Pirtin koulu Pirtintie 21, 70820 KUOPIO +358 50 417 4289 10,8

Pohjantien koulu Pohjankatu 2, 70500 KUOPIO +358 50 417 4298 2,8

Puijonsarven koulu Keski-Kaari 44, 70420 KUOPIO +358 50 417 4302 6,1

Rajalan koulu Sammakkolammentie 14, 70200 KUOPIO +358 50 417 4303 2,0

Ylä-Pyörön koulu Blominkatu 2, 70820 KUOPIO +358 50 417 4311 9,6

Koulu Osoite Puhelinnumero Etäisyys km / Distance from
Name of the school Address Phone number tournament area in km
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Ensiapupisteet ovat sekä Kuopio-hallilla että Puijon 
urheilulaaksossa. Ne ovat auki pelien aikana.
Ensiapupartio kiertää avajaisissa torstaina ja 
Jaffa-discossa lauantaina.

Päivällä ongelmatilanteissa otetaan yhteys ensin kisa-
alueen EA-pisteeseen, josta ohjataan tarvittaessa 
eteenpäin. 
 Toissijainen nopea yhteys vamman sattuessa tai 
kun tarvitaan lisätutkimuksia, on Terveystalo. Sen toi-
mipiste on rautatieasemaa vastapäätä (Asemakatu 
22-24). Terveystalo on auki koko turnauksen pelien 
ajan, myös viikonloppuna. Ajanvaraus 030 6000. 
Hoito on maksuton pelaajilla, joilla on vakuutus.

Turnausten ulkopuolisella ajalla päivystää sairaan-
hoidon neuvonta numerossa 116 117. 

Kiireellisissä tapauksissa päivystyksen käynti-
osoite Puijonlaaksontie 2 (ma-to klo 16.00-

22.00, pe 15.00-22.00, la-su 8.00-22.00)

Päivystävä hammaslääkäri Power 
Cupissa Onnihammas, Puijonkatu 31
Torstaina ja perjantaina 
puh. 017 264 4600
Lauantaina ja sunnuntaina 
puh. 050 443 3483

HUOM!
• Joukkueiden on itse varustauduttava 
 omavaraiseen ensiapuun.
• Järjestäjien toive on, että jokaisella joukkueella 
 olisi jonkinlainen ensiapuvalmius.
• Joukkueilla tulee olla mukanaan riittävästi vettä/  
 muuta juotavaa pelipaikoilla, haavalappuja tai 
 vastaavia, sormiteippiä sekä kylmäpusseja.
• Valmentajan tulee tietää oman joukkueen 
 pelaajien sairaudet ja mahdolliset lääkitykset.

Ensiapu

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON APTEEKKI Puijonkatu 23, 70100 KUOPIO  +358 29 4456 000

KUOPION UUSI APTEEKKI Kolmisopentie 3, 70780 KUOPIO   +358 17 264 8100

NIIRALAN APTEEKKI Prisma Savilahdentie 10, 70150 KUOPIO  +358 17 369 6900

SATAMA APTEEKKI Maaherrankatu 23, 70100 KUOPIO   +358 17 261 2035

KUOPION TORIAPTEEKKI Haapaniemenkatu 24, 70110 KUOPIO  +358 17 287 6601

ENSIMMÄINEN APTEEKKI Vuorikatu 22, 70100 KUOPIO   +358 44 744 2501

PUIJONLAAKSON APTEEKKI Kiekkotie 4, 70200 KUOPIO   +358 17 550 8800

PÄIVÄRANNAN APTEEKKI Päivärannantie 18, 70420 KUOPIO  +358 44 747 4774

PETOSEN APTEEKKI Jalkasenkatu 5, 70820 KUOPIO   +358 17 287 1800

KUOPION 5. HAAPANIEMEN APTEEKKI Tasavallankatu 26, 70620 KUOPIO +358 17 262 4214

NEULAMÄEN SIVUAPTEEKKI Neulamäentie 8, 70150 KUOPIO  +358 17 369 6910

JYNKÄN SIVUAPTEEKKI Soikkokuja 12, 70780 KUOPIO   +358 44 744 2601

Apteekkeja / Pharmacies

Power Cupin 
ensiavun 

päivystysnumero 
050 417 4099

Yleinen 
hätänumero 

112

PowerCup_2018_turnausopas_FI_s1_21.indd   14 21.5.2018   21.54



15 POWER CUP 2018 KUOPIO

KISAPASSILLA
Pelaat neljä päivää hyvin järjestetyssä turnauk-
sessa vakuutettuna.
Kaikki Power Cupin pelaajat on vakuutettu. Vakuu-
tus on voimassa koko turnauksen ajan sekä matkalla 
kotoa turnaukseen ja turnauksesta kotiin. Vakuutus 
kattaa lisensittömillä pelaajilla pelit ja vapaa-ajan, 
lisenssin haltijoilla vain vapaa-ajan.

Saat suositun turnauspaidan ja passipussin. 
Oletko muuten säästänyt kaikkien turnausten paidat 
ja passipussit? Vanhimmat alkavat olla jo antiikkia!

Majoitut koulun luokassa tai salissa.
Koulumajoitus kuuluu oleellisena osana Poweriin! 
Supattelua ja rupattelua pelien ja päivän päätteeksi 
vierekkäisillä patjoilla.

Ruokailet turnauspäivien ajan tulopäivän lou-
naasta lähtöpäivän lounaaseen. Aamu- ja iltapalat 
nautit majoituskoululla, lounaat ja päivälliset 
Kuopio-hallissa.

Tanssit ja nautit mahtavissa avajaisissa sekä 
Jaffa-discossa. Avajaisissa Kuopion torilla musisoi 
ihana Isac Elliot, ja Jaffa-discon hohtavassa tunnel-
massa sinua tanssittaa huppuluokan dj!
Jaffa-disco on yksityistilaisuus vain Power Cupin 
kisapassin ostaneille.

Pääset EM-karsintoihin ilmaiseksi. Jokainen 
kisapassin ostanut pääsee nauttimaan naisten ja 
miesten maajoukkueiden EM-karsintapeleistä 
Helsingin jäähallissa keskiviikkona 22.8. 
Turnauspaita päälle ja passipussi kaulaan, 
muuta pääsylippua et tarvitse!

      Kisapassi 
 – pääsylippusi 
      koko turnauksen ajan

Pidä kisapassi mukanasi koko turnauksen ajan, sillä se on pääsylippusi 
mm. majoitukseen, ruokailuun ja oheistapahtumiin.

IHANA ISAC ELLIOT 

JA HOHTAVA 

JAFFA-DISCO!

Kultainen 

 sääntö #6

Nimikoi 

kaikki tavarasi.HUIPPULENTISTÄ 

HELSINGISSÄ 

ELOKUUSSA!
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RUOKAILUOHJEET
• Ruokailu tapahtuu Kuopio-hallissa.
• Ruokailuun pääset esittämällä omalla nimellä va-

rustetun kisapassin.
• Kaikissa ruokailuissa käytetään kertakäyttöastioita.
• Saavuttuasi ruokailupaikkaan ota ensin pussi, 

johon keräät juoman, leivän, voin ja ruokailuväli-
neet. Henkilökunta annostelee sinulle salaatin ja 
lämpimän ruoan.

• Saatuasi annoksesi siirry ruokailualueelle.
• Ruokailtuasi vie roskat ja jätteet energiajätepuris-

timeen hallin ulkopuolella.
• Erityisruokavalion tilanneille on erillinen linjasto 

ruokailutilassa. Saat oman ruokavaliosi mukaisen 
annoksen näyttämällä henkilökunnalle erityisruo-
kavaliorannekkeen.

• Käyttäydy ruokailutiloissa siististi, reippaasti ja 
ohjeita noudattaen.

• Kaikkien viihtyvyyden lisäämiseksi jokaisen tulee 
kerätä roskansa ja pitää ruokala omalta osaltaan 
siistinä.

Ruokailu 
      ja ruokalista

Torstai 7.6.
10.00-14.00  LOUNAS: Makaronilaatikko, tomaattisalsa

 Kasvisruoka: Soijamakaronilaatikko, tomaattisalsa

15.00-18.00  PÄIVÄLLINEN: Lounaspyörykät, perunamuussi, nuudelisalaatti

 Kasvisruoka: Kasvipyörykät, perunamuussi, nuudelisalaatti

Perjantai 8.6.
10.00-14.00  LOUNAS: Lasagne, hedelmäinen salaatti

 Kasvisruoka: Kasvislasagne, hedelmäinen salaatti

15.00-18.00  PÄIVÄLLINEN: Broileripyörykät, riisi, currykastike, suvisalaatti.

 Kasvisruoka: Bataatti-kvinoapyörykät, riisi, currykastike, suvisalaatti

Lauantai 9.6.
10.00-14.00  LOUNAS: Lihaperunasoselaatikko, coleslaw-salaatti

 Kasvisruoka: Juures-perunasoselaatikko, coleslaw-salaatti

15.00-18.00 PÄIVÄLLINEN: Lounasmakkara, kermaperunat, punajuurisalaatti

 Kasvisruoka: Kasvis-fetapihvi, perunamuusi, punajuurisalaatti

Sunnuntai 10.6.
10.00-14.00  LOUNAS: Riistakäristys ja perunamuusi, puolukkahillo

 Kasvisruoka: Punajuuripihvi ja perunamuusi, salaatti

Lounas ja päivällinen sisältävät aina myös leipää ja levitteen.

Ruokajuomana tarjotaan maitoa ja vettä.

              (Pidätämme oikeuden muutoksiin)

KAIKKI RUUAT OVAT 
LAKTOOSITTOMIA

Kultainen 

 sääntö #7

Vie löytötavarat 

löytötavarapisteeseen 

(Power-Infojen 

yhteydessä).

PowerCup_2018_turnausopas_FI_s1_21.indd   16 21.5.2018   21.54



17 POWER CUP 2018 KUOPIO

Urheilevan lapsen ja nuoren kehittymisen taustalla 
ovat harjoittelun lisäksi riittävä uni sekä ravinto. Ruo-
kavaliossa tulisi kiinnittää huomiota ei vain mauk-
kaaseen ja ravitsemukseltaan oikeanlaiseen ruokaan, 
vaan myös ateriarytmiin. Energiavaje laskee vireys-
tilaa ja altistaa kiukulle, keskittymisvaikeuksille sekä 
loukkaantumisille.
 Treeneihin ei kannata mennä tyhjällä vatsalla. 
Hyvä ravitsemus parantaa treenimotivaatiota ja pa-
lautumisnopeutta. Juuri ennen treenejä nautittavak-
si välipalaksi kannattaa valita nopeasti sulavia kevy-
empiä ruokia, kuten puuroja tai smoothieita.
 Palautumisen käynnistävälle välipalalle oikea 
ajoitus on välittömästi treenin loputtua. Treenien jäl-

keen energiaa saa helposti maitotuotteista, leivästä, 
smoothieista sekä hedelmistä. Treenin lopuksi on 
myös tärkeää juoda kunnolla vettä.
Iltapalaksi kannattaa syödä jotakin proteiinipitoista, 
sillä proteiinit edistävät lihasten palautumista levon 
aikana.
 Terveelliset välipalat noudattelevat lautasmal-
lia ja sisältävät sopivassa suhteessa kasviksia, hii-
lihydraattia ja proteiinia. Valmiit vaihtoehdot ovat 
käteviä ja Saarioisten valikoimasta löytyykin hyviä 
vaihtoehtoja puurojen ja Vispisten lisäksi esimerkiksi 
Eväs-sarjasta.

Välipalalla on väliä
Torstai 7.6.
10.00-14.00  LOUNAS: Makaronilaatikko, tomaattisalsa

 Kasvisruoka: Soijamakaronilaatikko, tomaattisalsa

15.00-18.00  PÄIVÄLLINEN: Lounaspyörykät, perunamuussi, nuudelisalaatti

 Kasvisruoka: Kasvipyörykät, perunamuussi, nuudelisalaatti

Perjantai 8.6.
10.00-14.00  LOUNAS: Lasagne, hedelmäinen salaatti

 Kasvisruoka: Kasvislasagne, hedelmäinen salaatti

15.00-18.00  PÄIVÄLLINEN: Broileripyörykät, riisi, currykastike, suvisalaatti.

 Kasvisruoka: Bataatti-kvinoapyörykät, riisi, currykastike, suvisalaatti

Lauantai 9.6.
10.00-14.00  LOUNAS: Lihaperunasoselaatikko, coleslaw-salaatti

 Kasvisruoka: Juures-perunasoselaatikko, coleslaw-salaatti

15.00-18.00 PÄIVÄLLINEN: Lounasmakkara, kermaperunat, punajuurisalaatti

 Kasvisruoka: Kasvis-fetapihvi, perunamuusi, punajuurisalaatti

Sunnuntai 10.6.
10.00-14.00  LOUNAS: Riistakäristys ja perunamuusi, puolukkahillo

 Kasvisruoka: Punajuuripihvi ja perunamuusi, salaatti

Lounas ja päivällinen sisältävät aina myös leipää ja levitteen.

Ruokajuomana tarjotaan maitoa ja vettä.

              (Pidätämme oikeuden muutoksiin)

Treenikauteen saa virtaa oikeanlaisilla välipaloilla, jotka parhaimmillaan ovat paitsi 
ravitsevia ja hyvänmakuisia myös helposti saatavilla. Herkkuhetket kuuluvat elämään, 
mutta treenien ja kehittymisen kannalta fiksuilla välipalavalinnoilla on väliä.

Kultainen 

 sääntö #8

Jos ongelmia, käänny 

turnauksen toimitsijoiden 

tai Power-Infon 

puoleen.
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Power Cupissa hauskanpito ei perinteisesti 
tapahdu vain pelikentillä, sillä erilaista 
ohjelmaa on luvassa myös pelien jälkeen!

Avajaiset
Turnauksen viralliset avajaiset pidetään Kuopion 
torilla torstaina 7.6. klo 19.00-20.30. 
Avajaisten mahtavasta tunnelmasta vastaa 
powerilaisten lisäksi Isac Elliot.

Jaffa-Disco
Jaffa-discossa on nyt HOHTOA! Valkoista päälle ja 
kasvomaalia kasvoihin ja lattialle! 
Ja näitä kuvia kannattaa sitten jakaa!

La 9.6. klo 19.15-21.15 F-D-ikäiset
 klo 21.30-23.30 C-N22-ikäiset

Power Cup 
oheisohjelma 2018

Isac Elliot
Nuoresta iästään huolimatta Isan Elliot on ehtinyt 
saavuttaa urallaan paljon. Vuonna 2013 julkaistu esi-
koissingle “New Way Home” toi laulajan tunnetuksi 
suurelle yleisölle ja biisiä soitettiin Suomen lisäksi 
niin Norjassa, Ruotsissa kuin Singaporessakin. Isac 
on ainoana suomalaisena artistina voittanut kahdesti 
peräkkäin MTV:n myöntämän Best Finnish Act -pal-
kinnon, päässyt kahdesti arvostetun Billboard-leh-
den listoille sekä ollut Aku Ankka lehden kannessa 
niin Suomessa kuin Norjassa.
 Viime vuonna Isac Elliot julkaisi triplaplatinaa 
myyneen ep-levyn yhdessä Mikael Gabrielin kanssa, 
tämän lisäksi he kiersivät yhdessä yhdeksän konsert-
tia kattaneella kiertueella ja julkaisivat vielä Maailman 
laidalla nimisen biisin. Suomen lahjakkaimpiin pop-
pareihin kuuluvan Isac Elliotin aktiivisella Instagram-
tilillä on huikeat lähes puoli miljoonaa seuraajaa.

Kultainen 

 sääntö #9

Huolehdi siisteydestä 

ruokailussa, pelikentillä, 

majoituspaikoilla ja 

oheisohjelmissa.
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JAFFA-DISCO ON NYT
GLOW PARTY!
Tänä vuonna Jaffa-discon päätähti olet 
sinä! Jaffa-discon elämyksellinen ja mystinen 
tunnelma saadaan aikaan mahtavalla UV-va-
laisulla ja näyttävällä valotekniikalla. Huippu 
DJ pitää huolen siitä, että jokainen powerilai-
nen viihtyy tanssilattialla. Valkoiset vaatteet ja 
hohtobileisiin kehitetyt kasvomaalit loistavat 
pimeässä. Jaffa-discossa jaetaan ilmaiseksi pi-
meässä hohtavia valotikkuja, ja discossa on 
useita kasvomaalauspisteitä. Let´s dance!

TORILLA TAPAHTUU
Power-tori on kohtaamispaikka! 
Tänä vuonna Power-tori on Kuopio-hallissa. 
Jos sade sattuu yllättämään tai aurinko paah-
tamaan täydeltä taivaalta, voit nauttia Power-torin 
hyvästä tunnelmasta ja ohjelmasta mukavasti sisä-
tiloissa. Tule tapaamaan muita powerilaisia ja viih-
tymään erilaisten aktiviteettien parissa. Ohjelmassa 
on päivittäin kilpailuja ja yhdessäoloa, shoppailua ja 
hoppailua!
Se mikä ei mahdu sisään, pidetään ulkona. Nimittäin 
hälytysajoneuvot, pomppulinna ja Ponssen metsä-
kone! Vatsantäytettä saa muurikkaletuista, marjoista 
ja makkarasta – näitäkin on myynnissä Kuopio-hallin 
ulkopuolella!

Power-tori avataan torstaina klo 10.00 ja 
perjantaista-sunnuntaihin klo 9.00.
Torilla tavataan!

HERBALISTI MATKUKSEN 
#ELOHUONEESSA
Perjantaina kannattaa lähteä Kallavettä edemmäs 
kalaan, sillä Matkus Shopping Centerissä on lukui-
sien shoppailumahdollisuuksien lisäksi tilaisuus ta-
vata suosittu tubettaja Herbalisti. 
Herba tapaa powerilaisia Matkuksen 2. kerroksen 
#elohuoneessa perjantaina 8.6. klo 18.00-20.30.
Paikallisliikenteen Vilkku ajaa Kuopion keskustasta 
kerran tunnissa (20 yli tasatunnin).

Kultainen 

 sääntö #10

Älä hermostu jonoista ja 

odottelusta. Tapahtuma on iso ja 

suuren osanottajamäärän vuoksi 

liikenne tapahtumapaikkojen 

läheisyydessä saattaa ruuhkau-

tua. Myös itse tapahtumissa 

saattaa muodostua 

jonoja ja ruuhkaa.

POTKUAUTOJA JA PITUUSHYPPYÄ, 

MAKKARAA JA MARJOJA!
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Puijo Wolleyn toiminta peilaa tänäkin päivänä ot-
sikon toiminta-ajatukseensa vahvasti. Vuonna 1997 
perustetussa seurassa pelaa reilu 20 joukkuetta joka 
kausi osallistuen sarjatoimintaan alueella tai valta-
kunnallisesti aina F-junioreista liki kaikille aikuisten 
sarjatasoille. Lisäksi seura järjestää kerho- ja harras-
tetoimintaa.
 PuWo yhtenä Suomen isoimmista seuroista ja 
Itä-Suomen suurimpana seurana rakentaa yhteis-
työtoimintaansa pitemmälle aikavälille tähdäten. 
Yhteistyö Pohjois-Savon seurojen välillä on tiivistä. 
Erityisesti Power Cupia valmistellessa meneillään 
oleva maakuntahanke mini-ikäisten toiminnan vauh-
dittamiseen on tuonut seuroja lähemmäs ja avoin 
yhdessä tsemppaamisenhenki on tunnistettavaa. 
Seura järjestää tapahtumia ympäri vuoden ja pyrkii 
löytämään harrastamiseen vetovoimaisia tuotteita. 
Minileirit, koulujen turnaus, harrasteturnaukset sekä 
perinteinen Syysturnaus kuuluvat seuran toiminta-
vuoteen. 
 Kuopio on vahva urheilukaupunki ja vetovoimai-
nen kasvukeskus perheille. Junioriseuralle toimin-

taympäristö on kannustava. Kuopion seudun urhei-
luakatemia on merkittävässä roolissa opiskelijoiden 
pelaajanpolulla ja edelläkävijä oppimisympäristön 
järjestelyissä. Kuopiossa meidät urheiluseurat yhdis-
tää Seurafoorumi, jossa Puijo Wolley on myös aktii-
visesti mukana mm. olosuhdehankkeita edistäen. 
 2018 Power Cupin valmistelut Lentopalloliiton, 
Kuopion kaupungin ja yhteistyöseurojen ja -kump-
paneiden kanssa on ollut seuralle todella hieno ko-
kemus ja kokoamme samalla tietoa muille kaupungin 
tuleville urheilun suurtapahtumille mm. majoituskou-
luverkoston osalta. Kuopioon halutaan isoja tapah-
tumia ja siltä pohjalta myös seurallamme on Power 
Cupin rakentamissa erinomaiset edellytykset onnis-
tua, kun kaupunki on mukana aktiivisesti.

LENTISTÄ. KAVERUUTTA. Sitä Powerin rakentami-
nen on myös Puijo Wolleyssa – iso kiitos kaikille ta-
pahtuman tekemiseen osallistuville ja toivotamme 
kaikille iloisia pelipäiviä Kuopiossa!

Vuoden 2019 Power Cup järjestetään Rovaniemellä. 
Kaupunki toivottaa lentopalloilijat ympäri maailman 
eksoottiseen turnaukseen.

Nyt on siis oiva aika alkaa valmistautua yöttömän 
yön Power Cupiin. Jotta kaikki jouk-
kueet varmasti pääsisivät Rovanie-

melle kokemaan tämän kaiken, varainhankinta on 
suuressa osassa lähtöä pohjoiseen ja se kannattaa 
aloittaa ajoissa. Kesää varten olemme suunnitelleet 
yhdessä Lumilyhtyarvan kanssa Suviarvan, jota len-
topalloseurat ja -joukkueet voivat myydä varainhan-
kintamielessä. 
 Ja niin Rovaniemen Power Cupissahan pelataan 

myös yöllä, porojen ja joulupukin kanssa!
Kun pelit loppuvat alkaa oheistoiminta ja tur-
nauksen loputtua Rovaniemellä voi jatkaa vaik-
ka perheen yhteistä kesälomaa. Rovaniemel-
lä voit kokea paljon ainutlaatuista, jota et ehkä 
omalla kotiseudullasi pysty näkemään ja ko-
kemaan. Aikaa kannattaa varata siis myös 
turnausaikataulujen ulkopuoleltakin.

Tuu sieki pellaamaan!

Puijo Wolley 
   Juniorit
 – PIENESTÄ PITÄEN YHTEISTYÖLLÄ TAVOITTEITA KOHTI

Yöttömän yön Power Cup
   Rovaniemellä 2019

Puijo
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