Save Pond Hockey

– Pipolätkäturnauksen järjestäminen
Save Pond Hockey -peleissä ideana on pelata matalan
osallistumiskynnyksen pipolätkää ilmaston puolesta, jotta
tulevaisuudessakin voisimme pelata kiekkoa ulkojäillä. Pelaavilta
joukkueilta kerätään Save Pond Hockey ry:n kanssa etukäteen sovittu
summa, joka maksetaan tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Kerätyt pelimaksut lahjoitetaan lyhentymättöminä yhdessä
päätettyyn luonnonsuojelukohteeseen. Pelin järjestäminen tehdään
vapaaehtoispohjalla. Pienimuotoista varainkeruuta voi kuitenkin
tehdä esimerkiksi junnuseuran toimintaa tukevaa kioskimyymälää
ylläpitämällä.
Helmikuussa 2020 Ilmastokorttelit järjesti yhdessä Save Pond
Hockey ry:n kanssa Joensuun ensimmäisen Save Pond Hockey
-turnauksen. Päivän aikana kerättiin reilut 3 000 euroa Murtosuon
turpeenottoalueen ennallistamista varten. Kunnostustyöt lähtivät
käyntiin lokakuussa 2020. Lue lisää turnauksesta ja Murtosuon
kunnostamisesta nettisivuiltamme climatejoensuu.fi.

Save Pond Hockey
SPH-peleissä kentällä on
4 vastaan 4 pelaajaa. Joukkueen
koko on vähintään 6 pelaajaa.
Turnaussäännöt kokonaisuudessaan
sekä tietoa Save Pond Hockey ry:n
toiminnasta ja pelin sopimisesta
löytyy osoitteesta
savepondhockey.org

1. Järjestäjäporukka kasaan
2. Päättäkää
tapahtumapaikka

Kerää ydinporukka kasaan ja lähtekää suunnittelemaan!
Jo alussa kannattaa jakaa vastuutahot selkeästi, esim.
näin: pääviestijä, tilan varaaja sekä palkintojen ja juontajan
hankkija.

Pipolätkä pidetään ulkona,
se on pelin perusajatus. Pelata
voi luonnon jäällä tai kaupungin
ylläpitämällä jääkentällä.
Ole yhteydessä kaupungin
liikuntapalveluihin, mikäli
haluat järjestää pelin kaupungin
ylläpitämällä ulkokentällä.
Joensuussa esimerkiksi
Mehtimäen Louhela kaukalot
sopivat erittäin hyvin.

4. Sopikaa viestinnästä
3. Lyökää lukkoon päivämäärä

Parhaiten tapahtuman saa julkisuuteen tekemällä
lehdistötiedotteen ja tapahtumailmoituksen sekä
Joensuun Tapahtumakalenteriin että teillä käytössä
oleviin sosiaalisen median kanaviin. Tiedote ja
tapahtumailmoitukset kannattaa lähettää siinä kohtaa,
kun ilmoittautuminen avataan. Kuvia viestintää varten
voi kysyä Save Pond Hockey ry:ltä. #savepondhockey

Sopikaa päivämäärä yhdessä ja Save Pond
Hockey ry:n kanssa. Kun päivämäärä on
sovittu, SPH voi tehdä teidän peliänne varten
ilmoittautumissivuston.

5. Hoitakaa käytännön järjestelyt

Muistakaa viestiä
myös onnistumisesta!
Kiittäkää tapahtumaan
osallistuneita järjestäjiä, muita
vapaaehtoisia sekä pelaajia. Viestikää
myös, kun kerätyt rahat on
toimitettu yhdessä päätettyyn
luonnonsuojelukohteeseen!

Varmistakaa, että hoidettuna ovat ainakin:
• Otteluaikataulu
• Tapahtumapaikan opasteet
• Palkinnot
• Tapahtuman juontaja (+ äänentoisto)
• Mahdolliset tarjoilut
• After hockey -paikka (ei pakollinen)

6. Tapahtumapaikalla
•

Ennen peliä on syytä varata aikaa ja työvoimaa mm. jään ajoon, pelikenttien
rajaukseen, äänentoiston testaukseen ja muihin valmisteluihin pelipaikalla.

•

Pelin aikana paikalla tulisi juontajan lisäksi olla ainakin 1-2 henkilöä tulosten
kirjaamiseen, kuvien ottamiseen, neuvontaan, jäänhuoltotoimiin jne.

•

Pelin jälkeen on hyvä varata noin tunti ja vähintään 3 henkilöä purkamis- ja
siivoustöihin.
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