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Power Cup

• Maailman suurin juniorilentopallotapahtuma

• Nelipäiväinen tapahtuma torstaista 
sunnuntaihin

• 6-22-vuotiaita lentopalloilijoita 200 eri 
seurasta

• 25 sarjaa, yli 5000 ottelua, kaikki pelit 
pelataan ulkokentillä

• Joukkueita noin 800-900 → yli 7000 
lentopalloilijaa

• Tapahtuma kerää turnauspaikkakunnalle 
yhdeksi viikonlopuksi  yli 10 000 ihmistä



Power Cup Salossa 4. – 7.6.2020

Kenttäalue 
Urheilupuistossa

Ruokailu Salon 
kaupungin jäähallissa, 

viikonlopun aikana 
tarjoillaan lähes 60 000 

lämmintä ruoka-annosta

22 majoituskoulua 
ympäri Salon seutua

Tavoitteena 900-1000 
joukkuetta

700-800 talkoolaista: 
kenttäalue, ruokailu, 

majoituskoulut, 
liikenteenohjaus, 
tapahtuma-alue

Tällä hetkellä käynnissä 
talkoolaisten haku 

tammikuun loppuun 
2020 asti

Vaikutus Salon 
talousalueelle arviolta 
noin 3 miljoonaa euroa



Power Cup - esimerkkejä työnjaosta

Liitto Paikallinen järjestäjä

Ilmoittautumiset ja laskutus Talkooväen rekrytointi ja koulutus

Joukkueiden asiakaspalvelu (ilmoittautuminen ym.) Suorituspaikat ja niiden hoito

Jätehuolto (suunnittelu yhdessä) Ensiapujärjestelyt

Viestintä, valtakunnallinen ja kansainvalinen Viestintä, paikallinen ja alueellinen, sisäinen viestintä

Kisaopas ja muu jaettava materiaali Majoituspaikat ja majoitusjärjestelyt

Visuaalinen ilme Siivous

Ruokailuun liittyvät hankinnat Ruuan jakelun käytännön järjestelyt

Kuljetukset (suunnittelu, toimijan valinta) Kuljetukset (suunnittelu, toteutus)

Tulospalvelu ja otteluohjelmat (järjestelmä, ohjelmien 
teko, johto)

Tulosten syöttö, avustavat työt

Oheisohjelmien kustannukset ja toimija (suunnittelu 
yhdessä)

Oheisohjelmien tilat (suunnittelu yhdessä)

Luvat ja ilmoitukset (yhdessä), vakuutukset, 
turvallisuus

Turvallisuussuunnitelma, Turvallisuus, vartiointi, 
liikenteenohjaus

Palkinnot, pelivälineet, kisapassin tuotteet Lehdistön ja tulospalvelun tilat ja laitteet



Power Cup 2020 
Salon Viesti

• Tarjoaa alustan kehittää alueen lentopallon 
tunnettavuutta, saada uusia harrastajia ja toimijoita 
lentopalloseurojen toimintaan mukaan 

• Vahvistaa lajin asemaa alueellisesti (liiton alue: 
Lounalentis)

• Salon Viesti vastaa Lentopalloliiton kanssa Power 
Cupin kuluista mm. infra, markkinointi, talkoolaiset, 
siivoukset jne. sekä kantaa paikallisesti vastuun ja 
riskin järjestelyistä.

• Kisaorganisaation sektorivastaavat ovat 
tapahtumajärjestelyissä mukana talkoolaisina jopa 10 
kk ajan.



Power Cup 2020 
Salon kaupunki ja 
muut seurat

• Power Cup -vierailijat tuovat merkittävästi tuloja alueelle       
(Kuopio 2018 / n. 3 Milj. euroa tutkimuksen mukaan).

• Tapahtuma markkinoi järjestelykaupunkia ja sen palveluita 
valtakunnallisesti; Salon profiili urheilukaupunkina

• Tapahtuman suojelijana tasavallan presidentti Sauli Niinistö

• Salolaisten seurojen mukanaolo tärkeää: 

• Tapahtuman mahdollistaminen aluejärjestelyin ja omia 
toimintoja järjestelemällä (Urheilupuiston alue)

• Mahdollisuus tuoda omaa lajia esille ja järjestää  omia 
tempauksia ja oheisohjelmaa

• Mahdollisuus osallistua talkoisiin. Tammikuun 2020 lopulla 
sektorikohtaiset tarpeet selvillä

• Tavoitteena mieleen jäävä ja onnistunut tapahtuma: hyvät ja 
toimivat palvelut sekä iloinen tunnelma!

• Positiivinen mielikuva Salosta, vaikutukset kauaskantoisia.



Alustava kenttäkartta (osa neuvotteluista kesken)



Power cup-alueen rakennusaikataulu 
(ohjeellinen, voi muuttua ja muuttuukin)

• LA 30.5. RAKENNUSPÄIVÄ 1 (nurmi- ja hiekkakenttien merkitseminen)

• SU 31.5 RAKENNUSPÄIVÄ 2 (verkkojen ja tolppien kuljetukset kentille, ruokailupöytälinjastojen rakentaminen jäähalliin)

• MA 1.6. RAKENNUSPÄIVÄ 3 (Kenttien numerointi, bajamajat, äänitekniikka, kioskit kenttäalueille)

• TI 2.6. RAKENNUSPÄIVÄ 4 (Tekonurmen kenttien rakentaminen, Urheilupuiston muiden toimintojen rakentaminen mm. kioskit, 
ensiapupisteet, infopiste, tekniikka)

• KE 3.6. RAKENNUSPÄIVÄ 5 JA SAAPUMISPÄIVÄ (viimeistelytyöt, loput opasteet, liikennejärjestelyjen vaatimat toimet, tekniikan 
testaukset. Info auki, ensimmäiset majoittujat majoituskouluilla ja ensimmäiset iltapalat)

• TO 4.6. ENSIMMÄINEN TURNAUSPÄIVÄ 1

• PE 5.6. TOINEN TURNAUSPÄIVÄ 2

• LA 6.6. KOLMAS TURNAUSPÄIVÄ 3

• SU 7.6. NELJÄS TURNAUSPÄIVÄ 4, ENSIMMÄINEN PURKUPÄIVÄ 1 (kaikki toiminnot klo 14 asti. Kenttien purku, ruokailun purku, 
majoituskoulujen purku ja siivous, tapahtuma-alueen purku) → Tekonurmi vapautuu Power Cup toiminnoista illan aikana.

• MA 8.6. TOINEN PURKUPÄIVÄ 2, (Tapahtuma-alueen kylmäkontit, teltat jne. puretaan ja pakataan, kenttäalueen ja ruokailutilan 
loppupurku, majoituskoulujen tarkistamiset) → jäähallin edusta vapautuu käyttöön tiistaista 9.6. alkaen 

• TI 9.6. KOLMAS PURKUPÄIVÄ 3 (Power Cupin kontit lähtevät Kauhavalle, muut lopputyöt ja tilojen luovutukset)



Tehdään yhdessä hieno 
Power Cup! 

Kysymyksiä, huolia, ideoita, ajatuksia?

Ota yhteyttä:

Paikallispäällikkö

Johanna Anttonen

johanna.anttonen@powercup.fi

Puh 041 318 7576

mailto:johanna.anttonen@powercup.fi

