”LAPSI ON TÄHTI” -jalkapalloturnaus
Kokkolan Ensi- ja turvakoti ja Kälviän Tarmon edustusnaiset järjestävät yhteistyössä
”LAPSI ON TÄHTI –jalkapalloturnauksen tytöille ja pojille 14.9.2019. Ottelut pelataan
Santahaan Kippari-hallissa sekä keinonurmella, Tehtaankatu 60, Kokkolassa.
Sarjat:
•
•
•
•
•
•
•

tytöt/pojat -06
8vs8
tytöt/pojat -07
8vs8
tytöt/pojat -08
8vs8
tytöt/pojat -09
5vs5
tytöt/pojat -10
5vs5
tytöt/pojat -11
5vs5
tytöt/pojat -12/-13 5vs5

Sarjoja voidaan yhdistää. Kaikille taataan min. 4 peliä

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tapahtuu Kälviän Tarmon sivuilla olevista linkistä.
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2019. Maksa 130e ilmoittautumismaksu turnausjärjestäjän
tilille välittömästi vahvistaaksesi osallistumisesi.
Kälviän Tarmon naiset haastavat mukaan tulevat joukkueet Kokkolan ensi- ja turvakodin
kannatusjäseniksi, jonka vuosimaksu on 50e/vuosi. Kannatusjäsenille osallistumismaksu
”LAPSI ON TÄHTI” –turnaukseen on 100e.

Ilmoittautuminen on voimassa vasta, kun ilmoittautumismaksu on maksettu.
Turnausmaksusta ei järjestäjä lähetä erillistä laskua, vaan maksu maksetaan alla olevalle
tilille.
Saaja: Kälviän Tarmon edustusnaiset
Tilille: FI72 5162 0020 2938 69
Viesti maksun saajalle: LAPSI ON TÄHTI, joukkueen nimi
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumismaksua ei palauteta missään tapauksissa (paitsi
jos turnausta / sarjaa ei voida pelata)
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n kannatusjäseneksi voi tulla laittamalla sähköpostia
info@kokkolanensijaturvakoti.fi. Viestin otsikoksi ”Kannatusjäseneksi 2019”.
Turnaukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä:
Minna Päivärinta, 050-3452221 / minnamari.paivarinta@gmail.com

OHJELMA
klo 9.00-11.55

otteluohjelman mukaisesti pelejä

klo 12.00-13.00

PELITAUKO
klo 12.10 Kokkolan ensi- ja turvakoti ry esittäytyy
klo 12.20 KäTa naiset vs SUPERSANKARIT,
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry
peli pelataan 8vs8
Pelin jälkeen pääsee yhteiskuviin supersankareiden
kanssa!

klo 13.00-17.00

Pelit jatkuvat otteluohjelman mukaisesti

Jokainen TÄHTI on tervetullut mukaan

TULE MUKAAN!
”LAPSI ON TÄHTI” – Ystävyysturnaus
Lauantaina 14.09.2019 klo 9-17 Kippari halli
Tehtaankatu 60, Kokkola

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry sekä Kälviän Tarmon edustusnaiset järjestävät yhteistyössä
”Lapsi on tähti” – jalkapalloturnauksen osana yhdistyksen 20-vuotis juhlavuotta sekä
jäsenhankintakampanjaa.
Ystävyysturnauksessa tärkeintä on lapsen oikeus harrastaa ja iloita ikätovereidensa kanssa.
Tärkeintä ei ole voittaminen eikä kilpaileminen vaan yhdessä tekeminen ja kaikkien
arvostaminen. Turnaus rakennetaan lapsen oikeuksien sekä yhteisten arvojemme pohjalle;
rohkeus, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja inhimillisyys.
Te seurat, yritykset ja yhteisöt olette myös tervetulleita tukemaan Kokkolan ensi- ja
turvakoti ry:n toimintaa liittymällä jäseneksi osoitteessa
www.ensijaturvakotienliitto.fi/kokkolanensiturvakoti/tule_mukaan/liity_jaseneksi/

SINUN JÄSENYYTESI ON VAHVA KANNANOTTO!
#turvanapolulla20v #kokkolanensijaturvakotiry
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1999 perustettu kansalaisjärjestö, joka tuottaa
laadukkaita lastensuojelupalveluita, ensi- ja turvakotipalveluita, asiantuntemusta ja
osallisuutta Keski-Pohjanmaan alueella sekä valtakunnallisesti. Yhdistyksen tehtävänä on
turvata lapsen oikeudet suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen
vanhemmuutta tukien, ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, sekä perheissä ilmenevää
päihdeongelmaa ja auttaa näitä ongelmia kohtaavia lapsia, aikuisia ja perheitä.
Osallistumalla turnaukseen tai tukemalla turnauksen järjestämisessä olette myös
#turvanapolulla. Turnausta ja sen tähtiä voitte tukea mm. osallistumalla diplomien
painatuksesta, Reilun pelaajan palkinnoista sekä kahvilatuotteista tuleviin kustannuksiin.
Kahvilan tuotoilla tuetaan Kälviän Tarmon edustusnaisten tulevaa kautta.
Lisätietoja siitä, kuinka voit tulla mukaan tukemaan tapahtumaa ja sen tähtiä, antaa:
Pekka Pudas, 044-3366534 /
pekka.pudas@kokkolanensijaturvakoti.fi. (Huom! Joukkueet ilmoittautuvat turnaukseen
Kälviän Tarmon sivuilla olevista linkestä)
KERROTAAN YHDESSÄ JOKAISELLE LAPSELLE, että ”SINÄ OLET TÄHTI”
TERVETULOA MUKAAN TURVAKSI POLULLE!

