
Hej och välkomna till Vasa och Wasa Football Cup! 

 

Vid ankomst till Vasa skall ni först till cupkansliet som finns på VAMIA/Hansa, 
Krutkällarvägen 2. Där får ni informationspaket och cuparmband. Cupkansliet är öppet 
fram till kl. 00.00. Ifall ni anländer senare och cupkansliet är stängt kan ni åka direkt till 
skolan. Meddela i så fall logiansvariga. (se kontaktuppgifter nedan) Vi rekommenderar att 
laget kommer i sin helhet till skolan.  

Skolornas telefoner är öppna från och med 4.7.2019 kl. 16.00 (finsk tid).  

Eftersom storleken på utrymmena är begränsad rekommenderas 80 cm madrass/person. 
Det bor många lag i samma skola och därför bör hänsyn och respekt visas. Tystnad 
samtliga kvällar kl. 23.00.  

Fotbollsskor bör tas av innan spelarna stiger in i skolan.  

Adresserna till skolorna hittar ni längst ner i detta meddelande. Dörrarna öppnas 4.7.2019 
kl. 16.00. 

I logicuparmandet ingår frukost, lunch, middag och kvällsbit (fre-lö).  

Innan ni checkar ut på söndag bör klassrummet städas. Vi önskar att ni redan på lördag 
bokar tid för slutsyn med skolövervakarna.  

Skolorna stängs söndag kl. 14.00. Efter det finns duschmöjligheter vid Karlsplan. 

Alla måltider serveras på Vamia/Hansa 2 (se adress nedan), där även cupkansliet är 
beläget. 

 

Med hopp om en solig och minnesvärd turnering,  

Johan Back (0505621754) och Maria Rönn-Liljenfeldt (0505392299) 

WFC 2019, Logiansvariga 

 

Campus Lykeion (Vasa gymnasium), Kyrkoesplanaden 27 

Vamia/Silveria, Krutkällarvägen 4 

Vamia/Hansa, Krutkällarvägen 2 

Hietalahden koulu, Travgatan 9 

Suvilahden koulu, Teirgatan 2 

Isolahden koulu, Bollgatan 17 

*********** 

 



Tervetuloa Vaasaan ja Wasa Football Cupiin! 

 

Tullessanne Vaasan tulee teidän tulla ensimmäisenä turnaus kansliaan joka sijaitsee 
VAMIA/Hansalla Ruutikellarintie 2. Sieltä noudatte infokassinne turnausrannekkeineen, 
turnaus kanslia on auki torstaina 00.00 saakka. Mikäli saavutte vasta myöhemmin niin 
voitte mennä suoraan majoitus koulullenne, näissä tapauksissa olkaa hyvä ja olkaa 
yhteyksissä majoitus vastaaviin (yhteystiedot alhaalla). Suosittelemme, että joukkue 
saapuu yhtä aikaa.  

 

Ovet avaamme majoituksiin 4.7 klo.16.00. Jokaisessa koulussa tulee olemaan kännykkä, 
joka aktivoidaan 4.7.2019. Ilmoitamme puhelinnumerot myöhemmin. 

Luokat eivät ole isoja joten vain 80 cm patja/henkilö. Monet asuvat liikunta/ruokasaleissa, 
joten yhteistyö ja toisten kunnioittaminen on tärkeää. Huomioikaa esim. että hajusteita ja 
hiuslakkaa tulee välttää. Jalkapallokengät eivät ole tervetulleita lainkaan koulun 
sisätiloissa. 

Majoitusrannekkeen kuuluu aamupala, lounas, illallinen ja iltapala (pe-la). 

Kaikki ruokailut tarjoillaan VAMIA/Hansa 2 (katso osoite alla), samassa rakennuksessa 
löydätte turnauskanslian. 

Majoitus sulkeutuu joukkueilta sunnuntaina klo 14, tätä ennen luokkanne tulee 
lähtöselvittää. Toivomme että sovitte sunnuntain lähtöselvitys-ajankohdan valvojien 
kanssa viimeistään lauantaina. Mikäli teillä on vielä pelejä tämän jälkeen, Kaarlenkentältä 
löytyy tarvittaessa suihkuja.  

Jos tarvitsette kuljetuksia Cupin aikana ne voi vielä tilata Cup Managerin kautta tai olla 
suoraan yhteydessä kuljetusvastaavaan Peter Nymaniin, 050 384 2107. 

Huomioikaa, että suunnitelma on tehty tietojen/datan perusteella, joka meillä oli 4.7.2019 
kl. 16.00 mennessä. Ilmoitelkaa jos jokin on muuttunut! 

Koulujen osoitteet löytyvät alta. Ilmoittakaa milloin tulette majoitukseen (jos ette ole jo 
tehneet sitä). 

 

Ystävällisin terveisin, 

Johan Back (0505621754) ja Maria Rönn-Liljenfeldt (0505392299) 

WFC 2019, Majoitusvaastava 

 

Campus Lykeion (Vasa gymnasium), Kirkkopuistikko 27 

Vamia/Silveria, Ruutikellarintie 4 



Vamia/Hansa, Ruutikellarintie 2 

Hietalahden koulu, Ravikatu 9 

Suvilahden koulu, Teirinkatu 2 

Isolahden koulu, Pallokatu 17 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

Toivotamme teille antoisia hetkiä jalkapallon merkeissä,  Johan Back (0505621754) och 
Maria Rönn-Liljenfeldt (0505392299)  

Majoitusvastaavat 

 

Koulut: 

Silveria/Hansa 4:   Ruutikellarinkatu 4, 65100 Vaasa 

Vamia/Hansa 2:   Ruutikellarinkatu 2, 65100 Vaasa 

Hietalahden koulu (Sandvikens skola):   Ravikatu 9, 65100 Vaasa 

Campus Lykeion (Vasa gymnasium)-K:   Kirkkopuistikko 27, 65100 Vaasa 

Vaasan Lyseon Lukio (Vasa Gymnasium)-V:   Vaasanpuistikko 8, 65100 Vaasa 

Suvilahden koulu (Sunnanvik skola):   Teirinkatu 2, 65350 Vaasa 

 

 

Kartöversikt  
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