
F07 Black –vanhemmat ja yhteyshenkilöt 

Kannattaa lähteä joukolla katsomaan 16.12.2017 pelattavaa derbyä Metro Areenalle! Ostamalla lippuja itse 
ja myymällä niitä tienataan joukkueelle myös reissukassaa, jokaisesta 10 euron lipusta oma joukkue saa 5 
euroa, jos liput on ostettu joukkueenjohtajan, eli allekirjoittaneen kautta. Tulen kaupittelemaan lippuja 
tulevissa harkoissa ja matseissa, kätevin tapa hommata lippuja itselleen on laittaa minulle sähköpostia 
tuomas.venho@stt.fi tai tekstiviesti numeroon 0500 214 375, viestiin oma nimi ja kuinka monta lippua haluaa 
lunastaa. Toivottavasti saadaan mahdollisimman paljon porukkaa mukaan! 

Tässä alla seuralta tullutta tietoa tapahtumasta / aikatauluista jne: 

Terv. Tuomas 
 

Espoon jäähalliderbyt saavat jatkoa kun Heimo isännöi Salibandyliigan ottelua Oilersia vastaan 
Metro Areenalla 25-vuotisjuhliensa kunniaksi 16.12.2017.  

Viime kaudella Metro Areenan derbyä isännöi Oilers, joka kukisti 2975 katsojan silmien edessä Inkkarit 8–4. 
Heimolla on siis revanssin paikka ja nyt kaipaamme keltamustan Heimon huutamaan Inkkarit voittoon! 
Luvassa on lisäksi Inkkareiden ja Oilersin A-poikien Espoon derby, tubettaja Roni Backin sekä miesten 
edustusjoukkueen fanitapaaminen sekä palkitsemisia! 

Toivotamme kaikki tervetulleeksi vuoden 2017 kruunaavaan Espoon derbyyn ja viettämään yhdessä Heimon 
25-vuotissyntymäpäivää!  

Toteutamme tapahtuman yhteydessä myös varainkeruun joukkueille myymällä pääsylippuja ja toivomme, 
että saisimme kaikki mukaan auttamaan keräämään rahaa juniorijoukkueellenne sekä täyttämään Metro 
Areenan lehterit – eniten lippuja myyneet pelaajat & joukkueet palkitaan rahan lisäksi mm. aitiolla! 

PÄÄSYLIPUT: 

• Ennakkoon 10 euroa, ovelta 15 euroa 
 

• Joukkueiden varainkeruu: Pääsylippu 10 euroa, josta juniorijoukkue saa 5 euroa . Liput saat 
joukkueenjohtajalta, jolle tulee tilittää vastineeksi rahat. Ohessa myös valmis pohja myyntiä varten 
jota voitte hyödyntää esim. työpaikallasi. 
 

• Yrityslippupaketti: 25 pääsylippua hintaan 250 euroa, josta juniorijoukkue saa 125 euroa – tilaus 
lähettämällä viesti osoitteeseen: rasmus.roslund@westendindians.fi. Ilmoita: Tilaajan nimi & 
joukkue, yritys, laskutusosoite sekä haluatko pääsyliput postilla (osoite) vai suoraan ovelta 
noudettavaksi. 

PALKINNOT: 

• Joukkueesta eniten lippuja myynyt palkitaan Oxdogin tuotepalkinnoilla! 
• Eniten lippuja myynyt joukkue palkitaan Metro Areenan aitiolla Espoon derbyyn sekä Roni Backin 

omalla fanitapaamisella! 
• Lisäksi kaikki myyntiin osallistuneiden pelaajien kesken arvotaan 3 kpl Miesten edustusjoukkueen 

pelaajien yllätys synttärivierailuita vuodelle 2018 – ilmoita halukkuudestasi osallistua arvontaan 
joukkueenjohtajalle! 

OHJELMA / AIKATAULUT: 

• 14.15 Ovet avautuvat 
• 14.30 Joukkuevalokuvaus alkaa (aikataulut informoidaan erikseen) 
• 15.00 Indians vs Oilers A-pojat SM-sarja  
• 17.00 Fanitapaaminen: Roni Back  
• 18.00 Indians vs Oilers Miehet salibandyliiga 
• 1.erätauolla palkitaan Indiansin ja Oilersin syyskauden Fair Play pelaajat 
• 2.erätauolla palkitaan ansioituneita Heimolaisia 
• Ottelun päättymisen jälkeen yhteinen kuva Heimosta sekä fanikuvaus Miesten pelaajien kanssa 

Keltaista ja mustaa päälle, hymy huulille ja 16.12.2017 nähdään Metro Areenalla!  

1,2,3 – Heimo! 


