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Briljantisti biljardia!
East-Pool aloitti toimintansa 2005 perustamalla alueliigan yhteistyössä itäisen Helsingin 
eri biljardikerhojen ja ravintoloiden kanssa. Alueliigan nimi oli aluksi Itä-Helsingin Ra-
vintolabiljardiliiga. Ensimmäisellä kilpailukaudella 2005-6 joukkueita oli 12, nyt kaudella 
2008-9 joukkueita on jo 31 ja pelaajia lähes 200. Ensi kaudella joukkueiden lukumäärä 
kasvaa entisestään ja toiminta laajenee. 10.9.2006 perustettiin East-Pool ottamaan 
vastuu liigan toiminnasta. East-Pool ry hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 10.11.2006. East-
Poolin jäsenet tulevat Itä-Helsingin eri alueiden biljardikerhoista. East-Pool ry on Suomen  
Biljardiliiton jäsenseura.

East-Pool ry:n tarkoitus on biljardiharrastuksen kehittäminen ja lajin tunnetuksi teke-
minen sekä kilpailutoiminnan järjestäminen itäisen Helsingin alueella. Myös koulutusta 
ja valmennusta tullaan järjestämään entistä enemmän. East-Pool on avoin kaiken ta-
soisille pelaajille, miehille ja naisille. Naispelaajien osuus onkin noin viidennes kaikista 
pelaajista. Jäsenet järjestävät aika-ajoin keskuudessaan juhlia ja muita hauskoja tapah-
tumia.

Syyskuusta toukokuuhun kestävän alueliigan lisäksi East-Pool järjestää erilaisia kilpai-
lutapahtumia. 14.2.2009 pidetään Baribal-salilla järjestyksessään toinen East-Pool 
Masters -turnaus henkilökohtaisena kutsukilpailuna. Jokavuotinen suurtapahtuma 
on – tietysti – vain naisille tarkoitettu Naistenpäiväkisa. Lisäksi vuotuisia kilpailuja 
mm. Nuutinpäivän kisat ja Suomalaisen Oluen Päivän -turnaus.

Erittäin tyytyväisiä olemme olleet tällä kaudella saamaamme huomioon ja 
positiiviseen palautteeseen alan toimijoilta, pelaajilta ja yhteistyökumppa-

neilta. Kasvava toimintamme asettaa meille tietysti myös paineita onnis-
tua ensi kaudella vielä paremmin. Tähän uskomme vahvasti.

Biljarditerveisin
East-Pool ry



East-Pool tarjooma

Pelipaikat

• Laajasalo Kapteenin Kajuutta
• Herttoniemi Hertsikan Helmi
• Roihuvuori Ruiskumestari
 Hard Rock House
• Puotinharju Revontuli
 Puotinkrouvi
• Itäkeskus Black Bird
 Hemingway’s
• Kontula Aapeli
 Taikahattu
• Vuosaari Café m/s Otto
 Pub Cheers

Suuremmat yksittäiset turnaukset pelataan Helsingin eri saleilla, esim. Ritz Biljardissa. 
Pelaajalisenssin omaavat jäsenet kiertävät turnauksia ympäri Suomea, lisäksi järjest-
etään haaste- ja ystävyysotteluita sekä koulutustapahtumia.

Materiaalit

• Kausiohjelma, vuosittain painettava tuhti tietopaketti!
• Verkkosivut, lisää bookmarkkeihisi www.eastpool.fi 
• Kilpailukutsut ja -mainokset sekä kaikki mahdollinen printtimateriaali!
• East-Pool pelipaita, joukkueen yhteinen esiintymisasu!



Kilpailukausi 2008-9

www.eastpool.fi

East-Pool kausijulkaisu

Kausijulkaisu on vuosittain julkaistava 40-sivuinen kirjanen, joka sisältää kilpailu-
ohjelman, kilpailukalenterin, säännöt, yhteystiedot sekä kuvasatoa edellisen kauden 
tapahtumista ja palkintojen jaosta. Kausijulkaisu jaetaan kaikkiin kilpailupaikkoihin ja 
joukkueiden kapteeneille ja varakapteeneille. Monipuolisena tietopakettina se kulkee 
pelaajalla aina mukana.

Julkaisija: East-Pool ry
Sivukoko: A5
Jakelu: Kilpailupaikat, pelaajat ja yhdistyksen tiedotukset 
 sekä yleinen markkinointi
Painosmäärä: 200 kpl
Painomenetelmä: digipaino
Rasteritiheys: 54-60
Värillisyys: CMYK
Aineisto: PDF (vähintään press quality), 3 mm leikkuuvarat
Aineiston toimitus: Sähköpostitse tai cd-rom
 Timo Sahlsten
 Kirkkosalmentie 4 B 23, 00840 Helsinki
 0400 935 939
 sähköposti: timo.sahlsten@gmail.com
Aineistopäivä: 17.8.2009
Ilmestymispäivä: 1.9.2009

Ilmoitushinnat:

• takasivu    200 euroa
• kokosivu sivulle 2 ja 31  65 euroa
• kokosivu toimitussivuilla  50 euroa
• 1/2 sivua tai pienempi  35 euroa



Muu printtimateriaali

• Kilpailukutsut ja -mainokset
Yleensä A4- tai A3-kokoisia yksipuolisia printtejä, joita jaetaan kilpailu-
paikoille, ravintoloihin ja erinäisiin ilmoituspaikkoihin.

• Kilpailukortit ja -kaaviot sekä kokouskutsut
Eri kokoisia, useimmiten vain kilpailupaikoilla pelaajille ja toimitsijoille 
jaettavaa materiaalia.

Ilmoitushinnat:

Vuosisopimuksella logo tai vastaava informaatio kuvana  
tai tekstinä kaikkiin kilpailukauden (1 vuosi) kilpailu-,  
kokous- ja mainosmateriaaleihin 50 €. Yksittäistapauksissa  
sovitaan hinta erikseen.

East-Pool pelipaita

East-Poolin pelaajat pukeutuvat herrasmiesmäisesti SBiL:n pukeu-
tumisohjeiden mukaan virallisissa kilpailussa ja monet myös liiga-
peleissä. 

Ilmoitushinnat:

Mainospaikka paidassa brodeerattuna on kooltaan enintään  
8 cm leveä ja 5 cm korkea hihoissa ja rintamuksessa, kauluk- 
sessa kaulukseen sopivan kokoinen. Mainos on paidassa  
niin kauan kuin paita yleensä on käytössä, eli vuosia!  
Mainospaikan hinta on 200 € + brodeerauskulut.



www.eastpool.fi

East-Pool ry:n kotisivuilta löytyy tuhdisti tietoa. Säännöt, taulukot,  
tilastot, yhteystiedot, chattaus ym. keräävät päivittäin runsaasti kävijöitä. 

East-Pool ry käyttää verkkoilmoittelussa kiinteää kuukausihintaa. Kestosta 
on aina sovittava aineiston vastaanottajan kanssa.

1. 

2. 2. 

3. 

Ilmoitushinnat:

1. Yläreunan mainospaikka
• Jättibanneri 728 x 90 pix 
   30 €/kk
• Banneri 468 x 60 pix 
   25 €/kk

2. Oikea ja vasen reuna, 
2-3 mainospaikkaa
• Pientaulu 140 x 200 pix 
   15 €/kk
• Suurtaulu 140 x 350 pix 
   15 €/kk
• Pidennetty suurtaulu tai 
pystyboksi, koko ja hinta  
sopimuksen mukaan

3. Sisältö, useampi mainos-
paikka, koko ja hinta sopi-
muksen mukaan. (Katso
esimerkit kuvasta).

Toimita aineisto sähköpostilla osoitteeseen tkarkine@welho.com
Lähetä samalla URL haluamallesi kampanja- tai kotisivulle. Sovi aineisto-
muodoista aineiston vastaanottajan kanssa.

Webmasterin yhteystiedot:

Toivo Kärkinen, GSM 040 7482 246
tkarkine@welho.com



Ilmoitustilan varaaminen 
Sovi ilmoitustilan varaamisesta yhteyshenkilösi kanssa. Katso seuraavalta sivulta  
yhteyshenkilöt.
Peruutukset on toimitettava kirjallisina klo 12 mennessä kolme työpäivää ennen 
julkaisupäivää ja muutokset kaksi työpäivää ennen julkaisupäivää.

Aineistovaatimukset printtiin

Mac tai PC. 
Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.

Aineistovaatimukset verkkoon

Kaikki yleisimmät tiedostomuodot.
Tarkemmat tiedot kts. yhteyshenkilö web master.

Graafinen ja tekninen (verkko) suunnitteluapu

Ilmoitusvalmistuksesta printtiin tai verkkoon veloitetaan 50 €/tunti.

Muut ehdot

Maksuehdot: 14 päivää netto. 
Julkaistuja ilmoituksia tai laskuja koskevat huomautukset on tehtävä viiden  
työpäivän kuluessa. Myöhässä saapunutta aineistoa koskevia valituksia ei  
huomioida. East-Pool ry ei ole alv-velvollinen, hinnat eivät siis sisällä arvon-

lisäveroa.

Pankkiyhteys

HELSINGIN OP PANKKI OYJ
572241-2104110

EAST-POOL RY / LISKI TUULA MIRJAMI



Yhteystiedot

Asiasi hoituu varmimmin ja nopeimmin, kun otat yhteyttä alla 
oleviin yhteyshenkilöihin.

Puheenjohtaja:

Toivo Kärkinen
040 7482 246
tkarkine@welho.com

Webmaster:

Toivo Kärkinen
040 7482 246
tkarkine@welho.com

Sihteeri:

Urpo Lukkarinen
040 042 6760
urpo.lukkarinen@kolumbus.fi

Tiedotus ja graafinen suunnittelu:

Timo Sahlsten
0400 935 939
timo.sahlsten@gmail.com

Rahastonhoitaja:

Tuula Liski
040 864 4713
tuula.liski@welho.com


