
INFOKIRJE STREET IKM & SM 2022 20.-22.5. 

 

KILPAILIJAT  

Sisäänkäynti & pukuhuoneet:  

Kilpailijoiden sisäänkäyntinä toimii Kaapelitehtaan pääovi (Kaapeliaukio 3), joka 

johtaa upouudelle Lasipihalle. Pukuhuoneena toimii n. 400hlö vetävä Pannuhalli, 

jonka järjestäjä jakaa osiin lattiateipeillä. Asetuthan siis joukkueesi / kaupunkisi 

edustajien kanssa niin, että muutkin joukkueet mahtuvat mukavasti tilaan. 

Tanssijoiden toivotaan saapuvan kisapaikalle mahdollisimman valmiina meikkien, 

hiusten ja vaatetuksen osalta. 

HOX! WC-tilat ovat samat kuin yleisöllä, ja pukuhuonetilassa ei ole peilejä eli 

varauduthan omalla käsipeililläsi kisaviikonloppuun! 

 

Ilmoittautuminen:  

Ilmoittautuminen tapahtuu Lasipihalla, pukuhuonetilaan vievän oven luona.  

Kilpailijat noutavat omalla nimellään (sukunimen alkukirjaimen mukaan) 

kisaajarannekkeen, jonka jälkeen tehdään SEN PÄIVÄN teosilmoittautuminen ja 

kisanumeroiden nouto viereiseltä pisteeltä.  

HOX! Kunkin päivän teosilmo ja kisanumeroiden haku tehdään sen kisapäivän 

aamuna, jolloin teos kilpailee. Et siis esimerkiksi voi noutaa sunnuntaina kisaavan 

teoksen numeroa perjantaina. (Kilpailijarannekkeen voi hakea milloin vain, 

ilmopisteen ollessa auki) 

Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan myös hakaneuloja kisanumeroiden 

kiinnittämistä varten (2kpl / kilpailija). Kisaajien olisi kuitenkin hyvä varata mukaan 

myös omia hakaneuloja!  

 

Ilmoittautumispisteen aukioloajat: 

PE 9:00 - 17:00 

LA 8:30 - 18:30 

SU 8:30 - 15:00 

 

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 1h ennen oman kilpailusarjan ensimmäisen 

kierroksen alkua.  

 

Kisalava:  

Harlequin Liberty joustolattia 14m x 14m 

 

Lavalle tulo: Stage right (yleisöstä katsoen vasemmalta) 

Lavalta poistuminen: Stage left (yleisöstä katsottuna oikealle).  

 

(Ohessa pohjakartta johon merkitty kulut) 

 

Tanssijat tulevat lavalle lämmittelytilan kautta ja poistuvat lavan takaa samaan 

lämmittelytilaan. 



 

Kisaajien katsomo:  

Kilpailijakatsomoa emme valitettavasti voi taata, mutta mahdollisuuksien mukaan 

päästämme kilpailijoita lavan reunalle katsomaan. Kilpailijat saavat mennä myös 

yleisökatsomoon JOS tilanne sen sallii. Ainoastaan katsomolipun ostamalla 

varmistat paikkasi yleisökatsomossa. 

 

Ensiapu:  

Ensiaputiimi on paikalla koko kisaviikonlopun ajan ja ensiapupiste sijaitsee 

esiintymisalueen vieressä. Lämmittelytilassa on makuu/istuma-asentoa vaativaa 

hoitoa varten tila. 

 

 

KOREOGRAFIT & VALMENTAJAT  

Koreografit saavat rannekkeensa ilmopisteeltä nimeään vastaan. Omaa 

koreografirannekettaan ei voi siirtää kenellekään muulle.  

Ranneke on sama kuin kilpailijoiden eli kulku kisapaikalla on näin ollen sama kuin 

kilpailijoilla. Katsomoon siis pääsee ainoastaan omien teosten (ei järjestäjän 

musiikki) ajaksi tai jos järjestäjä antaa kilpailijoille luvan mennä katsomoon. 

Jos olet koreografioinut teoksen mutta kilpailet itse, et tarvitse erikseen 

koreografiranneketta. Ilmoita silti koreografi-ilmoon, että sinulla on jo ranneke!  

 

 

KATSOJAT & HUOLTOJOUKOT  

Sisäänkäynti:  

Katsojien sisäänkäyntinä toimii myöskin Kaapelitehtaan pääovi (Kaapeliaukio 3), 

joka johtaa upouudelle Lasipihalle. Ovet Tanssin Talon aulaan avataan yleisölle 

perjantaina klo 10:00, lauantaina klo 9:30 ja sunnuntaina klo 9:30. Lasipihalle 

pääsee jo kun ilmopiste aukeaa  

(PE 9:00, LA 8:30, SU 8:30) 

 

Pääsyliput:  

Ennakkoliput ostetaan verkkokaupasta www.lippu.fi.  

Lippuja saa myös Tanssin Talon aulasta MIKÄLI lippuja ennakkomyynnistä jää 

jäljelle. 

 

Pääsyliput vaihdetaan rannekkeisiin Tanssin Talon aulassa.  

Huoltajat pääsevät yleisörannekkeilla pukuhuoneisiin ja backstagelle, mutta 

toivomme kuitenkin, että kaikkea ylimääräistä hengailua vältetään.  

 

 

 

 

 



INFOA KAIKILLE KISAPAIKALLA OLEVILLE  

Kilpailun vapaaehtoiset tunnistat mustista Street SM CREW -paidoista, kysy 

rohkeasti apua!  

Kisaviikonlopun ajankohtaiset infot ja tulokset päivitetään FDO:n Instagramiin!  

 

Toivomme, että jokainen katsoja, huoltaja, kilpailija ja koreografi sitoutuu 

noudattamaan näitä ohjeita, jotta saamme yhdessä järjestettyä turvalliset kisat 

kaikille:  

➔ Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta.  

➔ Kasvomaskia voi käyttää oman harkinnan mukaan.  

➔ Vältetään tungosta erityisesti lipunmyynnissä, ilmoittautumispisteellä, sekä 

katsomossa. Tästä johtuen on varauduttava jonottamaan osin ulkona.  

➔ Esitysten aikana katsomosta ei voi poistua. Kaikki liikkuminen katsomossa 

tulee tapahtua juontojen ja taukojen aikana.  

➔ Sairaana tai flunssaisena saapuminen kisapaikalle on ehdottomasti kielletty.  

➔ Huoltajien vastuulla on huolehtia, että myös lapset osaavat hyvän hygienian 

omaan ikätasoon sopivalla tavalla.  

➔ Palkintojen jaossa yleisörannekkeella ei voi tulla lavalle ottamaan valokuvia.  

 

 

 

Valokuvaus ja livestream:  

Valokuvia tulee ottamaan Mika Malkamäki. Kuvia voi tilata kuvaajalta tapahtuman 

jälkeen. Tiedotamme kuvien hankinnasta Facebook tapahtumassamme, 

Instagramissa sekä virallisella kisasivulla kisaviikonlopun aikana. 

 

Livestream on myynnissä osoitteessa: https://striimi.eu/kauppa/. Jälkitallenne 

ostetaan erikseen saman sivun kautta ja hinta on 9,9€. 

 

 

Käsiohjelma:  

Käsiohjelma on julkaistu osoitteessa www.fdo.fi 

 

 

Ruokailu: 

Tanssin Talolla toimiva ravintola/kahvila on avoinna koko tapahtuman ajan.  

Myynnissä on sämpylöitä, pullaa, snackseja, makeisia/suklaata, proteiinipatukoita, 

virvokkeita, mehuja sekä kahvia/teetä. 

 

Ennakkoon ostettu lounas on esillä pe 13-16, la 12-15 ja su 12:30-15:30. 

Paikanpäällä lounasta on tarjolla rajatusti, mutta vielä voi kysellä palveluntarjoalta 

ennakkovarauksista. 

Myös kisapäivinä kannattaa käydä kyselemässä lounasta ravintolasta. 



 

Kaapelitehtaan läheisyydessä on paljon ravintoloita sekä kauppoja, jotka palvelevat 

normaalein aukioloajoin: 

Fafa’s 

Factory 

Subway 

Kotipizza 

Burger King 

Picnic 

Hima& Sali 

Hesburger Neste Ruoholahti 

Hua Du Asian Fusion Cuisine 

Antell Poijut 

Ravintola Dacca 

Ravintola Yeti Nepal 

Hesburger 

Ravintola Faro 

Siam Thai Modern restaurant 

Boneless Jätkänsaari 

Banu Café 

Ravintola Baba’s house 

Naples food and wine 

The Pantry 

Antell Femma 

Dylan Milk 

Eerikin Pippuri 

 

 

Kaikissa kisoihin liittyvissä kysymyksissä auttaa streetsm2022@gmail.com ja myös 

Instagram tilimme kautta voi lähettää viestiä. Vastaamme aina niin pian kuin 

pystymme. 

 

Nähdään Tanssin Talolla! 

 

Tanssiterkuin, 

FDO & Kilpailukoordinaattorit 

mailto:streetsm2022@gmail.com

