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TAPAHTUMAKÄSIKIRJAN SAATESANAT

Seura järjestää erilaisia tapahtumia saadakseen tuloja. Toimintakausittain pyritään
järjestämään ainakin yksi joukkuevoimistelun kilpailu, joka on yleensä ollut Komia Cup
keväällä. Lisäksi pyritään järjestämään 1-2 muuta tapahtumaa/kilpailua kausittain. Lisäksi
seura järjestää joulu-ja kevätnäytöksiä ja valmennusryhmien syys-ja kevätkatselmuksia.
Jokainen valmennus-/kisaava joukkue osallistuu kökkätyöhön. Kilpailujen johto järjestää
kisapalavereja tarvittavan määrän ennen varsinaista tapahtumaa. Kilpailuja tehtävät jaetaan
joukkueittain ja annetaan työvuorot joukkueille tiedoksi. Joukkue saa tarvittaessa vaihtaa
työtehtäviä eri kisoihin, mutta käytäntö on osoittanut, että joukkueet haluavat pitäytyä
samoissa tehtävissä.
Tämä tapahtumakäsikirja on päivittyvä dokumentti asioista, jotka tulee ottaa huomioon
kilpailuja ja tapahtumia järjestettäessä. Tämä on tehty yhteistyöllä ja tarvittavia päivityksiä
tehdään yhteistyöllä. Tapahtumakäsikirja on apuna johtokunnan jäsenille ja muille
seuratyöntekijöille.
Seinäjoen Voimistelijat on saanut paljon kiitosta osallistujilta ja katsojilta hyvin järjestetyistä
kisoista ja tapahtumista. Pidetään samaa yllä!

Seinäjoella helmikuussa 2020

Terveisin; Seinäjoen voimistelijat ry:n johtokunta

2

SISÄLLYSLUETTELO

Ensiapu

5

Järjestyksenvalvonta

5

Kahvio

6

Kilpailujen johto

7

Kisakanslia

11

Kisapalvelu

12

Kisapäivän muistilista

15

Kisojen avaaminen

18

Kisapassit

18

Koulumajoitus

18

Kuulutus

19

Käsiohjelman teko

23

Kökkäpaidat

23

Kökkäväen ilmoittautuminen

24

Lipunmyynti

25

Livestream

26

Musiikinsoitto ja soittolistojen tekeminen

26

Palkintojenjako

28

Parketin vuokraus ja kuljetus

29

Pukuhuonejaot ja lämmittelyputki

30

Rakentaminen

31

Ruokailujen ilmoittautuminen ja vastaanotto

32

Ruokailu

32

Siivous

33

Sisäänheittäjät

34

Sosiaalinen media

35

Tapahtumien hakeminen

36

Tapahtuman talous

36
3

Tanssillisen voimistelun kilpailut: Tanssimaton asentaminen

37

Tulospalvelu

38

Tuomarit

39

Tuomariston sihteeri

39

Turvallisuus

40

Videointi ja valokuvaus

40

Visuaalinen ilme ja somistus

41

Yhteistyökumppanit

43

Äänet ja valot

43

Liitteet
liite 1;Tapahtumapaikan turvallisuussuunnitelma (muokattava pohja)

45

liite 2; Marttilan koulun turvallisuussuunnitelma (muokattava pohja)

48

liite 3;Uimahallin, Seinäjoen lukion ja Marttilan koulun ulkoalueiden kartta (malli)50

4

ENSIAPU
Kilpailussa ensiavusta huolehtii ensiapuryhmä, jossa on vähintään yksi EAkortillinen/terveydenhuollon ammattilainen.
Ensiapuryhmälle varataan oma rauhallinen paikka suorituspaikan läheltä esim.
urheilutalon välinevarastosta. Ensiapupiste merkataan selvästi.
Ensiapua annetaan äkillisiin, kisoissa sattuneisiin tapaturmiin, ei ”vanhoihin” vammoihin.
Tarvittaessa loukkaantuneet ohjataan jatkohoitoon.
Seuralla on ensiapupakki, Pakissa pitää olla riittävästi tapaturman ensihoitoon tarvittavaa
välineistöä (esim. kylmäpussit). SM-kilpailuissa paikalla täytyy aina olla lääkäri.
Ea-ryhmä ilmoittaa toimistolle pakin päivitystarpeet jokaisen tapahtuman jälkeen.

JÄRJESTYKSENVALVONTA
Yhteyshenkilön tiedot, nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on hyvä antaa tiedoksi
kilpailun johdolle ja talkoolaisille. Yhteyshenkilö aikatauluttaa ja jakaa tapahtuman työvuorot.
Työvuorot tiedotetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa talkoolaisille.
Järjestyksenvalvojia tarvitaan eteisessä, portaiden yläpäässä, salissa, ”lämmittelyputkessa”.
Ulkona liikenteenohjauksessa tapauskohtaisesti.
Kun yhteyshenkilö lähettää työvuorot ym. asiat tiedoksi talkoolaisille, on hyvä pyytää
jokaiselta kuittaus, että tietää sähköpostin tavoittaneen ko. henkilön.
Jokaisella talkoolaisella on päällä KÖKÄSSÄ-paita ja järjestysmiesliivi.
Kökkä-paitoja saa toimistolta 5e panttia vastaan, paita palautetaan pestynä ja silitettynä
toimistolle viikon sisällä tapahtumasta, jolloin pantin saa takaisin. tai ostamalla paita omaksi
5e hintaan.
Muistilista:









Kökkäpaita päälle, alle voi laittaa mustan pitkähihaisen paidan.
Ole ystävällinen ja avulias, muista hymy! Jos et osaa vastata osallistujien/katsojien
kysymyksiin, lupaa ottaa selvää.
Järjestyksenvalvojat tyhjäävät katsomot ennen kisojen/shown alkua tai käyvät
tarkistamassa, että kaikilla katsomossa olijoilla on pääsylippu.
Sali tuuletetaan taukojen aikana.
Saliin, yläkäytävillä taikka portaissa ei liikuta suoritusten aikana.
Palloiluhallin ovella järjestyksenvalvojat laittavat ovet kiinni suorituksen ajaksi ja
avaavat kulkua varten kun suoritus on ohi.
Kilpailijat ohjataan kannustamaan kisakatsomoon, pääkatsomo on maksaville
asiakkaille.
Portailla ei saa turvallisuussyistä istua.
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Ruokailussa (4-6h kökkävuoro/päivä oikeuttaa yhteen ruokailuun) ja
kahvilla käydään vaiheittain, kaikki eivät voi poistua yhtä aikaa.
Järjestysmiesten liivit palautetaan tapahtuman jälkeen kisakansliaan.
Tutustu omalta osaltasi pelastus- ja poistumissuunnitelmaan. Se löytyy
Kisakansliasta.

KAHVIO
Varaa vuoroon tullessasi mukaasi:




iloista asiakaspalvelumieltä
muista hyvä käsihygienia läpi työvuoron
mahdollisesti oma essu ja huivi tms. päähine

Urheilutalon yläkatsomon käytävälle perustettavan kahviopisteen myytävät tuotteet tulevat
Vapari-kahviosta.
Ruokailuvastaava sopii ennakkoon jokaista kilpailua koskevat yksityiskohdat ja tiedottaa
niistä kökkäläisiä sähköpostilla ennen kisapäiviä.
Kahvipisteessä kannattaa olla A4-paperia, kyniä, teippiä mahdollisia merkintöjä varten.

Kökkäväki:
Päälle Kökkä-paita, alle voi tarvittaessa laittaa mustan pitkähihaisen paidan. Paitoja saa
toimistolta 5e panttia vastaan. Paita palautetaan pestynä ja silitettynä viikon kuluessa
tapahtumasta, jolloin pantin saa takaisin. Paidan voi myös ostaa omaksi 5e hintaan.
Kahviovuorossa tarvitaan kerrallaan 2-3hlöä. Aamulla riittää 2, kiireimpään aikaan
iltapäivällä suurissa kilpailuissa 3 sekä lopussa purku- ja siivousvaiheessa 2.
Muistilista:


Kahvipisteen rakentaminen: pöydät, liina, hinnasto, tuotteet, jne.
Erityisruokavaliotietojen varmistaminen kahviosta.



Kahvin, teen ja maidon, sokerin jne.. täydentäminen.



Muiden myytävien tuotteiden täydentäminen ja houkuttelevasta esille laitosta
huolehtiminen



Siisteyden ylläpitäminen myyntipisteessä ja ympäristössä, siivousvälineet!



Roskiksista huolehtiminen.



Rahan käsittely, kassan vartioiminen, aina yksi hlö paikalla kassan ääressä.



Rahojen tasainen tilittäminen kahvioon, sovittava erikseen Vaparissa.
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Lopuksi kahvipisteen purkaminen ja siivous.

KILPAILUJEN JOHTO
Tehtävä:
Hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua (n. ½ vuotta) päätetään ketkä ( 2-3 hlö) toimivat
kilpailujen johtajina. Kilpailujen johtajat ovat mukana koko suunnittelun ajan, itse
tapahtumassa ja sen jälkeen. Heillä on päävastuu koko tapahtumasta. Kilpailuiden johtajien
tehtävänä on pitää langat käsissä suunnittelusta varsinaiseen tapahtuman toteutukseen ja sen
loppuarviontiin saakka. He kutsuvat koolle kisapalaverit ja laativat niistä ennakkoon
esityslistat ja muistiot. Kökkäväellä tulee olla kilpailunjohtajien yhteystiedot.

Muistilista:


Kisojen hakeminen Kisanetin kautta ½ -1v aikaisemmin. Johtokunta päättää
kisahauista ja kilpailun johdosta. Hakemuksen Kisanettiin tekee Kisanetin pääkäyttäjä
tai muu Kisanetin tunnukset omaava henkilö seurassa. Tapahtumia on tärkeää
suunnitella ja ennakoida n. 1 ½ -1 vuosi etukäteen, koska Voimisteluliiton kisat tulevat
hakuun eritahtisesti.



Tilavarausten tekeminen tai niiden delegoiminen muille
o
o
o
o
o
o

Uimahalli-Urheilutalo
(Areena)
Lukio
Marttilan koulu
Kirkkokadun Sedu
hotellit



Toimia yhdyshenkilönä Voimisteluliittoon. Lähes jokaisen tapahtuman yhteydessä
pidetään vähintään yksi palaveri Voimisteluliiton lajipäällikön tai aluepäällikön kanssa.



Kisapalaverien kokoon kutsuminen. Muistioiden laatiminen niistä ja niiden
välittäminen eteenpäin.
o Isot tapahtumat vaativat monta palaveria.
o Lähekkäisiä tapahtumia voidaan viedä rinnakkain, mutta aina on selkeästi
sovittava kuka hoitaa mitäkin.
o Palavereissa on oltava selkeä runko ja asiaa, jotta kökkäväki ei koe tulleensa
paikalle turhaa.
o Sähköpostitiedottaminen tapahtumaa valmisteltaessa on erittäin tärkeää, jotta
kaikki tietävät missä mennään. Tiedottaminen kannattaa hoitaa toimiston
kautta, koska sieltä löytyvät sähköpostiosoitteet.



Tarjouskyselyjen tekeminen tai delegoiminen mm. äänentoisto, valot, ruoka ym.



Kisabudjetin laatiminen ja sen huolehtiminen, että siinä pysytään.
7



Kökkäväen rekrytointi: Kökkätyövuorot kootaan Google Drive:n exeltaulukkoon. Whatsapp:n on perustettu kökkävastaavien yhteystietoryhmä,
jossa tieto kulkee helposti ja kaikki ryhmät tulevat huomioitua. Tarkoitus
on, että jokainen perhe osallistuu kökkätyöhön ei vain osa joukkueesta.



Yhteistyökumppanien hankkiminen tapahtumaa varten.
Yhteistyökumppaneilta voi pyytää:
o palkintoja
o tavaralainaa mm. sohva Kiss& Cry nurkkaan
o sponsoritukea
o mainosta
o tarjota myyntipistettä



Miettiä kuka avaa kisat.





Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja.
Voimisteluliiton edustaja.
Valtiovallan edustaja.
Seuran edustaja.



Olla valmiina vastaan kaikkiin tapahtumaa koskeviin kysymyksiin.



Luoda Kisanet:n sivut
Näihin kannattaa luoda valmiit Word-pohjat joita voi sitten muokata ko. tapahtumaan
sopiviksi. Vanhoista Kisanet:n tapahtumista saa hyvää mallia näihin sisältöihin.
o Kuva
o Kutsu
o Kisainfo
o Aikataulut
o Suoritusjärjestys
o Yleisölle
o Uutiset
o Ilmoittautumiset
o Tulokset



Aikatauluista huolehtiminen yhdessä kisatiimin kanssa.
o Aikataulut Kisanet:n mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kuitenkin vasta
tuomaritilanteen ratkettua.
o Aikataulumuutokset päivitettävä välittömästi Kisanet:n.
o Käsiohjelmat painoon vasta lopullisten aikataulujen ratkettua. Sen jälkeen
tulevat aikataulumuutokset selkeästi esille kisapaikalla, niistä pitää laatia
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kuulutus kuuluttajalle ja käsiohjelman väliin pitää laatia
lisälehtinen joka kertoo muutoksesta. Vain pienissä tapahtumissa (
kopiomäärä pieni) käsiohjelma painetaan toimistolla kaikissa
muissa tapauksissa painatetaan jossain.


Tehtäväjakojen laatimien
o Ohjeistaa vastuuhenkilöt ohjeistamaan kisapaikalle tulevan kökkäväen
tehtäviinsä.
o Nimilistat ja yhteystiedot kökkäväestä.
o Kökkäväellä kilpailuiden johtajien numerot.



Miettiä väliaikaesiintyjät ja ensimmäisten suoritusten jälkeiset esiintyjät ->aikaa
tuomarityöskentelylle.



Kehottaa kökkävastaavia miettimään valmiiksi kenelle soitetaan, jos joku joutuu
perumaan kökkävuoronsa tapahtumapäivänä tai jos kisapaikalla sattuu jokin
onnettomuus.
o Jokaisella tehtäväalueella kannattaa olla nk. 1-2 extraajaa, joka voidaan kutsua
paikalle tarpeen vaatiessa tai hän päästää muita syömään ja kahville.



Olla tapahtumapaikalla alusta loppuun saakka ja valmiina auttamaan kaikkia.



Kannustaa ja kiittää kisatiimiä tapahtuman suunnitteluvaiheessa, sen aikana ja sen
jälkeen.

N. 2 viikkoa ennen tapahtumaa


Harkkajärjestyksen laatiminen
o Kokoonnutaan toimistolle pienellä ryhmällä laatimaan se.
o Oman seuran/kaupungin joukkueet harjoittelevat mahdollisesti jo edellisenä
iltana ja kisapäivänä lähimpää tulleet kisaajat ensimmäisinä ja kauimmaiset
kisaajat viimeisinä.



Suoritusjärjestyksen laatiminen
o Kisanet arpoo suoritusjärjestyksen.
o Päätetään järjestys sarjoille.
o Voidaanko kisata kahta sarjaa rinnakkain vai mennäänkö yhtä sarjaa kerralla.
Jos kisataan yhtä sarjaa kerralla aikataulu venyy. JV:ssä pitää varautua siihen,
että yksi suoritus tuomarointeineen ottaa n. 4 min.
o Kisojen kesto=
suoritusten määrä X yhteen suoritukseen varattava aika+ tauot.
Palkintojenjakajat
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o Sopia ketkä jakavat palkinnot/kuinka monta tarvitaan.
o Ainakin kysytään kisojen avaajalta, pystyykö hän osallistumaan
palkintojenjakoon.
o Pikkutyttöjä avuksi mitalitarjottimia kantamaan/ pitämään.
o Ohjeistetaan palkintojenjakajat.
Kutsuvieraiden kutsujen lähettäminen
o Kunniajäsenet
o Entiset puheenjohtajat
o Kaupungin edustajat
o Yhteistyökumppanit

Tapahtumapäivänä tai edeltävänä päivänä


Kilpailujen johtajan tärkein tehtävä on olla saatavilla koko ajan.
o Kiertää eri pisteissä kyselemässä kökkäväen kuulumisia ja auttaa tarvittaessa.
o Ohjeistaa kökkäväkeä tai vastuuttaa joku ohjeistamaan työntekijät.
o Kiinnittää erityistä huomiota sujuvuuteen
Milloin kisakanslia aukeaa? Kisakanslian väki paikalle jo ½ h ennen
sen avautumista, jotta kaikki on valmista kun joukkueita alkaa
saapua kisapaikalle, eikä jonoja tai ruuhkia pääse syntymään.
Pukuhuonejaot, harjoitusjärjestykset, suoritusjärjestykset esille
ennen kisakanslian avautumista.
Parkkipaikkamerkit esille tapahtuma-aamuna, ennen kisakanslian
avautumista.

Asia

Milloin hoidetaan

Muuta

pukuhuonejaot

jaot 1-2vk ennen
tapahtumaa
ilmoittautumisten
päätyttyä

pukuhuonejaot
tehdään yleensä
seuroittain.
Lasketaan kuinka
monta
pukuhuonetta on
käytössä ja
pukuhuonejaot jo
kisapalveluun
näkyviin

esille rakentamisen
yhteydessä

harkkajärjestykset
suoritusjärjestys
parkkipaikkojen
merkit

rakentamisen
yhteydessä
rakentamisen
yhteydessä
rakentamisen
yhteydessä

A3 kokoisina esillä
kun kisakanslia
A3 kokoisina esillä
kun kisakanslia
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kisakuoret

palkintojenjako

1-2vko ennemmin,
niin että ovat
kisakanslian
avautuessa valmiita
rakentamisen
yhteydessä;
palkintopöytä,
mitalit, kunniakirjat,
tuotekassit
tapahtumapäivänä

kisakuulutukset

kisaviikolla

lämppäputki

kisaviikolla ja
tapahtumassa

lipunmyynti

tapahtumapäivänä

Onlinetulokset

tapahtumapäivänä

yllättävät tilanteet

tapahtumapäivänä

tarkat ohjeet
kuuluttajalle miten
palkintojenjako
hoidetaan; järjestys,
musiikki

kuuluttajalle
kootaan ja annetaan
paperisena
voimisteluliiton
kuulutukset ja
seuran omat
kuulutukset ja
ohjeet kuinka niitä
luetaan
Milloin lämppäputki
aloitetaa?
Kuinka monta
joukkuetta/yksilöä
mihinkin tilaan
pääsee?
Kuinka monta
suoritusta ennen
omaa vuoroa?
milloin aloitetaan?
milloin lopetetaan?
olisi hyvä saada
alusta saakka, koska
monet seuraavat
tuloksia netissä.

KISAKANSLIA
Tarvikkeet:
kisakansliapakki, josta löytyy runsaasti perustoimistotarvikkeita; kyniä, nitojat, klemmarista,
teippiä, sakset, riisi toimistopaperia, isot tussit, laastaria.
Tehtävät:
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Kisakansliassa olevien tehtävänä on jakaa kisapaikalle tuleville joukkueille
kisakuoret, joista löytyvät kisapassit, ruokaliput, aikataulut, lämppäputken
kartta, Seinäjoen kartta ym. kisatapahtumaa koskeva info.
Joukkueiden tuomareilta saatavat palautekuoret ja löytötavarat tuodaan
myös kisakansliaan. Palautekuoria saa kaksipäiväisissä kilpailuissa antaa
vasta alkukisan ratkettua ja niille joukkueille, jotka eivät pääse finaaliin ja
finaalijoukkueille vasta finaalisuorituksen jälkeen.
Kisakanslia on auki muutamia tunteja ennen kisojen alkua ja sulkeutuu viimeisenä
kisojen loputtua.
Kisakansliasta löytyy tieto asiaan kuin asiaan ja mikäli sitä ei ole saatavilla yritetään
ottaa selvää ja palvella mahdollisimman hyvin.
Kisakanslia antaa ilmeen kisoille, koska melkein jokainen tapahtumaan osallistuva käy
siellä.

Kökkäväki:
Yksipäiväisissä kilpailuissa 2-3 henkilöä ja kaksipäiväisissä kilpailuissa 4-6 henkilöä.

Muistilista:


Tulosteet; Suoritus- ja harkkajärjestys, A4 ja a3 seinille



Jokaisesta joukkueesta tehdään etukäteen, ennen kisoja, omat kuoret, ei seuran kuoria.
Kuoreen voimistelijoiden määrä ja onko ruokalippuja vai ei.



Ruokalipun hinta, kuitti, minne erillisten ruokalappujen rahat, mihin kassaan.



Kansio, jossa yhteystietolista kuka vastuuhenkilö + puhelinnumero
Erikoisruokavaliolista
Alueen kartta, jossa toiminnat.
Kisakansliaan olisi hyvä saada joku joka on ollut mukana järjestelytoimikunnassa.



Päivystävän vahtimestarin puhelinnumero.



Kisakansliassa on hyvä olla tieto, miten pääsee tuomaritilaan tai avaimet sinne.



Informoida kisakansliapakin puutteista toimistosihteeriä, jotta tarvittavat
täydennykset ehditään tehdä ennen seuraavaa tapahtumaa.



Tehdä mahdollisia täydennyksiä ja ilmoittaa puutteellisesti informoiduista asioista
kilpailujen johtajalle tapahtumakäsikirjan päivittämistä varten.
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Kisakuorten tekeminen:

1. Seuran, joukkueen ja sarjan nimi kirjekuoreen
2. Kuoret aakkosjärjestykseen sarjoittain. Aakkosjärjestyksen saa kisanetistä.
3. Kirjekuoreen laitetaan:
Aikataulu1x
Harkka-aikataulu 1x
Suoritusjärjestys 1x
Lämppäputken kartta ja ohjeet siihen 1x
Tapahtuma-alueen kartta 1x
Kisarannekkeet ( ihonväristä) x tyttöjen määrä, x valmentajien määrä/2kpl
Ostetut ruokailut lauantai ja sunnuntai
4. Seinäjokikassiin
Seinäjoen kartta
Kirjekuori
5. Valmiit kassit sarjoittain pahvilaatikkoon. Toimitetaan kisakansliatavaroiden mukana
rakentamisen yhteydessä kisakansliaan.

Aamu- ja iltapalakuoret
Perjantai iltapala
Lauantai aamupala
Lauantai iltapala
Sunnuntai aamupala
1.
2.
3.
4.

Yhden joukkueen ostamat aamu- ja iltapalat kirjekuoreen.
Ruokailulipukkeet pitää tulostaa erivärisille papereille.
Kirjekuoreen seuran, joukkueen ja sarjan nimi
Kirjekuoret toimitetaan majoituskoululle perjantaina. Majoituksesta vastaava joukkue
huolehtii kuoret sinne toimistolta.
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KISAINFO tapahtuman nimi, päivät ( MALLI)

Tapahtumapaikka
Seinäjoen Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki.

Pysäköinti
Linja-autot pysäköivät Seinäjoen lukion pihalle osoitteeseen Kirkkokatu 16, 60100 Seinäjoki,
joka sijaitsee vastapäätä urheilutaloa. Henkilöautoilla saapuvia toivomme pysäköimään
Uimahalli-Urheilutalon pihaan tai takana olevalle parkkipaikalle (Huom! takana Alasenkadulla
kadunvarressa pysäköintikielto). Lisäksi Kirkkokadun varteen on mahdollista pysäköidä.
www.svo.fi löytyy kartta pysäköintialueista.

Kisakanslia ja ilmoittautuminen
Tapahtumapaikalle saavuttua tulee jokaisen ryhmän yhteyshenkilön ilmoittautua
kisakansliassa, jossa tarkistetaan maksetut kilpailu- ja ruokailumaksut. Ota kuitti mukaan.
Yhteyshenkilö saa infosta mukaan joukkuekuoren, joka sisältää kilpailijarannekkeet,
ruokaliput sekä tarpeellista infoa. Mikäli SM-sarjan joukkueita harjoittelee jo perjantai-iltana,
on kisakanslia auki jo silloin. Lauantaina kisakanslia aukeaa klo 7.00 ja sijaitsee UimahalliUrheilutalon aulassa, ulko-ovista sisään tullessa vasemmalla.

Lisenssit ja vakuutukset
Jokaisella osallistujalla tulee olla Voimisteluliiton voimassaoleva asema tai kilpailulisenssi.
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta. Lisätietoja lisensseistä ja vakuutuksista
Suomen Voimisteluliiton nettisivuilta.

Osallistumismaksu
Ryhmille lähetetään lasku osallistumisesta rekisteröitymisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen. Välitättehän laskun tarvittaessa eteenpäin asianomaiselle. Mikäli
laskussa on epäselvyyttä, ottakaa yhteyttä toimisto@svo.fi

Ruokailu
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Tapahtumassa on ruokailumahdollisuus. Ruokatilaukset tehdään etukäteen
ilmoittautumisaikana (30.9.-31.10).
Ennakkoon tilatut ja maksetut ruokaliput saatte ilmoittautumisen yhteydessä.
Ruokailun hinta on 13e/hlö. Jälkitilauksena (1.11. lähtien) ruokalipun hinta on
15e/hlö. Ruoka on laktoositonta. Muut mahdolliset erityisruokavaliot ilmoitetaan
ilmoittautumisen yhteydessä. Huomioimme maidottoman, gluteenittoman sekä
kasvisruokavalion.
Ruoka on tarjolla Marttilan koululla lauantaina klo:10.30-16.00 ja sunnuntaina 10.30-14.00.
Lisäksi tapahtumapaikalta löytyy kahvio, josta voi osaa pientä suolaista ja makeaa.
Ruokatilauksen viimeinen kuluton muutos- tai peruutuspäivä on perjantaina 15.11. Sen
jälkeen tapahtuvat kaikki muutokset/peruutukset laskutetaan täysimääräisenä. Ruokailujen
tilaaminen Hoikan kautta oheisen linkin kautta:
https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=46&TapahtumaID=5605

Tapahtumamyynti
Kisoissa on mahdollista ostaa mm. Piruetin tuotteita. Myyntipöydät sijaitsevat UimahalliUrheilutalon aulassa.

Musiikit
Musiikit ladataan Kisanetiin. Tämän lisäksi mukana on oltava varamusiikki esim. kännykässä
tai muistitikulla.

Kilpailualue
Kilpailualueena on vaalea voimistelumatto koko 13m x 13m. Kulku esiintymisalueelle on
yleisöstä katsottuna oikeasta takakulmasta ja poistuminen vasempaan etukulmaan.

Harjoitukset
Vain SM-sarjan joukkueille on varattu harjoitusaika. Ilmoita, mikäli joukkueenne on
mahdollista harjoitella jo perjantai-iltana (aika tarkentuu lähempänä). Muille joukkueille on
järjestetty aika, milloin voitte käydä katsomassa paikat. Harjoitusaikataulut päivitetään
Kisanetiin ja www.svo.fi Lisäksi löydät aikatauluja teipattuina kilpailupaikalta ja
kisakansliasta.

Lämmittely
15

Lämmittelytiloina toimivat
Lämmittelytila 1: yläkerran voimistelu-ja tanssisali (2 joukkuetta kerrallaan) tai
jumppasali/kamppailusali (1 joukkue kerrallaan) suoritusnumerosta riippuen.
Näissä tiloissa katon korkeus on matala.
Lämmittelytila 2: alakerran painisali (2 joukkuetta kerrallaan) Tässä tilassa on korkeampi
katto.
Lämmittelytila 3: Viimeisimpänä lämmittelyalueena ennen esiintymisalueelle siirtymistä
toimii väliverholla erotettu lohko hallista, jossa on 3 joukkuetta kerrallaan. Lämmittelytilaa on
rajoitetusti, joten lämmittelytilassa saa olla vain lämmittelevät urheilijat ja heidän
valmentajansa! Lämmittelytila 1:een pääsee n. 11 suoritusta ennen omaa suoritusvuoroa.
(Kuva lämmittelyputkesta tulossa myöhemmin.)

Palautteet
Kirjalliset palautteet ovat noudettavissa kilpailuiden päättymisen jälkeen kisakansliasta.

Striimaus
Kisat live-striimataan järjestäjän toimesta. Linkki ilmoitetaan myöhemmin Kisanetissä
ja www.svo.fi

Ensiapu
Osallistujilla / valmentajilla tulee olla mukana omat ensiaputarvikkeet. Lisäksi
tapahtumapaikalla on kilpailujen aikana ensiapupiste jossa hoidetaan tapahtuman aikana
syntyneitä vammoja. Vakavissa tapauksissa yhteys päivystykseen Y-talo, 1.krs Koskenalantie
18, 60220 Seinäjoki, puh. 06 415 4555. Päivystys on avoinna ympäri vuorokauden.

Lipunmyynti
Tapahtuman lipunmyynti alkaa kaksi tuntia ennen tapahtuman alkua Urheilutalon aulassa
sijaitsevassa lipunmyyntipisteessä. Lipunmyynnissä käy myös kortti.
Lippujen hinnat: Aikuiset 15,00e/päivä, 25e/2 päivää, lapset 6-12 v. 10e/päivä, 15e/2 päivää ,
alle 6 v. ilmaiseksi. Lippuja voi varata etukäteen osoitteesta svo.liput@gmail.com

Yleisö
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Kilpailuhallin ovet pidetään suljettuna suorituksen aikana ja näin taataan
suoritusrauha jokaiselle joukkueelle. Muutenkin vältetään kulkua katsomossa
suoritusten aikana. Katsomot tulevat täyteen, joten tiivistetään katsomoissa. Takit
voi jättää Uimahalli-Urheilutalon ulko-ovien välittömässä läheisyydessä
sijaitseviin naulakoihin. Muistetaan siisteys myös yleisökatsomoissa.

Pukuhuoneet ja siisteys
Jokaiselle joukkueelle on merkitty pukuhuone kilpailupaikalta. Pukuhuonejako päivitetään
Kisanetiin ja www.svo.fi. Pukuhuonejako löytyy myös kisakanslian välittömästä läheisyydestä
ilmoitustaululta. Pukuhuoneet löytyvät urheilutalon ala- ja yläkerrasta ja ne ovat merkitty
seuroittain oviin. Toivomme, että jokainen seura pitää pukuhuoneet siisteinä. Mikäli
pukuhuoneita sotketaan, laskutetaan siivous osallistuvalta seuralta. Suihkutilaa ei saa käyttää
tavaroiden säilytykseen. Pukuhuone on tyhjättävä välittömästi oman suorituksen jälkeen.
Kilpailijoiden, valmentajien ja huoltajien WC-tilat löytyvät pukuhuoneista. Yläkerran aulan
WC-tilat ovat vain pääsylipun ostaneita katsojia varten.

Löytötavarat
Järjestävä seura ottaa talteen löytötavarat, joita voi 2 viikon ajan kilpailuiden jälkeen kysellä
seuran toimistolta osoitteesta toimisto@svo.f i, huomioithan, että vastaanottaja maksaa
postimaksun.

Hiusvärit ja glitterit/kimalteet, hiuslakan käyttö
Hiusvärien ja glittereiden/kimalteiden käyttö on kielletty. Tuomaristolla on oikeus evätä
kilpailusuoritus, mikäli sääntöä rikotaan. Mikäli voimistelumatto likaantuu joukkueen
toimesta, pesetyskulut/uuden maton hankintahinta veloitetaan joukkueelta. Hiuslakkaa saa
suihkuttaa ainoastaan ulkona. Sisällä suihkuttaminen saattaa aiheuttaa palohälytyksen.

Voimistelijakatsomo
Kilpailijarannekkeella pääsee kulkemaan pukuhuoneisiin ja erilliseen kilpailijakatsomoon.
Vältetään ylimääräistä kulkua katsomossa suoritusten aikana. Jokainen omalta osaltaan
huolehtii kilpailijakatsomon siisteydestä. Huomioittehan muut voimistelijat katsomossa ja
jätätte isommat kassit pukuhuoneisiin, jotta kaikki halukkaat mahtuvat seuraamaan kilpailua.
Voimistelijoille tarkoitettu katsomo on pääkatsomosta katsottuna esiintymisalueen
vasemmalla puolella. Sisäänkäynti katsomoon on Uimahalli-Urheilutalon varauloskäytävän
kautta, joen puoleisen puiston puolelta. Pääkatsomon paikat on varattu pääsylipun ostaneille.

Palkintojen jako
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Kolme parasta joukkuetta palkitaan SM- tai liiton mestaruusmitaleilla. Vain
suorituksessa mukana olleet voimistelijat saavat mitalit. Kaikkien sarjojen
palkintojenjaot ovat kilpailujen jälkeen.

Koulumajoitus
Koulumajoitus järjestetään Marttilan koululla, Kirkkokatu 9. Majoituksen hinta on
18e/hlö/yö. Koulumajoitus avataan perjantaina klo 18. Koulumajoituksen yhteydessä voi
varata aamu- ja iltapalan, 5e/aamupala ja 5e/iltapala. Iltapala järjestetään klo 19-21:30,
aamupala klo 6:30-9:00.
Joukkueet maksavat 50e pantin saapuessaan koulumajoitukseen ennen kuin luokkahuone
luovutetaan heidän käyttöönsä kisojen ajaksi. Maksu suoritetaan käteisellä. Pantin saa
takaisin, kun luokkahuone palautetaan lähtöpäivänä siivottuna. Mikäli joukkue on aiheuttanut
jotain vahinkoa majoituksen aikana, panttia ei palauteta.
Koulumajoitus sulkeutuu klo 10 sunnuntaiaamuna, eli kaikki tavarat tulee ottaa mukaan
lähtiessä kisapaikalle. Mikäli se ei onnistu, tavarat on mahdollista jättää lukittuun tilaan, joka
on auki 16-16:20 välisenä aikana.
Huom! Kisojen aikana käyttämättä jätetyn koulumajoituksen maksu voidaan palauttaa
ainoastaan sairauslomatodistusta vastaan.
Koulussa voi olla vetoisaa tai liian lämmin. Ilmastointi on ”on tai off”, vanhoissa kouluissa
ilmastointia ei voi säätää. Ilmoittautminen koulumajoitukseen: LINKKI

KISAPÄIVÄN MUISTILISTA
Lipunmyynti







Yleisön rannekkeet
Käsiohjelmat
Kassa + Izletter
Pöytäliina
Kukat/somisteet
Pöytä ja tuoli

Ruokailu








Ruokaliput
Astiat: lautaset, veitset, haarukat, lusikat, mukit, servetit
Roskikset
Roskapussit
Rätit
Ruoka
Juoma
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Leipä ja levite
Kökkäväen trahteeri; kahvi, tee, suolaiset, makeat, sokeri, maito
Ruokailu-kyltti ovessa
Kulkusuunta-opasteet
Kökkäväen tarahteeri-laput (värilliset, laminoidut)

Kisakanslia















Pöydät
Tuolit
Pöytäliinat
Kisakansliapakki
Kisakuoret
Palautekuoret
Turvallisuussuunnitelmat kisakanslian kansioon
Seinäjoen karttoja
Fläppitaulu
Harkka-aikataulut
Suoritusjärjestykset
Pukuhuonejaot
Ruokailun aikataulu (onko tarvetta porrastaa)
Päivystävän vahtimestarin puhelinnumero.

Yläaula





Myyntipöydät tuotemyyjille
Roll-up:ja joita ei laiteta kisa-areenalla
Mahdollisesti jotain somistusta
Puhelinten latauspiste

Tuomaritila (liikuntapalveluiden toimisto)







Oven avaus (ennen harkkojen alkua, koska tuomarit vievät sinne tavaroita)
Tuomarien ruokailu- ja kahvihuone
Tuomariston sihteeri huolehtii tuomareista koko kisapäivän ja tapahtuman ajan
Doping wc:n kyltti ( SM-kisoissa)
Tuomareiden wc:n kyltti
Tuomareiden lahjakassit

Pukuhuoneet (14 pukuhuonetta)



Laminoitu SVO-pohja pukuhuoneiden ovessa, johon pukuhuonejaot voi kiinnittää
Pukuhonejaot seuroittain (valmiit, tulostetut)
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Katsomo






Kunniavieraskyltti (lasikopin alla oleva rivi)
Kulku suoritusten aikana kyltit
Järjestysmiesliivit
Vain suoritusten välissä päästetään katsomoon ja sieltä pois
Ovi suoritusten aikana kiinni

Lämmittelytilat




Laminoidut merkit, Lämmittelytila 1, Lämmittelytila 2, jne
Harkka- ja suoritusjärjestyksiä lämppätilojen oven tai alun läheisyyteen
Sisäänheittäjät kaikissa tarvittavissa kohdissa lämppäputken mukaan ( riippuu kisojen
koosta)
o Lämmittelytila 1
o Lämmittelytila 2
o Lämmittelytila 3
o Ennen keskittymistilaa
o Extraaja joka päästää toisia syömään ja kahville
o Pitkän kisapäivän aikana kaksoismiehitys ja kaksipäiväisissä kisoissa 2-4x
miehitys

Kisa-areena
Kilpailu-alue
Tuomaripöydät
Tuolit
Tuoleissa tuomariston nimen ja sarjan lyhenne (esim. 10-12 v. AV)
Tuomarien tarjoilupöytä
Pöytäliinat kaikkiin pöytiin
Kiss and Cry nurkka
Tapahtuman mukainen somistus
Sisääntuloportti
Keskittymistila
Taustakankaat
Roll-up:t (seura, voimisteluliitto, kaupunki, yhteistyökumppanit)
Matto tai parketti
Imuri lähettyvillä
Alustan puhdistus taukojen aikana
o Harkkojen jälkeen maton imurointi tai tanssimatoa/parketin moppaus
o Paljettien keräys taukojen aikana
o Maton teippaus
 Keskikohdan merkitseminen alustaan
 Tuuletuksesta huolehtiminen taukojen aikana
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Palkintopöytä







2 pöytää
Kankaat
Tarjottimet
Mitalit
Kunniakirjat
Palkintokassit

Tulospalvelu
















Tulospalvelun pöydät
Tulospalvelun tarjoilupöytä
Tuolit
Roskis tulospalvelulle
Tulostin
Monistuspaperia
Kyniä
Kumeja
Kirjekuoria
Maalarinteippiä
Muistitikku
Sekuntikellot
Mikrofonit
Musiikkivälineet
Tietokoneet

Ensiapu






Ensiapulaukku
Mehua, huom. ei sokeritonta tai muuta sokerillista
Käsipaperia
Käsidesiä
Kylmäpusseja

KISOJEN AVAAMINEN
Tarvikkeet:
Mikrofoni. Yksipäiväisiin kisoihin tarvitaan yksi avaaja, kaksipäiväisiin kisoihin kaksi avaajaa.
Joskus kaksipäiväisissä kisoissa pärjätään myös yhdellä avaajalla ( vain alkukilpailupäivänä)
jotta muut kisapäivät saadaan sujuvasti käyntiin.
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Muistilista:








Mieti kuka voisi avata kisat.
Kysy henkilöä/henkilöitä.
Varmista päivämäärät ja kellonajat.
Ole vastassa sovittuun aikaan sovitussa paikassa.
Tarkista, että mikrofoni toimii.
Varaa kisojen avaajalle istumapaikka katsomosta.
Tarjoa kisojen avaajalle kahvia/ruokaa

KISAPASSIT
Kisapassin virkaa hoitaa muissa kuin kilpa-aerobickissä, vaalea ranneke, joiden tilaamisesta
huolehtii toimistosihteeri. Kilpa-aerobickissa käytössä on kaulaan laitettava kisapassi.
Kisapassit tehdään yhteistyössä toimistosihteerin ja johtokunnan kanssa.

KOULUMAJOITUS
Koulumajoituksessa on oltava vähintään 2 henkilöä yötä päivää. Aloituksessa on hyvä olla
useampi ihminen. Koulumajoituksen kökkäläiset auttavat myös aamu- ja iltapaloissa ->
varataan tarpeeksi väkeä paikalle.
Tarvikkeet:


Rahalipas, tulosteet (lista majoittujista/henkilömääristä, lista panttimaksuista, tyhjiä
valkoisia papereita varmuuden vuoksi), kumihanskoja, roskikset/jätesäkit, teippiä, wcpaperit, ensiapulaukku, koulun pohjapiirros, kaupungin karttoja, kyniä/tusseja,
lämmintä vaatetta valvojille->aula on vetoisa.

Muistilista:









Ensimmäisenä päivänä mukana on mielellään oltava hlö, joka tuntee
koulurakennuksen. Ensimmäiset kökkäläiset jakavat joukkueet luokkatiloihin
valmiiksi. Samalla tutustutaan kouluun ja merkitään ketkä majoittuvat missäkin
luokkatilassa.
Majoittuvalta joukkueelta peritään 50€ suuruinen käteispantti, joka palautetaan pois
lähtiessä sen jälkeen, kun majoitukseen käytetty luokkatila on siivottu ja tarkistettu.
Joukkueen tiedot merkitään valmiiseen lomakkeeseen, johon merkitään myös kun
pantti on palautettu.
Marttilan koulussa suihkutilat löytyvät koulun C- ja A-siivestä.
Luokkien tavaroihin, kuten esim. oppilaiden töihin ja luokan sähköisiin laitteisiin, ei
saa koskea.
Luokat täytyy siivota ja jättää siistiin kuntoon - koulun siivousvälineitä saa käyttää.
Pulpetteja ei tarvitse laittaa paikoilleen, eli riittää, kun luokka on muuten siisti (ei
roskia/näkyvää likaa missään).
Käsipaperia ei saa laittaa wc-pönttöihin.
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Hiljaisuus klo 22-06.
Majoituksen päätyttyä kökkäväki hoitaa yleiset tilat kuntoon ja koulun
tavarat paikoilleen.
Varataan luokkatila, mihin majoittujat voivat jättää tavaransa odottamaan
kisojen päättymistä/kotiinlähtöä.
Sovitaan, kuka ottaa vastuun koulun avaimesta ja palauttaa sen ensimmäisenä
arkipäivänä kouluun.
Huolehditaan toimistolle kaikki seuran tavarat. Huom! rahalipas!

KUULUTUS
Tarvikkeet:
Selkeä kuuluva ääni, rauhallisuus ja maltti, mikrofoni, kaupalliset tiedotteet
(yhteistyökumppanit, voimisteluliitto, seuran omat tapahtumat), kynä, juomaa.
Tehtävä:
Kilpailuiden kuuluttaminen, kaupallisten tiedotteiden lukeminen, pisteiden ja tulosten
julkistaminen.
Kökkäväki:
Yksipäiväisissä tapahtumissa 1-2 kuuluttajaan ja kaksipäiväisissä tapahtumissa tarpeen
mukaan 1-3 kuuluttajaa. Päällä kökkäpaita.
Muistilista:


Tutustua etukäteen suoritusjärjestyksiin, joukkueiden nimiin ja seuroihin, kaupallisiin
tiedotteisiin ja aikatauluihin.



Tapahtumapäivänä mahdollisen alkumarssin tai kuvakavalkadin kuuluttaminen.



Kilpailuiden avaaminen tai kilpailuiden avaajan lavalle kuuluttaminen.

Vinkkejä kuuluttamiseen:


Tuomarien esittely
o Sovitaan erikseen tulevatko tuomarit maton reunaan vai istuvatko jo
paikoillaan
o Kuulutetaan:
10-12- vuotiaiden sarja:
Esim.
1)10-12-vuotiaiden sarjan teknisen ylituomari …. ( 1 tuomari)
Muut tuomarit …… ( 3 tuomaria)
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2) taiteellisen ylituomari …. ( 1 tuomari)
Muut tuomarit …… ( 3 tuomaria)
3)suorituksen ylituomari …. ( 1 tuomari)
Muut tuomarit …… ( 3 tuomaria)
Yli 14-vuotiaiden kilpasarjat:
1)14-16, 16-20 ja Yli 18-vuotiaiden kilpasarjan teknisen ylituomari…
( 1 tuomari)
Muut tuomarit …. ( 3 tuomaria)
2)taiteellisen ylituomari… ( 1 tuomari)
Muut tuomarit …. ( 3 tuomaria)
3) suorituksen ylituomari… ( 1 tuomari)
Muut tuomarit …. ( 3 tuomaria)


Suoritusten kuuluttaminen matolle.
o Sarja.
o Seura.
o Joukkue.



Kilpailun jouhevan sujumisen varmistaminen.



Tuomareiden seuraaminen. Milloin tuomarit ovat valmiita jatkamaan kisasuorituksia.
Tuomarit laittavat lipun, kukan tms. lasimaljaan merkiksi siitä, että ovat valmiita.



Mikäli tuomarit miettivät pitkään on hyvä lukea suoritusten väliin pisteitä ja
kaupallisia tiedotuksia ja musiikkia.

Ennen palkintojenjakoa:


Kilpailuiden loputtua odotetaan kaikki tulokset loppuun ja sanotaan ne.
o HUOM! Palkintojenjakoon kuulutetaan joukkueita vasta sitten kun viimeisetkin
tulokset on sanottu.



Ennen palkintojenjaon aloittamista kuulutetaan sarjoittain mitkä joukkueet saavat
valmistautua palkintojenjakoon.



Tuomarit tarkistavat pistepöytäkirjat ja kun ylituomarit antavat luvan aloitetaan
palkintojenjako.
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Usein edetään pienimpien sarjoista isoimpiin.



Kuulutusjärjestys 3., 2., 1.



Voimistelijat asettuvat matolle/ palkintokorokkeelle, riveihin
KA: palkintokoroke
JV: riveittäin voimistelumatolle, siten että maton edestä katsoen 3. on oikeassa
reunassa, 1. keskellä ja 2. vasemmassa reunassa. Voittajajoukkue on hieman edempänä
kuin muut kaksi joukkuetta.
-maton etureuna-

1.
3.

2.

Tanssillinen: Jonoittain palkittavat joukkueet
Palkinnot jaetaan seuraavassa järjestyksessä: pronssi, hopea, kulta. Jos palkintojen
jakajia on riittävästi, mitalit jaetaan koko sarjalle yhtä aikaa ja kuuluttaja kertoo
samalla joukkueiden tulokset sekä valmentajan, koreografin ja voimistelijoiden nimet.
Ensin jaetaan sarjan mitalit ja (mahdolliset tuotepalkinnot) ja sen jälkeen sen sarjan
kiertopalkinto.
Alkukilpailu:
Tyttöjen 10-12-vuotiaiden sarjan ja 12-14-vuotiaiden kilpasarjan joukkueet sijoitetaan
tuomareiden antamien pisteiden mukaan kategorioihin. Pisteet julkistetaan
kategorioissa 1 ja 2, jolloin pisteet kerrotaan järjestyksessä sommittelun tekninen,
sommittelun taiteellinen, suoritus ja yhteensä. Muissa kategorioissa vain
kategoriatulos julkaistaan. Kategoriatuloksia ja tilannetta voi kertoa yleisölle
kilpailujen aikana. 10–12 -vuotiaiden joukkueilla on yksi suoritus.
Kuulutetaan:
Esim.
pisteitä 10-12-vuotiaiden sarjaan
Seinäjoen voimistelijoiden Hilkat on saavuttanut kategorian 1.
Pisteet
Tekninen 4,732
Taiteellinen 2,954
Suoritus 7,933
Yhteensä 16,432

Yli 14 v. Kilpasarjoissa kuuluttaja kertoo joukkueiden pisteet järjestyksessä
sommittelun tekninen, sommittelun taiteellinen, suoritus ja yhteensä. Alkukilpailun
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päätyttyä kerrotaan tulokset ja loppukilpailuun pääsevät joukkueet.
Loppukilpailussa palkitaan 3 ensimmäistä liiton kilpasarjan mitalilla.
Kuulutetaan:
Esim.
Pisteitä 16-20-vuotiaiden kilpasarjaan
Seinäjoen voimistelijoiden Tertut on saanut seuraavat pisteet
Tekninen 4,732
Taiteellinen 3,954
Suoritus 7,933
Yhteensä 17,432
Alkukilpailun jälkeen:
10-12-vuotiaiden sarjassa ilmoitetaan vain kategoriatulos, paitsi 1. ja 2. kategorian
saavuttaneet joukkueet, joiden pisteet kerrotaan.
yli 14-vuotiaiden kilpasarjoissa julkaistaan yhteenvetopöytäkirja, loppukilpailuun
päässeet ja loppukilpailun suoritusjärjestys
Finaali:
Kuuluttaja kertoo tulokset seuraavasti:
1. Sommittelun tekniset pisteet
2. Sommittelun taiteelliset pisteet
3. Suorituspisteet
4. Yhteensä
5. Alkukilpailun tulos
6. Lopputulos yhteensä
Kuulutetaan:
Esim.
Pisteitä 16-20-vuotiaiden kilpasarjaan
Seinäjoen voimistelijoiden Tertut on saanut seuraavat pisteet
Tekninen 4,732
Taiteellinen 3,954
Suoritus 7,933
Yhteensä 17,432
Alkukilpailun tulos 17,064
Yhteensä 32,764
Heti sarjan päätyttyä kerrotaan loppukilpailun tulokset yleisölle.


Palkintojenjaon alussa ja lopussa joukkueet saapuvat lavalle musiin saattelemana.
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KÄSIOHJELMAN TEKO
Tehtävä:
Laatia tapahtuman käsiohjelma ja huolehtia sen painatuksesta.
Kökkäväki:
Tiedotusvastaavan / tiimin tekee käsiohjelmat tapahtumiin.
Muistilista:














Neliväripainatus vai mustavalkoinen.
Käsiohjelman koko, paperin paksuus ja sivumäärä.
Kisainfo toimitettava niin pian kuin mahdollista, mielellään kahta viikkoa ennemmin.
Kysytään tarjouksia ja varataan printtipaikasta kapasiteetti ajoissa.
(Seuran oma tulostus vai ulkopuolinen taho) Pyritään painamaan käsiohjelmat
muualla kuin seuran kopiokoneella, etenkin isojen kisojen kohdalla.
Pyydetäänkö kaupungin tervehdys käsiohjelmaan.
Mahdollinen puheenjohtajan tervehdys käsiohjelmaan.
Markkinoidaan omia tapahtumia, leirejä nk. käsiohjelmassa.
Käsiohjelmat lähetetään painettaviksi vasta lopullisen suoritusjärjestyksen selvittyä.
Printtaus lähellä kisoja n. viikkoa ennemmin.
Mainospaikkoja myydään käsiohjelmiin / muista ilmoittaa jäsenmäärä näitä myydessä.
Tapahtumakohtaisesti arvioidaan kuinka paljon katsojia on odotettavissa ja
käsiohjelmien määrä päätetään arvion perusteella.
Tarkista huolellisesti, että esimerkiksi kaikki joukkueet löytyvät suoritusjärjestyksestä.

KÖKKÄPAIDAT
SVO:ssa on talkoovuorossa käytössä sininen Kökässä- t-paita.
Paidan voi ostaa itselleen edulliseen 5e hintaan tai paidan voi lainata työvuoron ajaksi 5e
panttia vastaan. Lainattu paita palautetaan pestynä ja silitettynä seuran toimistolle 1 viikon
kuluessa kisan päättymisestä. Paidan alle voi halutessaan laittaa mustan pitkähihaisen paidan.
Paidan päälle ei laiteta neuletta tms., jotta kökässä olevat on mahdollisimman helppo
tunnistaa.
Paidan voi hakea lainaan seuran toimistolta jo hyvissä ajoin ennen työvuoroa. Paidat ovat
myös lainattavissa kisakansliasta kilpailupäivinä.
Paidan lainaaja kirjoittaa aina yhteystietonsa lainauslistaan, jolloin tiedetään paitojen
lainaustilanne.
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Paidan käyttäminen lisää kilpailujen yhtenäistä ilmettä sekä helpottaa kilpailijoita
ja katsojia pyytämään erilaisissa tilanteissa apua kisajärjestäjiltä.

KÖKKÄVÄEN ILMOITTAUTUMINEN
Google Drivea apuna käyttäen saadaan organisoitua tapahtumaan riittävästi kökkäväkeä ja
jaettua tehtävät. Joukkueet valitsevat keskuudestaan kökkävastaavan, joka käy
kisapalavereissa ja jakaa infoa joukkueilleen. Kisapalavereissa käyminen on erittäin tärkeää,
etenkin jos kyseessä on suuret kilpailut.
Kökkäväellä on päällä tapahtuman aikana kökkä-paita, joita saa toimistolta 5e panttia vastaan.
Paita palautetaan pestynä ja silitettynä1 viikon sisällä tapahtumasta. Paidan voi myös ostaa
omaksi 5e hintaan. Paidan alle voi laittaa mustan pitkähihaisen tarvittaessa.
4-6h kökkävuoro/päivä, oikeuttaa yhteen ruokailuun. Kökkäkahvit kuuluvat jokaiselle.
Kökkäpäivänä työtehtävien niin salliessa, voi seurata tapahtumaa. Muina päivinä myös
kökässä ollut ostaa pääsylipun.
Tehtävät:




















Kisakanslia.
Lipunmyynti.
Sisäänheittäjä(t).
Mattovastaava(t).
KA-alueen teippaaja(t).
Ruokailu.
Kahvio.
Järjestyksenvalvonta.
Kuuluttaja.
Musiikkivastaava(t).
Somistus.
Rakentaminen.
Äänet ja valot.
Turvallisuus.
Ensiapu.
Tulospalvelu.
Loppusiivous.
Somevastaavat.
Jokeri (on valmis erilaisiin tehtäviin ja tehtävä voi vaihdella tapahtuman aikana)
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LIPUNMYYNTI
Tehtävät:
Lipunmyynti ennen tapahtuman alkua ja tapahtuman aikana siihen saakka, kunnes kilpailujen
johto ilmoittaa, että lipunmyynti voidaan lopettaa.
Tarvikkeet:
● Pöytä ja tuolit lipunmyyjille (rakennustiimi hoitaa).
● Pääsyliput (tulee toimistolta).
● Käsiohjelmat (tulee toimistolta).
● Pohjakassa (toimistosihteeri hoitaa toimistolta automaattisesti / nouda/sovi
toimistolta).
● Izettle-laite ja älypuhelin /nouda/sovi toimistolta.
● Kutsuvieraslista (toimistolta).
● Kyniä ja paperia (toimistolta).
Pohjakassan saa toimistolta. Sopikaa ajoissa toimiston kanssa koska ja kuka kassat hakee.
Sovitaan tapauskohtaisesti, hakeeko kökkäläiset sen itse vai tuoko kisojen johto ne paikalle.
Mikäli kassaan pitää vaihtaa rahaa, on asia sovittava toimiston kanssa.
Seuralla on käytössä izettle-korttimaksulaite, johon tarvitaan älypuhelin. Toimistolta saa
noutaa puhelimen toimiston mennessä viikonlopuksi kiinni. Puhelin palautetaan toimistolle
viimeistään kisoja seuraavana aamuna.
Kökkäväki:
Vähintään 2 lipunmyyjää kerrallaan mieluusti, tarvittaessa 2 myyntipöytää (tällöin yhteensä
3-4 lipunmyyjää).
Myytyjen lippujen määrää ei tarvitse kirjata ylös.
Muistilista:
● Ilmoittaudu oman työtehtäväsi vastuuhenkilölle tapahtumapäivänä.
● Ilmoita vastuuhenkilölle mahdollisesta kökkävuorosi peruuntumisesta riittävän
ajoissa, jotta tilallesi ehditään löytää joku toinen. Voit myös itsekin hankkia itsellesi
sijaisen. Siinä tapauksessa anna sijaiselle vastuuhenkilön yhteystiedot ja pyydä häntä
ilmoittautumaan vastuuhenkilölle tai ilmoita itse sijaisestasi vastuuhenkilölle. Se
helpottaa vastuuhenkilön työurakkaa kummasti.
● Lipunmyynnin loputtua huolehdi pöydät ja tuolit takaisin paikoilleen. Palauta
somisteet lipunmyynnin sulkeuduttua kisakansliaan.
Palauta lukitut kassalippaat (varmista kilpailunjohtajalta minne ne palautetaan),
izettle-laite ja älypuhelin, ylijääneet pääsyliput/ohjelmalehtiset lipunmyynnin
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vastuuhenkilölle tai miten on asiasta sovittu.
Säilytä loppuunmyydyt lippujen kannat ja ne palautetaan toimistolle
kirjanpitoa varten.

LIVESTREAM


Johtokunta tekee päätöksen Livestreamin ottamisesta Suositaan paikallisia toimijoita
esim. J-P Tuhkanen



Livestream on nettivideopalvelu, jossa käyttäjä voi lähettää suoraa videokuvaa pelistä
tai tapahtumasta käyttäen internettiä. Livestreamistä on ilmainen ja maksullinen
versio.



Tapahtumaan saapuu videokuvaaja kameroineen kuvaamaan sovitun aikataulun
mukaisesti kilpailijoiden suoritukset. Kuvaaja välittää kuvamateriaalin suorana
lähetyksenä esim. Youtuben kautta, ennakkoon ilmoitetun internetosoitteen kautta.



Kuvaajalle järjestetään mahdollisuus laitteiston testaamiseen ja asentamiseen riittävän
ajoissa ennen kilpailun alkua, esim. edellisenä iltana.



Kilpailijat voivat antaa osoitteen fanijoukoilleen esim. ulkopaikkakunnalle, jolloin
kisasuoritusten seuraaminen onnistuu livetilassa kauempanakin.



Mikäli streamissa esiintyy selvästi tunnistettava yksityinen henkilö, täytyy pyytää lupa
kuvassa näkyviltä henkilöiltä kuvan tallentamiseen tai ilmoittaa ennakkoon, että kuva
välittyy eteenpäin.

MUSIIKIN SOITTO JA SOITTOLISTOJEN TEKEMINEN
Tarvikkeet:
Äänentoistolaitteet (uimahallin omat tai vuokratut), Musiikkipöytä + liina, Kyniä +teippiä,
pilli, matkapuhelimen sekuntikello, Tietokone (musiikki mp3 muotoisena) Mikäli äänentoisto
on ostettu ulkopuoliselta taholta (esim. Mika Kivisalo), niin musiikinsoittajien ei tarvitse
huolehtia muusta kuin koneen ja tikun tuomisesta paikoilleen.
Tehtävät:
Soittolistojen tekijä järjestää harjoitus- soritusmusiikit etukäteen oikeaan järjestykseen ja
toimittaa muistitikun musiikinsoittajalle/tulospalveluun isoja edeltävänä iltana tai kisaaamuna.
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Musiikinsoittaja soittaa musiikit kilpailuissa/näytöksessä. Harjoituksiin tai
kenraaliin tarvitaan eri musiikkien soittaja kuin itse kilpailuun/tapahtumaan.
Kökkäväki:
Tapahtuman koko vaikuttaa henkilömäärään.
esim.
soittolistojen tekijä 1-2 henkilöä
harkka/kenraalimusiikin soittaja 1 henkilö
musiikinsoittaja(1 vai 2 päiväisen tapahtuma) 2-4 henkeä
Muistilista:







Joukkueet lataavat musiikit Kisanet –palveluun, josta musiikinsoittajat tallentavat
musiikit koneelle ja/tai tikulle. Musiikinsoittajat näkevät Kisanetistä, mikäli jonkun
joukkueen musiikki uupuu ja voivat täten muistuttaa joukkuetta musiikin
tallentamisesta. Joissakin tapauksissa musiikin lataamisessa voi tulla ongelmia. Silloin
musiikinsoittajat voivat pyytää joukkuetta lähettämään musiikit sähköpostilla, jonka
jälkeen musiikin voi tallentaa koneelle ja/tai tikulle oikeaan kohtaan
suoritusjärjestyksen mukaisesti. lähettävät musiikit ilmoittautumisten yhteydessä
sähköpostilla osoitteeseen: svo.musiikit@gmail.com. Kisakirjeeseen tehdään ohje
miten musiikki nimetään: sarja_joukkue_seura, vara cd-levy kisapaikalle mukaan.
Viestikenttään kisan nimi. Jokaiseen kisaan luokaan oma gmail:n kansio musiikkeja
varten.
Musiikkien järjestäminen on hyvä aloittaa hyvissä ajoin.
Jos joukkueiden musiikkeja puuttuu, niin välittömästi yhteys kilpailujen johtajaan ja
toimistosihteeriin, jotka muistuttavat joukkueita musiikkien toimittamisesta. Seura,
sarja ja joukkueen nimi pitää olla tiedossa.
Muistitikun saa toimistolta.



Soittolistojen tekijä testaa kaikki musiikit etukäteen ja varmistetaan, että musiikki on
tullut kokonaan alusta loppuun saakka!



Soittolistojen tekijä pitää konetta hallussaan kilpailupäivään saakka mahdollisten
muutosten tai uudelleenlatausten vuoksi, jotta musiikinsoittajan työ helpottuu
kisapäivänä.



Joukkueiden toimittamista musiikeita laaditaan soittolistat ennakkoon harkkaa ja
kilpailua varten.



Musiikkipiste pystytetään jo tapahtumaa edeltävänä iltana ja musiikin kuuluvuus
testataan rakennusvaiheessa.



Tapahtuma-aamuna 1-2 henkilöä soittamassa harjoitusmusiikit. Harjoitusvuorossa
oleva joukkue kuulutetaan; seura ja joukkueen nimi
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Harjoitussuoritus kellotetaan ja vihelletään pilliin harjoituksen
päättymisen merkiksi.



Tapahtuman aikana 2 henkilöä soittamassa suoritusmusiikit.



Mikäli tulee pidempiä odotteluja niin väliin voi soittaa musiikkia.



Mikäli musiikkien kanssa tulee ongelmia, kutsutaan joukkueen valmentajat paikalle ja
musiikki soitetaan piuhalla suoraan puhelimesta.



Loppusiivoukseen kuuluu musiikkipisteestä purkaminen ja siisteydestä
huolehtiminen. Uimahallin henkilökunta on yleensä paikalla kun tapahtuma loppuu ja
he neuvovat minne laitteita, johtoja jne. Laitetaan.

PALKINTOJENJAKO
Palkintojenjako suoritetaan taukojen aikana tai kisojen päätyttyä. Tämä huomioidaan
aikatauluja suunniteltaessa.
Muistilista:



Palkintojen hankkiminen
o Seura cup: seura tilaa omat haluamansa mitalit
o Kaupunki cup: liiton mitalit
o Mestaruuskilpailut: liiton mitalit
o SM-kilpailut: liiton mitalit

Joukkuevoimistelu Stara

8-10v

10-12v->

Mitalit

kaikille mitalit

3 parasta palkitaan

kaikille
mitalit

Muuta

Milloin annetaan?

suorituksen
jälkeen

Tuomaristo myöntää
valitsemilleen
joukkueille ( ei
paremmuusjärjestys)
kolme kunnikirjaa
mitalit suorituksen
tuomaripöytäkirjojen
jälkeen
valmistuttua, tauolla
kunniakirjat sarjan
tai kisojen päätyttyä
tai kisojen päätyttyä.

Kilpa-Aerobic
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Mitalit
Muuta
Milloin annetaan?





Tuotekasseja voidaan hankkia tai kerätä sponsorilahjoituksina. Yleensä annetaan yksi
tuotekassi/ palkittava joukkue. Tuotekassien kanssa toimitaan verottajan senhetkisten
ohjeiden mukaan. Ko. tapahtuman johto selvittää asian omassa tapahtumassaan.
Kilpailuiden loputtua odotetaan kaikki tulokset loppuun ja sanotaan ne.
o HUOM! Palkintojenjakoon kuulutetaan joukkueita vasta sitten kun viimeisetkin
tulokset on sanottu.



Ennen palkintojenjaon aloittamista kuulutetaan sarjoittain mitkä joukkueet saavat
valmistautua palkintojenjakoon.



Tuomarit tarkistavat pistepöytäkirjat ja kun ylituomarit antavat luvan aloitetaan
palkintojenjako.



Usein edetään pienimpien sarjoista isoimpiin.



Kuulutusjärjestys 3., 2., 1.



Voimistelijat asettuvat matolle/ palkintokorokkeelle, riveihin
KA: palkintokoroke
JV: riveittäin voimistelumatolle, siten että maton edestä katsoen 3. on oikeassa
reunassa, 1. keskellä ja 2. vasemmassa reunassa. Voittajajoukkue on hieman edempänä
kuin muut kaksi joukkuetta.
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-maton etureuna-

1.
3.

2.

Tanssillinen: Jonoittain palkittavat joukkueet
Palkinnot jaetaan seuraavassa järjestyksessä: pronssi, hopea, kulta. Jos palkintojen
jakajia on riittävästi, mitalit jaetaan koko sarjalle yhtä aikaa ja kuuluttaja kertoo
samalla joukkueiden tulokset sekä valmentajan, koreografin ja voimistelijoiden nimet.
Ensin jaetaan sarjan mitalit ja (mahdolliset tuotepalkinnot) ja sen jälkeen sen sarjan
kiertopalkinto.

PARKETIN VUOKRAUS JA KULJETUS
Muistilista:









Kysele parkettia puoli vuotta ennen tapahtumaa. Varalan Urheiluopisto ei enää
vuokraa parkettiaan. Parketti löytyy Nokialta Mira Viitanen (Valkeakosken Vanha),
Valkeakosken Kosken Pojat Tiina Koljander/Johnna Nisula, Kajaani KajaGym sekä
Turun Urheiluliitto.
Kysele tarjouksia kuljetuksesta n. 2kk ennen tapahtumaa.
Paras tapa kuljettaa parketti on kuorma-auto. Lastaamiseen täytyy lähteä kuormaauton lisäksi 2-4 miestä lisää auttamaan. Kuorma-auto naftoineen, ilman kuljettajaa
maksoi keväällä 2017, 700€. Lisäksi hintaa tulee bensoista toisesta henkilöautosta
sekä mahdolliset pullakahvit matkalle.
Parketin koko 13x13, Palat ovat parketista riippuen n. 150x150cm ja niitä on 64 kpl,
lisäksi tulee reunapehmusteet omissa suojuspusseissaan kaksi kpl. Sekä joka palan alla
on 10 cm:n pehmuste paloja koko alalla.
Kaupungilta voi hake mestaruuskisoihin tai SM-kisoihin avustusta. Cup kisoihin
kaupunki ei avusta parketin vuokrassa.

PUKUHUONEJAOT JA LÄMMITTELYPUTKI
Tarvikkeet:
● Urheilutalon pukuhuoneiden pohjakartta.
● Tulostetut pukuhuonejaot (ja lämmittelyputki) listoina seinille sekä kyltit
pukuhuoneiden oviin.
● Teippiä.
Pukuhuonejaot tehdään hyvissä ajoin siten, että huomioidaan joukkueiden koot suhteessa eri
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kokoisiin pukuhuoneisiin. Pukuhuoneet jaetaan Blokeittain ja jokainen joukkue
vie tavaransa pois oman suorituksensa jälkeen.
Kökkäväki:
Pukuhuonejakoa varten tarvitaan 1-2 henkilöä tekemään valmistelutöitä ja 1-2 henkilöä
teippaamaan pukuhuonejakoja paikoilleen tapahtumanpaikassa.
Tuomariston sihteeri on yleensä tehnyt lämmittelyputken.
Muistilista:

●
●
●
●

Varaa tarvittava määrä pukuhuoneita Uimahalli-Urheilutalolta ajoissa.
Valmistele pukuhuonejaot hyvissä ajoin.
Tulosta pukuhuonejakojen listoja kisapaikalle ja huolehdi seinille näkyville paikoille.
Tulosta ja teippaa kyltit pukuhuoneiden oviin. Kylteistä tulee näkyä seuran ja
joukkueen nimi.

Lämmittelyputki
Lämmittelyputkea tarvitaan yleensä isoissa tapahtumissa.





Päätetään kuka hoitaa lämmittelyputken suunnittelun ja ohjeistuksen
Kuinka monta suoritusta ennen omaa suoritusvuoroa joukkue saa tulla
lämmittelyputkeen.
Lämmittelyputkessa on tietyt tilat, joissa edetään järjestyksessä kohti suorituspaikka.
Muut lämmittelyputken ulkopuolella olevat tilat ovat joukkueiden vapaasti
käytettävissä. Uimahalli-Urheilutalon aulatilat eivät ole lämmittelykäytössä

RAKENTAMINEN
Tarvikkeet:
 Voimistelumatto
 Pöytiä ja tuoleja
 Kohdevaloja
 Jatkojohtoja
 somistekangasta
 Pöytäliinakangasta
 Ripustuskoukkuja
 Roudarinteippiä
 Mustan tanssimaton teippaamiseen kirkasta leveää teippiä
 Maalarinteippiä
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Kyniä
Saksia
Somistustavaraa tapahtuman teeman mukaan

Mahdollisesti ulkopuolinen äänentoisto ja valot/esitystekniikka. Kyseinen firma
huolehtii silloin pystytyksen ja purkamisen itse.
Tehtävä:
Rakentajien tehtävänä on suorituspaikkojen, tuomaripöytien ja somistuksen rakentaminen ja
purkaminen tapahtuman jälkeen.
Kökkäväki:
Rakentajia tarvitaan tapahtuman koosta riippuen ennen tapahtuman alkua 8-10 henkeä ja
purkamisessa riittää vähän vähemmän.
Muistilista:


Ilmoittaudu vastuuhenkilölle tapahtumapaikalle saavuttuasi. Huolehdi siitä, että
sinulla on vastuuhenkilön yhteystiedot ja hänellä sinun yhteystiedot.
Ilmoita mahdollisesta esteestä vastuuhenkilölle välittömästi tiedon saatuasi.
Tapahtuma-alueesta on yleensä laadittu ”kartta”. Toimikaa rakentamisessa sen
pohjalta. Uimahallin laitosmies tai vastuuhenkilö ohjeistaa pöytien, tuolien ym.
hakemisessa.






Tapahtuma-alueen rakentaminen. Voimistelumaton, parketin tai mustan tanssimaton
asentaminen.
Tuomaripöytien pystyttäminen.
Tulos-, kuulutus- ja musiikkipöydän pystyttäminen.
Palkintopöydän pystyttäminen.
Tapahtuma-alueen somistaminen suunnitelman mukaan. (panderollit, kankaat,
koristeet, kukat, jne.)
Toimikaa yhteistyössä äänentoistopalvelun tms. kanssa jos tapahtumassa on sellainen.
Testatkaa valojen ym. toimivuus rakentamisen aikana.
Voimistelumaton imurointi. Parketin tai mustan tanssimaton moppaus.









RUOKAILUJEN JA ILMOITTAUTUMISTEN VASTAANOTTO






Ruokailuun ilmoittaudutaan Hoikan kautta, myös laskutus hoidetaan sitä kautta
Tilausten vastaanottaminen ja tulostaminen.
Hoikan kautta
Kisapalvelusta ilmoittautuneiden tulostaminen
Maksuseurannan hoitaa toimistosihteeri
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RUOKAILU Ruokailuvuoroon tullessasi, varaa mukaasi:






Iloista asiakaspalvelumieltä
Huivi, pipo tai muu mukava päähine, laita pitkät hiukset kiinni
Jätä ylimääräiset korut ja kynsilakat kotiin
Halutessasi voit varata esiliinan
Laita jalkaan tukevat, mukavat kengät, joissa ei liukastelemuista hyvä käsihygienia läpi
työvuoron

Työvuoron aikana
Sovitaan alussa kullekin oma päätehtävä











Tarkista mitä on ruokana ja mitä ruoka sisältää, erityisruokavaliot
Tarjoilupöydän valmistelu (ruokailuvälineet, lautaset, servetit, kupit, juomat,
leivät&levite jne.)
Tuotteiden esille laittaminen sekä täydennys ruokailun kuluessa
Tarjoilupöydän siistinä pitäminen läpi ruokailun, myös ruokasalin pöydät
Roskisten tyhjääminen tarpeen tullen ja lopuksi roskien vienti
Ruokailutilan siistiminen vuorossa viimeisenä olevat, Marttilan koululla myös keittiön
jälkityöt seinällä olevan ohjeistuksen mukaan sekä salin lattian moppaus
Uimahallilla roskat viedään alakäytävän perälle. Jätesäiliöt ovat lukitut, niihin pääsee
vain Uimahalli-Urheilutalon henkilökunta.
Marttilan koululla roskat keittiön takaovesta piharoskiksiin
Uimahallilla käytämme kertakäyttöastioita, Marttilan koululla astioiden pesu
astianpesukoneella / paikoilleen laittaminen
Mahdollisesti seuraavan ruokailun esivalmistelutehtäviä kisojen mukaan

Kökkäläisten virkistyspisteen hoitaja
Kahvia ja teetä oltava tarjolla koko kisapäivän ajan





Kupit, lautaset, lusikat, servetit, sokeri, maito, teepussit
Leivän ja päällysteiden esillä pitäminen, muista kylmä ja riittävä vaihtoväli
Jokin makea tuote
Erityisruokavaliot, tuotteiden tuoteselosteiden huomiointi

Kökkäväki


Ruokailutyövuorossa vastaavan lisäksi 2-3 hlö kerrallaan.
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SIIVOUS
Tehtävä:
Huolehtia tapahtumapaikan siisteydestä tapahtuman aikana.

Muistilista:










Kilpailun suunnittelupalaverissa päätetään, kuka huolehtii siivouksesta kilpailun
aikana ja sen jälkeen. Hän kerää siivoustiimin, joka huolehtii siivouksesta.
Kilpailun aikana siivoojat huolehtivat siitä, että pukuhuoneet ovat siistit: WC-tila
puhdas, roskakorit tyhjät. Yleisistä tiloista kerätään roskat.
Kilpailun jälkeen siivotaan kaikki tilat, joita on käytetty: pukuhuoneista roskat
pusseihin, jotka viedään sinne, minne paikan siivoojat osoittavat. Yleisten WC-tilojen
roskakorit tyhjätään myös.
Kaikki käytetyt pöydät ja tuolit viedään omille paikoille.
Omat ilmoitusjulisteet, esim. pukuhuoneista ja ovista poistetaan.
Siivousvälineet saadaan talon omilta työtekijöiltä ja ne palautetaan takaisin omalle
paikalle.
Huolehdi että olet tutustunut turvallisuussuunnitelmiin ja poistumisreitteihin. Ne
löytyvät kisakansliasta turvallisuuskansiosta.
Käytä Kökkä -T-paitaa. Sen voi ostaa toimistolta hintaan 5e tai lainata 5e panttia
vastaan. Lainattu paita palautetaan pestynä ja silitettynä toimistolle tapahtuman
jälkeisellä viikolla. Paidan alle voi halutessaan laittaa MUSTAT pitkähihaisen paidan.

SISÄÄNHEITTÄJÄT
Tarvikkeet:





Kyniä
Teippiä
Harjoitus- ja suoritusjärjestyksiä A4 ja A3 kokoisena.
Sisäänheittäjien kannattaa perustaa tarkoitusta varten oleva WhatsApp-ryhmä

Tehtävä:
Sisäänheittäjien tehtävänä on huolehtia lämmittelytilojen käytön sujumisesta sekä harjoitusja suoritusjärjestyksen sujumisesta huolehtiminen.
Kökkäväki:
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Sisäänheittäjiä tarvitaan joukkueiden lukumäärästä riippuen yksipäiväisissä
tapahtumissa 3-5 henkeä ja kaksipäiväisissä tapahtumissa 6-10 henkeä.
Muistettava huomioida sisäänheittäjien tauotus

Muistilista:
















Ilmoittaudu oman työtehtäväsi vastuuhenkilölle tapahtumapäivänä.
Ilmoita vastuuhenkilölle mahdollisesta kökkävuoroosi peruuntumisesta riittävän
ajoissa, jotta tilallesi ehditään löytää joku toinen. Voit myös itsekin hankkia itsellesi
sijaisen. Siinä tapauksessa anna sijaiselle vastuuhenkilön yhteystiedot ja pyydä häntä
ilmoittautumaan vastuuhenkilölle tai ilmoita itse sijaisestasi vastuuhenkilölle. Se
helpottaa vastuuhenkilön työurakkaa kummasti.
Huolehdi pukuhuonetilojen ja lämmittelytilojen sujuvasta käytöstä. Pukuhuoneet on
jaettu jo ennen tapahtuman alkua. Myös mahdollinen lämppäputki on tehty ennen
tapahtuman alkua. Ole tietoinen näistä jaoista ja valvo, että tapahtumassa noudatetaan
niitä.
Huolehdi tapahtuman ajan harjoitus-ja suoritusjärjestyksen sujumisesta.
Sisäänheittäjiä tarvitaan lämmittelytilojen ovelle ja suorituspaikalle. Suorituspaikkana
toimii palloiluhalli ja lämmittelytiloina tapahtuman koosta riippuen1-3 salia
(jumppasali, voimisteli- ja tanssisali, painisali, 1/3 lohko palloiluhallista)
Kisapäivän ollessa pitkä sisäänheittäjävuoro on hyvä puolittaa n.5-6h vuoroiksi.
Sisäänheittäjiä on hyvä olla yksi nk. Extraajat, joka päästää muita sisäänheittäjiä
tauoille harjoitusten ja kisan aikana.
Yliviivataan harjoitukset ja suoritukset sitä mukaa kun joukkueet/yksilöt on menneet
suorituspaikalle. Näin pysyt selvillä missä kotaa ollaan menossa.
Huolehdi omalta osaltasi harjoitus-ja suoritusaikatauluissa pysymisestä varmistamalla
että yksilöt/ joukkueet ovat ajoissa paikalla ja tietävät milloin ja mistä mennä sisään
lämmittely ja suoritustilaan.
Huolehdi omalta osaltasi keskittymisrauhan antamisesta yksilölle/joukkueelle.
Tapahtuman loputtua tarkista pukuhuoneiden, lämmittelytilojen ja suorituspaikat
siisteys ja kerää roskat. Irrota harjoitus- ja suoritusjärjestykset seiniltä ja laita roskiin.
Huolehdi että olet tutustunut turvallisuussuunnitelmiin ja poistumisreitteihin. Ne
löytyvät kisakansliasta turvallisuuskansiosta.
Kökkä T-paitaa. Sen voi ostaa toimistolta hintaan 5€ tai vuokrata 5€ panttia vastaan
toimistolta. Vuokrattu paita palautetaan pestynä toimistolle tapahtuman jälkeisellä
viikolla. Paidan alle voi halutessaan laittaa MUSTAN pitkähihaisen

SOSIAALINEN MEDIA Tehtävä:
SOME (IG, Facebookja Snäpchat) tiedotuksen hoitaminen ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen
jälkeen. SOME- materiaali kulkee käsi kädessä kisojen visuaalisen ilmeen kanssa. Jos vuodessa
on monia eri kisoja, teeman on hyvä olla yhteneväinen.
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Tehtävä:










Sovitaan mitä #kisahästäg tapahtumassa käytetään
Joukkueet voivat itse tägätä seinajoenvoimistelijat_svo kuvaan tai
@seinajoenvoimistelijat_svo
Jos joukkueella on esim. IG tili ja se on julkinen niin repostaaminen onnistuu
emoseuran sivulle
Tapahtumakohtaisesti sovitaan kuka huolehti seuran Facebook- ja IG- päivityksistä
Yleinen tyyli on ollut se, että johtokunnan markkinointi-ja tiedotusvastaavat
huolehtivat Facebook tiedotuksesta kokonaisuudessaan ja seuran IG tilin
päivittämisestä ennen ja jälkeen tapahtuman. Nuorista koottu ryhmä huolehtii seuran
IG tilin päivittämisetä itse tapahtumassa. IG-tilin voi yhdistää Facebookiin, jolloin
samalla vaivalla saa postaukset molempiin kanaviin
Tapahtumaa markkinoidaan ennen tapahtumaa
Kiitetään kaikkia tahoja Somen välityksellä tapahtuman jälkeen
Huolehditaan että kaikki ovat tietoisia seuran tiedotusohjeesta, joka löytyy Seuraaapisesta (kohta 21.)
Isoihin kisoihin on mahdollista pyytää Voimisteluliiton Snäpchatin päivitysoikeutta
(päivittäjien on oltava yli 13-vuotiaita. viestintäsuunnittelijalta, jonka yhteystiedot saa
Voimisteluliitosta media@voimistelu.fi

TAPAHTUMAN HAKEMINEN
Tapahtumia haetaan johtokunnan päätöksellä. Pyritään hakemaan tasapuolisesti seuran eri
kilpailulajien tapahtumia.
Muistilista: Selvitetään Kisanetistä haettavia kisoja ja hakuaikataulut






Toiminnanjohtaja hakee kilpailuja seuran järjestettäväksi
Tilat kannattaa varata alustavasti, vaikka päätöstä tapahtumasta ei ole vielä saatu.
Koulun keittiö ja mahdollinen majoituskoulu kannattaa myös alustavasti varata jo heti
hakuvaiheessa
Hotellivaraukset alueen majoituspaikoihin kannattaa myös tehdä heti hakuvaiheessa.
Saadut tapahtumat tulee päivittää mahdollisimman pien seuran kotisivuilla olevaan
tapahtumakalenteriin ja tiedottaa asiasta kaikkia tarpeellisia osapuolia

TAPAHTUMAN TALOUS
Tapahtuman myöntämisen jälkeen tapahtumalle laaditaan alustava budjetti. Budjettia
täydennetään kulujen tarkentuessa.
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TULOT
Ilmoittautumismaksut
Toimistokulut peruneelta
joukkueelta
Lounaat
Aamu- ja iltapalat
Majoitus
Liput
Arpamyynti
Seuratuotemyynti
Paikkavuokrat
Sponsoritulot
Tuomarisakot
Vapari kahviomyynti
Muut tulot
TULOT YHT.
MENOT
Painatuskulut käsiohjelma
Lippuranneke
Tiedotus esim. lehti-ilmoitukset
Jaettavat mainokset + julisteet
Elintarvikkeet+muut ruokailutarv.
Ruokaostot
Kertakäyttöastiat, käsipyyhk. wcpap. ym.
Juomat vesi ym. tuomaritarjoilu
Keittiötarvikk.
Järjestämismaksu Voimisteluliitto
Tuomarikulut (pvr+hotelli)
Marttila keittiön vuokra
Marttilan koulun
vuokra(majoitus)
Uimahalli
Tietokoneiden vuokra
Rakentaminen, somistus
Striimaus
Ääni ja valo
Kisojen avaajien kukat, tuomarien
kukat
Kökkäpaidat
Paperit, kynät, kansiot, teipit,
tarrat, ym.
Muut kisakulut
Pankkikulut G4S pohjakassa
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Matkakulut
Ensiapu ja muut kulut
Jätekulut, siivous
Seuran läppäri
MENOT YHTEENSÄ

Tuotto

TANSSILLISEN VOIMISTELUN KILPAILUT: TANSSIMATON ASENTAMINEN
Tarvikkeet:




Musta tanssimatto säilytetään rullilla Urheilutalon katsomon alla
Kirkasta pakkausteippiä 4 rullaa
Moppi

Tehtävät:







Matto "venyy" hieman asennettaessa, tämä on syytä huomioida maton paikkaa
katsottaessa.
Ehjät palat eteen, taakse, viimeiseksi, asennetaan vajaat palat.
Maton levittämiseen on syytä varata riittävästi aikaa ja riittävästi kökkäväkeä. Aikaa
maton levitykseen menee n. 2 tuntia
Ensin teipataan toinen pää, mattoa "tökitään” ja tampataan jaloilla, niin että matto
siliää, toisessa päässä muut kiskovat mattoa. Sen jälkeen teipataan toinen pää. Näin
edetään ja saumat myös - puskusaumalla, ei matonpalaa päällekkäin.
Matto mopataan kostealla lopuksi.

Mikäli on mahdollista käydä levittämässä mattorullat auki edellisenä iltana, kannattaa se
tehdä->maton palat suoristuvat ja se helpottaa levittämistä ja teippaamista

TULOSPALVELU
Kisapalvelussa on ainakin yksi numeronäppäimistöllä varustettu tietokone.
Tulospalvelukoneella tulee olla käytössä toimiva WLAN yhteys.
Tarkista hyvissä ajoin, että se toimii.
Tarvikkeet:





2 tietokonetta
toimiva WLAN-yhteys
Tulostin
Kopiopaperia
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Kyniä (lyijy ja muste)
Sakset
Niittikone ja niittejä
Pieniä ja isoja klemmareita.
Kuminauhoja

Kisanet
Voimisteluliiton kilpailuiden ilmoittautumisjärjestelmä on syksystä 2019 lähtien ollut
Kisanet. Kisanet kerää kaikkien kilpailuiden ja Stara-tapahtumien kilpailukutsut ja sivustot sekä ilmoittautumiset. Lisäksi Kisanetissa on akrobatiavoimistelun,
joukkuevoimistelun, rytmisen voimistelun, tanssillisen voimistelun ja Lumotapahtumien tulospalvelu. Kisanetiin pääset osoitteesta https://kisanet.fi Kisanetissa
hoidetaan myös voimistelijoiden, valmentajien ja tuomareiden lisenssitarkistukset
(niitä ei siis tarvitse tarkistaa ennen kisan alkua kisapaikalla). Lisenssit siirtyvät
Hoikasta Kisanetiin kolmesti päivässä; klo 6.00, 12.00 ja 16.00.
Käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä Voimisteluliittoon
(inkeri.lohikoski@voimistelu.fi). Seuroille luodaan voimisteluliitosta yhdet
pääkäyttäjän tunnukset, ja loput tunnukset valmentajille ja kisajärjestäjille seura
pääsee luomaan itse.
Kilpailuiden ajankohtiin, sarjoihin tai muuten kilpailukalenteriin liittyvissä asioissa
kysymykset lajipäällikölle. Stara-tapahtumien järjestämiseen liittyvät asiat lasten
voimistelun kehittäjälle ja aluestarat aluepäälliköille. Sivuston teknisiin asioihin
liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Kisanetiin (tuki@kisanet.fi)

Sport Event System
Toisena tulospalveluohjelmana käytetään ruotsalaista Sport Event Systemiä.
Ohjelmassa hoidetaan kilpa-aerobicin, miesten telinevoimistelu, naisten
telinevoimistelun sekä Team Gymin tulospalvelu. SportEventSystemsiin
kilpailuarkistoon pääset täältä: https://live.sporteventsystems.se/Score/?country=fin.
Ennen tapahtuman alkua pyydä Kisanetin tunnukset seuran
toiminnanjohtajalta/toimistotyöntekijältä ja tutustu kisapäivän ohjeisiin.
Kisojen johtajat ovat ennen kisoja luoneet Kisanetiin aikataulun ja suoritusjärjestyksen
Tuomariston sihteeri tulostaa tuomareille esitäytetyt, eriväriset laput, eri tuomareille.
Vähennysten ja bonuksien ”syyt” kirjataan sanallisesti. Kuuluttaja kuuluttaa ne yleisölle.
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Joukkuevoimistelun finaalipäivän suoritusjärjestykset voi tehdä vasta
alkukilpailun päätyttyä. Ohjeet Kisanetissa.

Kilpailun kulku:










Tulospalvelulle on varattu paikka maton oikeasta reunasta.
Lapputytöt toimittavat pistelaput tuomareilta esitysten välissä ja ne kirjataan koneelle.
Tulospalvelussa, kisapäivänä kannattaa olla 3 ihmistä/päivä, kaksi on kirjaajina
koneelle ja kolmas luettelee pisteet (tarkistaa).
Sarjan päätyttyä tulostetaan pisteet paperille ja tuomarit tulevat tarkistamaan pisteet
tulospalvelupöydän luokse.
Tuomaripalaveriin ennen kilpailun alkua osallistuu tuomariston sihteeri tai joku
tulospalvelusta.Tuomaristo arvotaan palaverissa ja oikeat nimet osataan nimetä
Kisanetiin.
Joukkuevoimistelussa, alle 14-vuotiaiden kilpasarjoissa kategorioiden 1 ja 2 pisteet
julkistetaan, muiden kategorioiden pisteitä ei ilmoiteta, ainoastaan kategoria. Yli 14vuotiaissa luetellaan kaikki pisteet. Finaalisarjoissa yli 14-vuotiasissa lasketaan
tulokseen myös alkukilpailun pisteet.
Kun tuomarit ovat vahvistaneet pisteet ja sijoitusjärjestyksen, kirjataan kuuluttajaa
varten 3 parasta joukkuetta järjestyksessä pronssi, hopea, kulta. Palkintojenjako
tapahtuu nuorimpien sarjasta vanhimpiin ja mahdollisen SM-sarjan palkinnot jaetaan
viimeiseksi. Liiton mestaruuskisoissa jaetaan myös kiertopalkinnot.

TUOMARIT
Tuomarit ilmoittautuvat Kisanetin kautta ja lajipäällikkö yhdessä LARin
kanssa valitsee kisoissa tuomaroivat tuomarit, joille Voimisteluliiton
lajipäällikkö ilmoittaa valinnasta. Kisojen johtajat ottavat tuomarien
majoitukset vastaan ja tekevät hotellihuonejaot. Tuomareille lähetetään
ennen kisojen alkua kirje kilpailujen aikatauluista, ruokailuista jne. Tästä
huolehtivat kilpailuiden johtajat.
Tuomaristolle varataan riittävän tilavat pöytätilat, joista näkee esteettömästi arvioitavat
suoritukset. Tarkemmat ohjeet tuomareiden määrästä ja sijoittumisesta ovat lajikohtaisissa
kilpailujen järjestämisohjeissa.
Tuomaristolle varataan tila myös tuomarineuvottelua varten. Varusteluna ainakin tuolit ja
pöydät, saatetaan tarvita myös dataprojektoria jne.
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Uimahalli-Urheilutalolla järjestettävissä kisoissa tuomarien tilana on voitu
käyttää liikuntapalveluiden neuvottelutilaa. Tuomarit ruokailevat ja pitävät
mahdollisia taukoja tilassa.
Tuomarien välipalapöytä on tuomaripöytien välittömässä läheisyydessä, josta
tulee löytyä virvokkeita ja välipalaa koko tapahtuman ajan. Vesipullot jokaiselle tuomarille
erikseen omalle paikalle. Tuomari-wc sijaitsee alakäytävällä, (inva-WC).
Kaksipäiväisissä kisoissa tuomareille varataan ensimmäisen kisapäivän jälkeen vielä ruoka/kahvitarjoilu (ruoka voi olla sama kuin lounas). Se antaa tuomareille yhteisen
mahdollisuuden purkaa kisapäivän tapahtumia.

TUOMARISTON SIHTEERI
Tehtävä:
Hoitaa ja huolehtii kisapäivään ja tuomareihin liittyvät asiat ennen kisoja ja kisapäivän
aikana.
Kilpa-aerobic kilpailuissa tuomarit on ilmoitettu jo kauden alussa LAR:riin.
Joukkuevoimistelutuomarit sovitaan kilpailukohtaisesti. Esim. Seura cup- kilpailuissa seura
hankkii kaikki tuomarit itse. Kaupunki cup- ja kilpamestaruus-/SM-kilpailuissa liitto hankkii
ne. Liitolta kannatta aina kysyä apua tuomareiden hankkimisessa

Muistilista:







Huolehtii tuomareiden kokoustilat ja tuomareiden vessat.
Valmistelee yhdessä lajipäällikön kanssa tuomarikokouksen ja hoitaa tarvittavat
välineet kokoustilaan.
Tulostaa valmiiksi lomakkeet (erikseen alkukilpailuun ja finaaliin) ja kirjoittaa
lomakkeisiin kilpailijat. Huom! toimistotyöntekijä ei huolehdi tulostamisesta.
Hoitaa päätuomareille tuomareiden pisteiden seurantalomakkeen ja puhdasta
kopiopaperia
Hoitaa lapputytöt ja heidän aikataulutuksen.
Hoitaa rajatuomarit ja heidän aikataulutuksen

45

TURVALLISUUS
Tehtävä:
Huolehtia tapahtuman turvallisuudesta ja siitä, että asianmukaiset turvallisuus
asiakirjat on laadittu ja tulostettu kisakansliassa olevaan turvallisuuskansioon.
Kilpailun suunnittelupalaverissa päätetään, kuka huolehtii turvallisuusasioista.
Kilpailujen turvallisuus perustuu paikan omaan turvallisuussuunnitelmaan. Lisäksi jokaisesta
tapahtumasta tehdään oma turvallisuussuunnitelma.
Muistilista:







Turvallisuudesta vastaava laatii suunnitelman sekä tutustuu laajempaan
tapahtumapaikan PELSU:n.
Jokaisen tiimin jäsenet perehdytetään suunnitelmaan ennen kilpailuja: kerrotaan,
missä ovat hätäpoistumistiet, missä on ensiapupaikka.
Järjestyksenvalvojat huolehtivat, että kaikki käytävät ja raput ovat aina vapaat
hätäliikkumiseen.
Jos jotain tapahtuu, siitä ilmoitetaan heti turvallisuudesta vastaavalle ja
ensiapuryhmälle sekä tarvittaessa hälytetään apua soittamalla yleiseen hätänumeroon
112.
Jos hätäpoistumista tarvitaan, jokaisen tiimin jäsenet auttavat poistumisessa.

Kisakansliassa olevasta turvallisuuskansiosta tulee löytyä seuraavat
turvallisuusasiakirjat:










Tapahtumapaikan turvallisuussuunnitelma
Ruokailu-ja majoituskoulun turvallisuussuunnitelma
Uimahallin, Seinäjoen lukion ja Marttilan koulun ulkoalueiden kartta
Uimahalli-Urheilutalon laaka PELSU
Uimahallin PELSU-kuvat
Tapahtuma-alueen kartat, joista näkyvät
o lämmittelypaikat
o suorituspaikat
o kulkusuunnat
Muita tarpeellisia asiakirjoja tai karttoja

VIDEOINTI ja VALOKUVAUS
Tapahtumiin voidaan tilata videointi ja/tai valokuvaus. Johtokunta päättää videoinnin ja
valokuvauksen hankkimisesta. Videointi on hankittu paikalliselta toimijalta esim. J-P
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Tuhkanen, Luova tehdas jne. Valokuvauksessa on käytetty valokuvausta
harrastavia tai työkseen tekeviä voimisteluisiä ja - äitejä tai ulkopuolista toimijaa.
Seuran kotisivuilla on ”seura”- kohdassa alavalikko ”valokuvia”. Seuran omat
tapahtumia mm. katselmuksia valokuvaavat voivat tallettaa kuvia sinne. Kuvat
ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.
Muistilista:

Päätetään videoinnista ja valokuvauksesta vähintään 3kk ennen tapahtumaa

Kysytään tarjouksia eri toimijoilta ja päätetään kuvaaja tarjousten perusteella

Sovitaan aikatauluista ja kuvauspaikasta kuvaajan kanssa

Sovitaan toimitustavasta

Sovitaan DVD-tallenteen hinnasta ellei sitä ole ennalta määrätty

Sovitaan missä muodossa kuvat toimitetaan

Sovitaan toimitusajasta ja tavasta

VISUAALINEN ILME JA SOMISTUS
Tarvikkeet:
Suunnitelman ja teeman mukaisia somisteita, jatkojohtoja, somistekangasta, pöytäliinoja,
ripustuskoukkuja, silityslauta, silitysrauta, suihkepulloja, roudarinteippiä, kirkasta teippiä,
maalarinteippiä, kyniä, maljakoita, tuomarimerkki, rajatuomarien liput, tarjottimet mitaleille.
Huomioidaan somistuksessa tilan iso koko.

Tarvikkeet, jotka löytyvät uimahallilta:
Korokkeet ja alusmatot tuomaripöytiä varten, pöytiä, tuoleja, voimistelumatto, tanssimatto.
Seuran kaapissa Palloiluhallin keskikatsomon alla säilytetään rakentamispakkia,
palkintotarjottimia, sinisiä taustaverhoja, hallaharsoa, ilmapalloportin osia… jne. Tarkka lista
tulossa. Avain kaappiin on toiminnanjohtajalla ja toimistotyöntekijällä.

Tehtävä:
Tapahtuman mahdollinen teema on päätetty etukäteen johtokunnassa. Visuaalisen ilmeen
luominen tapahtumaan ja tapahtuma-alueen somistaminen sekä purkaminen tapahtuman
jälkeen. Yleisilmeen tulee olla siisti ja huoliteltu.
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Kökkäväki:
Somistajia tarvitaan tapahtuman koosta riippuen ennen tapahtuman alkua 4-6
henkeä ja purkamisessa 4-6 henkeä.
Muistilista: Ilmoittaudu vastuuhenkilölle tapahtumapaikalle saavuttuasi.
Huolehdi siitä, että sinulla on vastuuhenkilön yhteystiedot ja hänellä sinun yhteystiedot


Mikäli olet estynyt hoitamasta tehtävääsi, ilmoita siitä VÄLITTÖMÄSTI
vastuuhenkilölle Tapahtuma-alueesta on yleensä laadittu ”kartta”. Toimikaa
somistamisessa sen pohjalta



Tapahtumissa on käytettävissä latoportti sisääntulossa. Porttia säilytetään
Pojanluomalla ja sen käytöstä ja noudosta ja poisviennistä on sovittava erikseen
(Marko Sivunen/Heidi Sivunen 0400 489 206) Portti on leveä ja vaatii ison
peräkärryn/pakettiauton kuljetukseen. Pienemmissä tapahtumissa (esim. Stara) on
mahdollisuus käyttää ilmapalloporttia



Pöytäliinat tuomaripöytiin, tekniikkapöytään ja lipunmyyntiin



Pöytiin laitetaan siistit liinat (arpajaispöytään, kahvilaan jne.)



Tapahtuma-alueen somistaminen suunnitelman mukaan (banderollit, kankaat,
koristeet, kukat, jne.)



Tapahtumakohtaisesti on mahdollista käyttää myös muuta somistusta. Somistusta
hankitaan/ pyydetään lainaksi yrityksiltä, kouluilta, työpaikoilta



Somistusryhmä huolehtii tavaroiden hausta ja palautuksesta toimistolta ja yrityksistä.



Suurin osa tarvikkeista löytyy rakentamisen pakista, jota säilytetään UimahalliUrheilutalolla seuran kaapissa, joka on palloiluhallin keskikatsomon alla. Tapahtuman
jälkeen somistusryhmä huolehtii, että rakentamisen pakki on ajan tasalla seuraavaa
tapahtumaa varten ja huolehtii puutelistan mukaiset tavarat pakkiin ja kuitin
ostoksista toimistosihteerille

VÄLINEMITTAUS (Joukkuevoimistelu)
Välinekaudella liiton mestaruuskilpailuissa kaikkien joukkueiden, kaikkien voimistelijoiden
välineet mitataan ennen kilpailusuoritusta liitosta saatavalla välinemitalla. Lajipäällikkö tuo
mitan mukanaan kisapaikalle. Finaalipäivänä ei välineitä enää mitata. Välinemittaus voi olla
osa lämppäputkea tai erillisenä pisteenä esim. Uimahalli-Urheilutalon punttisalissa.
Mittauksessa oltava 2 hlöä kerrallaan, (Välinemestiksissä 2019 klo 8-13.30 ja 13.30-18.00)
Tarvikkeet:





Suoritusjärjestys ja kyniä
Liiton sivuilta välineiden koot
kelamitta 4-6m
keittiövaaka
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Lajipäällikön puhelinnumero, mikäli on ongelmaa joukkueen välineissä

YHTEISTYÖKUMPPANIT, SPONSORIT JA KUTSUVIERAAT
Seuralla on omia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita, jotka näkyvät aina seuran
järjestämissä tapahtumissa. Yhteistyökumppanit ja sponsorit kutsutaan kilpailuihin ja
näytöksiin (kaksi kertaa vuodessa). Seuran omat kutsuvieraat saavat kutsut jokaiseen seuran
tapahtumaan. Toimistosihteeri hoitaa kutsumisen. Kaikkien kutsuttujen on ilmoitettava
toimistolle, mikäli tulevat paikalle, ettei kutsuvieraspaikkoja pidetä varattuna turhaan.
Tapahtumakohtaisten yhteistyökumppanien tai sponsorien kanssa sovitaan millaisella
panostuksella he osallistuvat tapahtumaan.
Sponsoreilta voidaan esim. pyytää esille somistusmateriaalia, sohvaa. He voivat myös saada
yrityksensä logon käsiohjelmaan. He voivat toimittaa yrityksensä banderollin näkyville
tapahtumaan. Sponsorit huomioidaan tapahtuman kuulutuksissa. Tapahtumissa huomioidaan
johtokunnan senhetkinen ohjeistus sponsoroiden hankkimisesta.
Yhteistyökumppanit (=rahalla tai isolla panoksella muuten seurassa mukana olevat) saavat
ilmaiseksi mainoksen käsiohjelmaan. Yhteistyökumppanit voivat toimittaa oman banderollin
näkyville tapahtumiin. Tapahtuman kuulutuksissa huomioidaan yhteistyökumppanit ja
laaditaan oma kuulutus, jossa yhteistyökumppanit mainitaan vähintään nimeltä.
Tapahtumiin voidaan tarjota myös myyntipaikkoja. Myyntipaikat ovat maksullisia. Johtokunta
päättää myyntipaikkojen maksuista. Myyntipöydissä yhteistyöyritykset voivat myydä omia
tuotteita, järjestää maistatuksin, markkinoida itseään yms. Tapahtumanjärjestäjänä
tarjoamme heille myyntipaikan.
Jäsenetukumppanit tarjoavat etuja seuran jäsenille. Yhteistyökumppanit näkyvät
tapahtumissa.
Uimahalli-Urheilutalossa työskentelevillä on vapaa pääsy kaikkiin Uimahalli-Urheilutalolla
järjestettäviin tapahtumiin. Voimisteluliiton yhteistyökumppaneilla (löytyvät Voimisteluliiton
nettisivuilta) ja liiton työntekijöillä on vapaa pääsy kaikkiin liiton alaisiin kilpailuihin.

ÄÄNET JA VALOT
Ääniä ja valoja tarvitaan yleensä kisoihin ja näytöksiin riippuen missä se järjestetään.
Toisinaan (kisakatselmukset jne) voidaan pärjätä Uimahalli-Urheilutalolta löytyvillä
musiikintoistovälineillä. Tarjouksia kysytään ainakin 3kk:tta ennen tapahtumaa. Seinäjoen
seudulla toimii esim. Mika Kivisalo ja Luova tehdas.
Kilpailuissa ja näytöksissä käytettävä musiikki on MP3 muodossa. Musiikit ladataan
Kisanetiin mutta sen lisäksi joukkueita pyydetään toimittamaan musiikki
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svo.musiikit@gmail.com osoitteeseen sovittuun päivään mennessä.
Vastuuhenkilö järjestää harjoitus- ja kilpailumusiikit tai näytösmusiikit oikeaan
järjestykseen.
Kerro tarjouskyselyssä:













Tapahtuma, alustavat aikataulut.
Tapahtuman luonne, näytös vai kilpailut.
Mahdollinen osallistujamäärä.
Missä järjestetään, minkälainen tila, minkä kokoinen lava.
Mitä äänentoistolta halutaan ja vaaditaan, (terävä) musiikki lavalle, katsojille ja
kuuluttaja.
Mitä valoilta halutaan, pelkät valot lavalle vai tunnelmavalaistus. Tuleeko valaistus
vain lavalle vai koko tilaan?
Halutaanko somistus taustalle ->minkälainen.
Milloin kasaus ja purku.
Tarvitaanko musiikinsoittajat vai löytyvätkö ne omasta takaa.
Lähempänä tapahtumaa on yhteydessä toimijaan ja toimittaa aikataulut.
Mahdollisesti tapaaminen toimijan kanssa.
Sovi tarkemmat järjestelyt.
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liite 1

Tapahtumapaikan turvallisuussuunnitelma
Tapahtuma: xxxxxx
Tapahtumapaikka: Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu15 60100 Seinäjoki
Osallistujat: Kilpailijoita noin xxxx, työntekijöitä noin xxxx ja yleisö
xxxxx
Järjestäjä: Seinäjoen Voimistelijat ry.
Tapahtuman vastaavat henkilö: xxxxxxxxxxx
Muut Järjestäjät: xxxxxxxxxx

Tapahtuman aikataulu:
Alustava aikataulu:
Perjantai xxxxx
N.16.00 Rakentaminen
KisakansliaLipunmyyntiMyyntipöydätTuomaripöydätLämppäputkiTulospalveluSomistus; palkintopöytä, Kiss & Cry Nurkka, Kankaat, Portti, Muu somistusPukuhuonejaot, harkka-ja suoritusjärjestykset19.00 Harkat
22.00 Uimahalli sulkeutuu

Lauantai xxxx
7:00

Kisakanslia avautuu

10:00-12:00 Harjoitukset
12:00-12:45 Tuomaripalaveri
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12.00-13.00 Kilpailut alkavat
n. 20.00

n. Ensimmäinen kisapäivä päättyy

Sunnuntai XXXX
8:00

Kisakanslia avautuu

10:00-10:45 Tuomaripalaveri???
11:00

Kisat alkavat

n. 15.00

Kisat päättyvät

n. 15.30

Palkintojenjako

n. 16.00

Purkaminen
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Toiminnan kuvaus:
Kilpailu tapahtuu Urheilutalon puolen palloiluhallissa. Esityksiä varten on
palloiluhallin keskelle levitetty vaalea jumppamatto 13x13m. Tapahtumaa varten
tuodaan taustakankaita ja muuta somistustavaraa. Pukuhuonetilat löytyvät
Urheiluhallin katutasosta ja alakerrasta. Lista pukuhuonejaosta löytyy myös yläkerran
aulasta sekä pukuhuone käytäviltä. Pukuhuonetiloihin on pääsy kielletty ulkopuolisilta.
Lämmittelytiloina toimivat jumppasali sekä tanssi-ja voimistelusali jotka molemmat löytyvät
katutasosta .
Kisaruokailu tapahtuu Marttilan koululla.
Pieni tapaturma:
Ensiapupiste löytyy palloiluhallin oikeasta reunasta. Samasta pisteestä saavat ensiapua sekä
kilpailijat, tuomarit, että yleisö. Ensiapupisteessä on kaksi ensiaputaitoista ihmistä kerrallaan
töissä. Ensiapulaukusta löytyy laastareita, kylmäpusseja ja särkylääkettä yms. Myös
joukkueilla on omissa laukuissaan edellä mainittuja välineitä.
Isomman tapaturman tai onnettomuuden sattuessa:
1. Arvioidaan tilanne
2. Estetään lisäonnettomuudet
3. Annetaan ensiapua
4. Hälytetään apua
- Soitto 112 tarvittaessa, selvitetään mitä on tapahtunut ja missä
- Kerro mikä on potilaan tilanne.
- Osoite: Kirkkokatu15 60100 Seinäjoki, lähetetään joku opastamaan hälytysajoneuvot
oikealle paikalle.

Ylätasanne ja aulat
Mikäli apua tarvitaan Urheiluhallin puolella tai alakerrassa ohjataan hälytysajoneuvot
Urheiluhallin vasemmassa päädyssä sijaitsevalle hiekkakentälle.
Kisa-areena
Mikäli apua tarvitaan Urheilutalon aulassa tai lämmittelytiloissa, ohjataan hälytysajoneuvot
pääoville.
- Hoidetaan tilannetta, kunnes apu on tullut paikalle.
- Kun tilanne on ohi, välitön ilmoitus XXXX

Liitteet:
Kartat jokaisesta kerroksesta, karttoihin merkitty poistumistiet sekä palosammuttimien
paikat.
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liite 2.
TURVALLISUUSSUUNNITELMA MARTTILAN KOULU
Seinäjoen Voimistelijat ry
Marttilan koulu
Kirkkokatu 9
60100 SEINÄJOKI

Tapahtuman nimi ja aika
Kilpailuihin osallistuu xxx joukkuetta eli n. xxxx voimistelijaa. Lisäksi kilpailuissa ovat mukana
joukkueiden valmentajat sekä seuran oma talkooväki.
Kilpailun johtajina toimivat XXXXXX
Marttilan koulun turvallisuudesta vastaavana henkilönä toimii xxxxx
Koko kisojen ensiavusta vastaavana ryhmänä toimii xxx-joukkue.
xxxxx kilpailujen ruokailut tapahtuvat pääosin Marttilan koulun C-osan ruokalassa.
Lisäksi Marttilan koululla majoittuu noin xxx voimistelijaa D- ja C-siiven eri
luokkatiloissa. A- ja C- osan pukuhuoneet sekä koulun WC-tilat ovat myös joukkueiden
käytössä. Juhlasali on varattu harjoituskäyttöön.
Koululla on hätäpoistumisreittien kyltit sekä toimintaohjeet tulipalon sattuessa.
Marttilan koululla on myös asianmukainen hälytysjärjestelmä ja sammuttimet.
SVO:n kökkävastaavilla on jokaisella oma vastuualueensa. Hätätilanteen sattuessa
talkoovastaavat tietävät paikalla olevien voimistelijoiden sekä pelastettavien määrän.
Talkoovastaavat tietävät myös hätäpoistumisreitit, kokoontumispaikan ja toimenpiteet
tulipalon sattuessa. Poistumistilanteessa on huolehdittava, että luokkiin ja muihin tiloihin ei
ole jäänyt ketään ja sulkevat perässään ovet.
Tulipalon sattuessa talkoovastaavat sekä voimistelijat kokoontuvat Marttilan koulun
pihan Vapaudentien puoleiselle reunalle (ks. kuva) ja soittavat hätänumeroon 112.
Kirkkokadun puoleinen B-ovi ja sen edusta täytyy pitää vapaana palo- ja
pelastushenkilöstön saapumista varten. A-ovesta poistuttaessa suositellaan siirtymään
Vapaudentien puoleiselle pihalle koulun takaa, jotta Kirkkokadun puoleinen reitti
pysyy vapaana palo- ja pelastuskalustoa varten.
Ruokalasta ja siihen johtavasta aulatilasta poistutaan C-osan ovien kautta. Salista (A- ja Cosien välissä) voidaan poistua joko A- tai C- osien kautta. C- ja D-osien majoituskäytössä
olevista luokista voidaan poistua joko C- ja D-osien eri puolilta(ks. kuva).

Talkooväen vastuuhenkilöllä on aina käytössään ensiapulaukku tapaturmien varalta.
Sairaskohtauksen tai tapaturman sattuessa talkooväki antaa hätäensiapua ja soittaa
tarvittaessa hätänumeroon 112.
Häiriökäyttäytymistilanteissa vastaava talkoohenkilö huolehtii järjestyksestä.
Häiriökäyttäytyjät ohjataan ulos Marttilan koulun tiloista.
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