
TAPAHTUMA-INFO 
  

Tervetuloa Muurameen! 

  

AIKA JA PAIKKA 

Muuramen Syke toivottaa lämpimästi kaikki voimistelijat tervetulleiksi Muurameen 

Kulttuurikeskukselle (Nisulantie 1) Syke STARAAN 9.11.2019 

 

LIPUNMYYNTI 

Lipunmyynti tapahtumapaikalla käteisellä ja kortilla 

Aikuiset 5e 

Lapset (alle 12v.) 3e 

Sylilapset maksutta 

  

SUORITUS- JA HARJOITUSJÄRJESTYKSET 

Päivitetään pian! 

 

Tapahtumassa ei järjestetä alkumarssia.  

Harjoitus järjestetään ennen omaa blokkia: joukkuevoimistelijat seuroittain 

(3min/joukkue). Rytmisille yhteinen 15min vapaa kokeilu esiintymisalueella oman 

blokin harjoituksen lopussa. Ilmoitathan musiikinsoittajalle, mikäli haluat käyttää 

musiikkia harjoituksessa.  

  

TAPAHTUMAINFO JA OSANOTON VARMISTUS 

Tapahtumapaikalle saapuessaan valmentajat ilmoittautuvat ja varmistavat 

valmennettavien osanoton Kulttuurikeskuksen yläaulassa tapahtumainfossa.  

  

Tapahtumainfo sijaistee yläaulassa ja se on avoinna koko tapahtuman ajan (klo 

8:30-14). Tapahtumainfon puhelinnumero on 050-4954725. 

  

LISENSSI 

Jokaisella osallistujalla tulee olla voimassaoleva Voimisteluliiton lisenssi. Muistakaa 

varmistaa, että urheilijavakuutukset ovat kunnossa. Järjestävä seura ei vastaa 

osallistujien vakuutuksista. 

  

PUKUHUONEET 

Pukuhuoneet sijaitsevat Kulttuurikeskuksen alakerrassa. Pukuhuoneissa ei ole 

järjestetty vartiointia, eikä järjestävä seura vastaa kadonneista tavaroista. 

Pukuhuoneet on merkitty seuroittain. Pukuhuoneisiin kulku ainoastaan Squash-salin 

puoleiselta käytävältä. 

Jokaisen osallistujan on huolehdittava, että pukuhuone on lähtiessä yhtä siisti kuin 

sinne tultaessa! Erilaisten hileiden ja glittereiden laittaminen sisätiloissa on 

ehdottomasti kielletty, myös hiuslakan suihkuttaminen sisätiloissa on kiellettyä. 

 

HARJOITUSTILAT 

Jokaisella joukkueella on mahdollisuus käyttää lämmittely- ja harjoitustilaa ennen 

omaa suoritustaan. Tilat sijaitsevat Kulttuurikeskuksen alakerrassa (Squash-Sali ja 



Painisali, sekä harjoitustila liikuntahallissa). Squash-Sali on vapaata lämmittelytilaa 

osallistujien käyttöön (tilassa ei saa säilyttää osallistujien tavaroita). Painisaliin 

otetaan kolme suoritusta kerrallaan, eli kuusi suoritusta ennen omaa vuoroa. 

Painisalista osallistujat ohjataan harjoitustilaan isoon saliin kolme suoritusta ennen 

omaa vuoroa. Ison salin harjoitustilassa on kaksi suoritusta kerrallaan ja yksi suoritus 

odottaa omaa vuoroaan. Toivomme kaikilta kärsivällisyyttä ja joustavuutta! 

 
(pohjapiirros ei ole mittakaavassa) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIIKKI 

Tulee olla ladattuna Kisanettiin. Varamusiikkia voi soittaa ainoastaan AUX-piuhan 

kautta.  

  

PALKINTOJENJAKO JA PALAUTTEET 

Osallistujat siirtyvät heti suorituksen jälkeen turvatyynylle maton oikeaan 

takakulmaan, jossa osallistujat saavat mitalit (useamman RV suorituksen tekijä saa 

mitalin viimeisen suorituksen jälkeen). Kaikki joukkueet palkitaan mitalein. 

 

Kirjalliset palautteet saa blokin päätyttyä tapahtumainfosta. Huom! järjestäjä ei 

postita palautteita tapahtuman jälkeen.  

  

KÄYTTÄYTYMINEN JA SIISTEYS 

Osallistujille on varattu oma katsomo ison salin vasemmasta laidasta ja pieni alue 

esiintymisalueen oikealta puolelta. Muihin katsomotiloihin tulee ostaa pääsylippu. 
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Jokainen osallistuja huolehtii siisteydestä omalta osaltaan. Roskat roskiin ja omat 

tavarat mukaan tapahtumasta lähtiessä. Erilaisten hileiden ja glittereiden 

laittaminen sisätiloissa on ehdottomasti kielletty, myös hiuslakan suihkuttaminen 

sisätiloissa on kiellettyä. 

 

Mikäli olet saapumassa tapahtumaan tilausliikenteen bussilla, toivomme 

ilmoitettavan siitä järjestäjälle etukäteen, jotta voimme varata parkkitilaa. Pysäköin 

vain merkityillä alueilla (Nisulanmäki ja Mäkelänmäki). Noudatathan varovaisuutta 

liikkuessasi parkkialueilla.  

  

VALOKUVAUSPISTE 

Tapahtumapaikalla on myös kuvauspiste yläkerran aulassa, joka on osallistujien 

vapaassa käytössä. 

  

ENSIAPU 

Tapahtumapaikalla on isossa salissa ensiapupiste. Lisäksi yläaulan 

tapahtumainfosta löytyy EA-tarpeita. Ensiapupisteessä hoidetaan vain akuutteja 

tapaturmavammoja.  

 

 

 

YHTEYDENOTOT 

Niina Rantakeisu 

niina.rantakeisu(at)muuramensyke.fi / 050-4954725 

  

 


