
 

INFOKIRJE - MY MOVES - OMIEN IDEOIDEN TANSSIKILPAILU 28.11.2020 
 
Hei tanssijat ja yhteyshenkilöt! Kaikista korona-ajan haasteista huolimatta My Moves 
-tanssikilpailu lähestyy ja kilpailu saadaan toteutettua turvajärjestelyin. Tapahtuman turvallisuus 
on meidän jokaisen vastuulla - luettehan siis ohjeet tarkasti ja noudatatte niitä💚 
 
Kilpailusarjat ovat seuraavat: 

1. Soolot KIDS 
2. Soolot JUNIORS 
3. Soolot TEENS+ADULTS 

Adults soolot on vähäisen osallistujamäärän vuoksi yhdistetty Teens sooloihin sääntöjen mukaisesti.  

4. Duot ja triot KIDS 
5. Duot ja triot JUNIORS 
6. Duot ja triot TEENS 
7. Ryhmät KIDS 
8. Ryhmät JUNIORS  
9. Ryhmät TEENS 
10. Ryhmät ADULTS 

 
Aikataulu (ajat ovat viitteellisiä) 

klo 9.30  Lukion ovet aukeavat 

klo 10.25-10.53  Blokki 1 // lavakokeilut  

klo 11.00-12.55 Blokki 1 // suoritukset 

klo 12.55-13.20 Blokki 2 // lavakokeilut 

klo 13.25-14.15 Blokki 2 // suoritukset 

klo 14.20-14.40 Improkisa 1 

klo 14.40 Palkintojenjako (blokki 1, improkisa 1) 

klo 14.50-15.15 Blokki 3 // lavakokeilut 

klo 15.20-16.20 Blokki 3 // suoritukset 

klo 16.25 Palkintojenjako (blokki 2) 

klo 16.40-17.05 Blokki 4 // lavakokeilut 

klo 17.10-18.20 Blokki 4 // suoritukset 

klo 18.25-18.45 Improkisa 2 

klo 18.50 Palkintojenjako (TikTok-kisa, blokit 3-4, improkisa 2) 

 

Suoritusjärjestys ja aikataulu 

Suoritusten ja lavakokeilujen aikataulut löytyvät tämän viestin liitteistä sekä nettisivuiltamme 

www.mymovestanssikilpailu.com. Aikataulujen yhteydestä löytyvät myös jokaisen teoksen 

suoritusnumerot, jotka kannattaa painaa mieleen kilpailun sujuvuuden helpottamiseksi. 

 

Kilpailupaikka  

Kilpailupaikka on Mäntyharjun lukio, Kompantie 22, 52700 Mäntyharju. 

Alueella on reilusti pysäköintitilaa. Voitte seurata saapuessanne Elokuvateatteri Kinon 

opastekylttejä. Juna-asemalta kilpailupaikalle kävelee noin 15 minuuttia. 

 

Saapuminen 

http://www.mymovestanssikilpailu.com/


 

Ilmoittautukaa saapuessanne kisakansliaan ja varmistakaa ryhmänne kokoonpano. Jos 

ilmoititte maksavanne osallistumismaksun kisapaikalla, maksu hoidetaan saapumisen 

yhteydessä. Maksutapoina korttimaksu, MobilePay ja käteinen. Suosittelemme maksua kortilla 

tai MobilePaylla, ja käteismaksussa tasarahaa. (Laskun valinneille lähetetään laskut ensi viikon 

aikana → eräpäivä viikolla 49.) Kisakansliasta teidät ohjataan pukuhuonetiloihin. 

 

Huoltajat, valmentajat ja kuskit 
Suosittelemme minimoimaan joukkueen mukana kulkevien valmentajien ja huoltajien määrän. 

Huoltajia, valmentajia ja kuskeja kuitenkin tarvitaan, ja he ovat tervetulleita kilpailupaikalle. 

Turvallisuussyistä kaikilta otetaan saapuessa nimet ja yhteystiedot ylös. 

 

Hygienia ja turvallisuus 

Suosittelemme kaikille osallistujille kasvomaskin käyttöä pukuhuone-, lämmittely-, ja 

esiintymistilojen ulkopuolella liikuttaessa. (Kids-sarjalaiset oman harkinnan mukaan). 

Kasvomaskin käyttö kisakatsomossa on pakollista. Ilmoitathan henkilökunnallemme, mikäli ette 

terveydellisistä syistä voi käyttää kasvomaskia. Kisapaikalla on saatavilla käsidesiä. 

Suosittelemme Koronavilkun käyttöä. 

 

Ettehän saavu kisapaikalle, mikäli teillä on pieniäkään flunssan oireita. Jos tapahtuman jälkeen 

ilmenee koronaviruksen oireita, hakeuduttehan välittömästi testeihin.  

 

Huom! Hiuslakan suihkuttaminen sisätiloissa on kielletty.  

 

Katsomo 

Tapahtumaan ei oteta yleisöä, mutta katsomoon pääsevät valmentajat, huoltajat, kuskit ja jos 

tilaa jää, myös tanssijat. 210-paikkaiseen katsomoomme voidaan päästää maksimissaan 80 

henkilöä kerrallaan (sisältäen tuomarit). Katsomossa istutaan vain omaan seurueeseen 

kuuluvien kanssa, ja muihin henkilöihin pidetään reilut turvavälit. Vapaaehtoisemme 

tarkkailevat katsomossa olevien määrää ja turvavälien toteutumista. Katsomossa on 

maskipakko. Katsomossa liikkuminen suoritusten aikana on kielletty. Katsomon portailla 

istuminen on turvallisuussyistä kielletty.  

 

Kilpailun kulku 

Kilpailijoiden saapumis- ja lähtemisaikoja ei ole määrätty, vaan paikalle voi saapua silloin, kuin 

parhaaksi näkee. Kilpailijoille on varattu omat pukuhuonetilat, joiden ulkopuolella oleskelua 

tulee välttää. Kilpailijoille osoitetaan myös tietyt wc-tilat, joita heidän tulee ensisijaisesti käyttää.  

 

Kilpailu on jaettu neljään blokkiin. Blokin alussa on siinä suorittavien kilpailijoiden lavakokeilut, 

jonka jälkeen aloitetaan suoritukset. Blokkien 2, 3 ja 4 päätteeksi jaetaan palkintoja, ja blokkien 2 

ja 4 lopussa käydään improkisat.  

 

 

Lavakokeilut 



 

Lavakokeilun aikana kilpailijat pääsevät tutustumaan esiintymisalueeseen. Soolo- ja duo/trio 

-sarjoissa lavalla on samanaikaisesti useampi kilpailija, ryhmäsarjoissa vain yksi ryhmä.  

 

Kilpailijat saapuvat omatoimisesti sisääntuloaulaan odottamaan 5 minuuttia ennen oman 

lavakokeiluajan alkua. 

 

Lavakokeilun aikana ei soiteta musiikkia, eikä suoriteta läpimenoja, vaan tarkoituksena on 

ainoastaan tutustua lattiamateriaaliin, lavan mittasuhteisiin tms. Kokeilussa tulee noudattaa 

turvavälejä ja antaa tilaa toisille. Vapaaehtoisemme varmistavat turvavälien toteutumisen. 

Kasvomaskin käyttö on suositeltavaa lavakokeilujen aikana (Kids-sarjalaiset oman harkinnan 

mukaan).  

 

Huom! Lavakokeiluun ei ole pakko osallistua. Jos päätätte jättää kokeilun väliin, olkaa 

yhteydessä meihin. 

 

Lavakokeilun jälkeen kilpailijat siirtyvät attasean ohjeistuksen mukaan ja omasta 

suoritusvuorosta riippuen joko suoraan lämmittelytilaan tai pukuhuoneeseen odottamaan. 

Jokaiselle kilpailijalle on varattu noin puoli tuntia lämmittelyaikaa lämmittelytilassa. 

Attaseamme hakevat odottamaan siirtyneet kilpailijat pukuhuonetiloista, kun heidän 

lämmittelyaikansa alkaa. Huom! Lämmittelytilaan pääsee vain attasean luvalla omana 

lämmittelyaikana. Lämmittelytiloista kilpailijat ohjataan kulissiin odottamaan omaa 

suoritusvuoroa.  

 

Esiintymislava 

Esiintymislavan koko on n. 12 m x 10 m (syvyys x leveys), alustana musta puulattia ja reunoilla 

kulissiverhot. (Huomioittehan lavan poikkeuksellisen muodon - 

syvyyssuunnassa hieman enemmän tilaa kuin leveyssuunnassa!) 

Lavalle tullaan yleisöstä katsottuna oikeasta sivusta ja poistutaan oikeaan etukulmaan. 

 

Palkintojenjaot 
Blokkien 2, 3 ja 4 päätteeksi jaetaan palkintoja. Salin henkilökapasiteettia on rajoitettu, joten 

kaikki tanssijat eivät valitettavasti voi olla paikalla palkintojenjaon aikana. Kutakin 

palkintojenjakoa saavat tulla seuraamaan ainoastaan siinä palkittavissa sarjoissa kilpailevien 

edustajat seuraavasti: 

- Soolot: 1-2 hlö 

- Duot/triot: 2-3 hlö 

- Ryhmät: 1-2 hlö 

Palkintojenjaossa palkinnot ja mahdolliset kunniamaininnat luovutetaan kilpailijoiden 

edustajille. Palkintojenjaon päätyttyä edustajat hakevat tuomaripalautteet kisakansliasta ja 

palaavat omiin pukuhuonetiloihinsa. 

 

Mikäli ette esimerkiksi aikataulusyistä voi jäädä seuraamaan palkintojenjakoa, toimitetaan 

palkinnot ja tuomaripalautteet teille jälkikäteen. 



 

 
Musiikit 

Jos ette ole vielä toimittaneet meille kilpailumusiikkianne, tehkää se välittömästi. Ohjeet 

musiikin lähetykseen löytyvät: https://www.mymovestanssikilpailu.com/tapahtuma 

11.11 jälkeen toimitetuista, väärin nimetyistä tai väärän muotoisista musiikeista peritään 10€ 

myöhästymismaksu. 

 

Säännöt ja arviointiperusteet 
Kilpailun sääntöihin ja arviointiperusteisiin voi tutustua täällä: 

https://www.mymovestanssikilpailu.com/tapahtuma  

 

Ruokailu 

Osallistujille ei hygienian turvaamiseksi voida järjestää kisapaikalla ruokailua. Kisakanslian 

läheisyydessä toimii kuitenkin minivälipalapiste, josta voi ostaa mm. kahvia, pillimehua ja 

hedelmiä. Myös mikro löytyy omien eväiden lämmittämistä varten. Kävelymatkan päässä 

kisapaikasta on ruokakauppoja sekä Ravintola Rosmarin (klo 10-15) ja Pizzeria Dada (klo 11-21). 

 

Improkisa 
Blokkien 2 ja 4 päätteeksi järjestetään improkisat. Ensimmäinen improkisa on tarkoitettu 

ensisijaisesti blokeissa 1 ja 2 tanssiville, jälkimmäinen taas blokeissa 3-4 tanssiville. Tanssija voi 

osallistua vain yhteen improkisaan.  

 

Improkisa on kaikille avoin kisailu, ja siihen ilmoittautuminen tapahtuu vasta kisapaikalla. 

Ilmoittautumislista löytyy kisakansliasta. Improkisassa tanssijat improavat lavalla yhtä aikaa 

saman kappaleen tahtiin. Huom! Kuhunkin improkisaan voidaan ottaa vain 20 tanssijaa. Paikat 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

Turvallisuuden varmistamiseksi improkisan ensimmäinen alkukarsintakierros jaetaan kahteen 

osaan, eli lavalla on samaan aikaan maksimissaan 10 tanssijaa.  

 

Tuomaristo valitsee alkukarsintakierroksilta finaaliin etenijät, joista lopulta valitaan kisan paras 

improaja.  

 
TikTok-kisa 

My Movesiin kuuluu myös TikTok-kilpailu, jonka pääpalkintona on ilmainen osallistuminen 

seuraavaan My Movesiin vuonna 2021. Kisan tuomaroi tuomaristomme TikTok-tähti Johanna 

Seppänen. 

 

Osallistumisohjeet: 

1. Kuvaa My Moves - tai muuten tanssiaiheinen TikTok-video. Kuten muutenkin My 

Movesissa, myös TikTok-kisassa tärkeintä on idea, joten käytä luovuuttasi! (valmiin 

tiktok-trendin kopioiminen ei välttämättä ole kannattavinta…;) 

 

https://www.mymovestanssikilpailu.com/tapahtuma
https://virkistys.sporttisaitti.com/voimistelu-ja-tanssi/my-moves-tanssikilpailu/2019/saannot/
https://www.mymovestanssikilpailu.com/tapahtuma


 

2 . Postaa videosi TikTokiin TAI Instagram-tarinoihin tägäämällä #mymoves2020 ja 

@mymovestanssikilpailu HUOM! Tilisi täytyy olla julkinen, jotta löydämme videosi! (Jos tili 

on yksityinen, voi videon myös lähettää meille viestillä Instagramissa. Osallistumalla 

annat kuitenkin meille luvan julkaista videosi.) 

 

▶  Osallistua voi niin monella videolla kuin haluaa! 

▶  Kilpailuaikaa on lauantaihin 28.11. klo 17 saakka. Voit siis kuvata videosi ennen My 

Movesia tai vasta kisapaikalla. 

 

Huom! TikTok-kisaan voi osallistua vaikka ei muuten pääsisi mukaan My Movesiin.  

 

Tiedotus 

Meidän somet kannattaa viimeistään tässä vaiheessa ottaa haltuun, jos ette ole vielä sitä 

tehneet! Sieltä näkee aina ensimmäisenä kaikki tapahtumaan liittyvät uutiset ja muut 

ajankohtaiset jutut.  

Instagram @mymovestanssikilpailu 

Facebook @mymovestanssikilpailu 

 

Kun julkaisette tapahtumasta sisältöä omiin somekanaviinne, muistattehan tägätä 

#mymoves2020 ja @mymovestanssikilpailu 

 

 
 
Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Mäntyharjulle! Ihanaa nähdä teitä kaikkia! 
 
 

Tanssiterveisin MäVi My Moves -tiimi 

 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa - vastaamme mielellämme! 
 
Nopeiten meidät saa kiinni instagram-viestillä @mymovestanssikilpailu 

Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen mymovestanssikilpailu@gmail.com 

 
 
 


