
KISAPAIKKAOHJEET LASTEN & AIKUISTEN IKM-KISOISSA   
 
Ohessa on kaikille kisaajille, koreografeille, katsojille ja huoltajille kisapaikkainfo. Vetoamme nyt kaikkiin 
osallistujiin, että luette ohjeistukset ja noudatamme kaikki niitä - yhdessä saamme järjestettyä turvallisen 

tapahtuman  
Kaikessa kisajärjestelyssä noudatamme Oulun terveysviranomaisten sekä AVI:n antamia ohjeita (siitä 
johtuen mm katsomokapasiteetti on pieni)  
 
KATSOJAT 

Ennakkoon ostetut liput tulee vaihtaa rannekkeeksi kisapäivänä sähköpostin tilausvahvistuksella 
Tullisalin aulassa olevassa lipunmyyntipisteessä.  
Aukioloajat: pe klo 7.30 alk., la klo 8.00 alk., su klo 8.30 alk. 
Ovet avataan Tullisaliin: pe klo 8.30, la klo 8.30, su klo 8.30 
Ovet avataan Kamppailusali: klo 9.30 

Maskisuositus kaikkialla tiloissa (yli 15v). Tulethan ystävällisimmin paikan päälle maski kasvoillasi. 
Vetoamme, että ihan jokainen noudattaa tätä AVI:n ohjeistusta. Jos sinulla sattuu maski unohtumaan, voit 
pyytää sellaisen lipunmyynti & info-pisteestä. 

Lippuja ovelta: Ovelta (la myös Kamppailusalista) myydään sarjakohtaisia kertalippuja, mikäli sarjan 
alussa katsomossa on tilaa. Näitä lippuja myydään vasta sarjan alettua, kun näemme katsomotilanteen. 
Lipun hinta on sama kuin ennakkoon 25e/pv (kamppailusali 18e). Jos tulet päivän aikana toiseenkin sarjaan, 
ei tästä enää veloiteta erikseen kuittia vastaan. Säilytä siis kuitti! 

Palvelemme lipunmyynnissä aamuisin ainoastaan ennakkoon ostettujen rannekkeiden vaihdon kanssa 

Tulethan paikalle jonottamaan sarjakohtaisia lippuja vasta sarjan alkaessa, kiitos mm yo. johtuen. 

Kiireisin päivä tulee olemaan lauantai 9-16.00. Aikuisten IKM-kisoihin la-iltana ja sunnuntaina on vielä 
runsaasti lippuja jäljellä. 

Huomioi turvavälit jonotuksessa 

Tullisalin aulaan mahtuu muutama kymmen jonottamaan turvavälein, varaudu jonottamaan ulkona, sillä 
pidämme aulatiloissa huolen myös turvaväleistä mahdollisimman hyvin 

Kamppailusaliin jonotetaan aina ulkona, sillä aulatilaa siellä ei valitettavasti ole 

Tulethan kisapaikalle vasta, kun ovet avataan välttääksesi ruuhkaa aulassa 

Ulkovaatteet voi pitää mukana tai jättää narikkaan Tullisalissa. Suosittelemme välttämään narikan 
käyttöä poikkeusaikana.  

Katsomossa tuolit ovat irrallisia – seurueet voivat siirtää tuolit vierekkäin. Pidäthän huolen aina, että 
toisiin seurueisiin/ihmisiin jätetään 1-2m turvaväli. 

Kannusta taputtaen 

Katsojilla ei ole pääsyä kisailija-alueelle. Terveysviranomaisten ohjeiden mukaan yleisö ja tanssijat tulee 
pitää erillään toisistaan. Mikäli katsojana haluat tavata vaikkapa kilpailevan läheisesi, teethän sen 
ulkotiloissa.  

Tullisalin katsomoon ja lipunmyyntiin sisäänkäynti Tullisalin/SuperParkin ovesta. Lauantaina 
Kamppailusaliin erillinen sisäänkäynti ja lipunmyynti (katso pohjakartta) Terminaalin takaa, laiturilta 6. 

Ravintola ei ole kisa-aluetta. Ravintolaan kulku SuperParkin pääovista.  

Lue koronaohjeemme. 
 
KISAAJAT 

Tule valmiina paikalle! 

Muista ilmoittautua viimeistään 1h ennen sarjasi alkua, älä kuitenkaan tule tarpeettoman aikaisin 
paikalle. Aikataulua tulee kuitenkin seurata, sillä se voi kuitenkin elää useista eri syistä johtuen, joten FDO:n 
tiedottamista instagram -tarinoissa tulee seurata!  

http://www.avi.fi/web/avi/-/lokakuussa-edelleen-tarkeaa-varmistaa-tapahtumien-turvallisuus-lapin-kunnilla-tarkea-rooli-paikallisten-tautiryppaiden-hoitamisessa-lappi-?fbclid=IwAR1HOOvoc8P07zd9ueOzEoXyOQcgA3A6DLLUCaRFvMfkZTeYP3XBrbF0984


 Muodostelmien ja pienryhmien koreografit voivat tehdä kisaajien puolesta kisaajakohtaisen 
ilmoittautumisen että teoskohtaisen ilmoittautumisen - näin koko ryhmän ei tarvitse tulla 
ilmoittautumispisteelle. Varaathan tiedot poissaolevista ja mahd tuuraajista valmiiksi yhteystietoineen 

Maskisuositus kaikkialla tiloissa (yli 15v, ei koske lavalle menoa). Tulethan ystävällisimmin paikan päälle 
maski kasvoillasi. Vetoamme, että ihan jokainen noudattaa tätä AVI:n ohjeistusta. Jos sinulla sattuu maski 
unohtumaan, voit pyytää sellaisen lipunmyynti & info-pisteestä. 

Pidä turvaväli ilmoittautumispisteelle jonottaessasi – ajoittaista ruuhkaa saattaa ilmetä 

Käytä pukkaria vain, mikäli se on tarpeen. Pukkarit on jaettu joka päivä paikkakunnittain. Pukkarijako 
löytyy ilmoittautumispisteen läheisyydestä liitutaululta. 

Muista turvaväli mahdollisuuksien mukaan bäkkärialueella sekä palkintojen jaossa 

Kamppailusalissa kisaavat: mikäli sinulla on sarjoja sekä Tullisalissa että Kamppailusalissa, voit kulkea 
pukkarista bäkkärialueen kautta suoraan Kamppailusaliin. Henkilökunta opastaa ovella.  

Lämppäsali: Perjantaina ja sunnuntaina lämppäsalina toimii Kamppailusali, jonne kulku on Tullisalin 
bäkkärin kautta. Lauantaina päivällä, kun kilpaillaan sekä Kamppailusalissa että Tullisalissa erillistä 
lämppäsalia ei valitettavasti ole käytössä. Muista HILJAISUUS bäkkärillä!  

Oulun terveysjohtajan ja AVI:n ohjeiden mukaisesti kisaajat eivät saa mennä laisinkaan nousevaan 
katsomoon – jos/kun saliin mahtuu, ohjataan kisaajat sivukatsomoon.  

Lauantai-iltana Aikuiset 2&3 IKM-kilpailujen aikaan Kamppailusali toimii pukuhuoneena muiden siellä 
päässä olevien tilojen kanssa Production Cup-kilpailusarjaan osallistuville.  

Jos sinulla on todella isoja rekvisiittoja, niiden tuominen on järjestetty Terminaalin takaa, lastauslaituri 
nro 4. Ota yhteys 044-3657787, tuodessasi rekvisiittaa (Huom. Saattaa olla pieni viive vastaamisessa – laita 
silloin viesti). 

Lue koronaohjeemme 
 
KOREOGRAFIT 

Koreografirannekkeen saavat FDI:n sääntöjen mukaan kaikki, jotka toimivat koreografina 
productioneissa, muodostelmissa, pienryhmissä ja showcase-ryhmissä. Lisäksi kaikki kisojen nimetyt 
koreografit saavat koreografirannekkeen, jolla pääsee seuraamaan oman teoksen/valmennettavan(vien) 
suorituksen.  

 Muodostelmien ja pienryhmien koreografit voivat tehdä kisaajien puolesta kisaajakohtaisen 
ilmoittautumisen että teoskohtaisen ilmoittautumisen - näin koko ryhmän ei tarvitse tulla 
ilmoittautumispisteelle. Varaathan tiedot poissaolevista ja mahd tuuraajista valmiiksi yhteystietoineen 

 Koreografirannekkeen saat tanssijoiden ilmoittautumispisteestä. Koreografirannekkeella pääsee 
samoille alueille, jonne myös tanssijat pääsevät. 

Kaikki koreografit pääsevät katsomaan oman teoksen salin puolelle. Katsomon keskelle kuvaajan viereen 
on varattu 1 koreografipaikka. 

Maskisuositus kaikkialla tiloissa (yli 15v). Tulethan ystävällisimmin paikan päälle maski kasvoillasi. 
Vetoamme, että ihan jokainen noudattaa tätä AVI:n ohjeistusta. Jos sinulla sattuu maski unohtumaan, voit 
pyytää sellaisen lipunmyynti & info-pisteestä. 

Lue koronaohjeemme 
 
HUOLTAJAT 

Huoltajarannekkeita ei ole 

Lasten kisoissa 1 huoltaja saa kulkea lapsen kanssa ilmoittautumis- ja pukuhuonealueella alueilla, mikäli 
se on välttämätöntä. Backstagealueelle huoltajat eivät pääse. 

HUOM! Mikäli sinulla on lapsi kilpailemassa lauantaina sekä Tullisalissa että Kamppailusalissa 
kiirevaihdoin, eikä mukana ole koreografia, voit äärimmäisessä hätätilanteessa käyttää tilasta toiseen 
liikkumiseen bäkkärin kautta menevää kisaajien ja koreografien kulkureittiä Kamppailusaliin. Ovilla on 
järjestyksenvalvoja valvomassa, että kulkua käytetään vain tarpeen vaatiessa. Koska terveysviranomaiset 



ovat edellyttäneet kisaajien ja muun väen erillään pitämistä, pyydämme ystävällisimmin, että 
bäkkärialueelle huoltaja tulee ainoastaan hätätapauksissa, myös kisaajien turvallisuuden vuoksi. 
Ensisijaisesti henkilökuntamme sekä koregrafit ohjaavat kisaajat bäkkärialueella.  

Maskisuositus kaikkialla tiloissa (yli 15v). Tulethan ystävällisimmin paikan päälle maski kasvoillasi. 
Vetoamme, että ihan jokainen noudattaa tätä AVI:n ohjeistusta. Jos sinulla sattuu maski unohtumaan, voit 
pyytää sellaisen lipunmyynti & info-pisteestä. 

Pidä yllä aina positiivista ja iloista asennetta erityisesti kisaaja-alueella – kaikki tsemppi on tärkeää 
kaikille, erityisesti tässä tilanteessa jokaiselle kisaajille. Kiitos huomaavaisuudestasi. 

Lue koronaohjeemme 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 
Kisoissa kisaajien ja katsojien tähden häärii päivittäin yli 30 hengen tiimi tekemässä kisoista onnistuneet ja 

turvalliset ja autaa teitä paikan päällä  
 
Tässä samalla vetoamme ystävällisimmin tapahtumaan osallistuviin, että vaikka kisapaikalla monia varmasti 
harmittaa koronan tuomat erilaiset rajoitteet, ja siitä johtuvat tiukat säännöt, ei pahaa mieltä purettaisi 

meidän vapaaehtoisiin   
 
Pidetään yllä positiivista kisatunnelmaa, kuten aina ennenkin, ja tsempataan toinen toisiamme 

poikkeusaikana - me kaikki tarvitsemme nyt sitä onnistuaksemme  
 
Mukavaa kisaviikonloppua! 
 


