
Vision – Unelmiesi tanssikilpailu      

la 21.5.2022 Riihenmäen koululle (Einontie 3, 04600 Mäntsälä) 

 

Kilpailupäivä lähestyy! Mahtavaa, että olette mukana! 

 

KILPAILUINFO 

 

Tiedoksenne, että päivän aikana eri kerroksissa olevat talkoolaiset tunnistaa mustista vaatteista ja Vision-

pinssistä. Ovivahdit ovat kilpailusalin ovilla ja heiltä voi tarkistaa kilpailun tilanteen.  

 

Katso päivän aikataulut nettisivuiltamme: teamvision.fi  

 

• Saapuminen kilpailupaikalle 

o Kilpailupaikan osoite: Einontie 3, 04600 Mäntsälä (Riihenmäen koulu) 

o Huomioittehan, että Riihenmäen koulu on sukkakoulu eli ulkokengät jätetään eteiseen 

o Mäntsälän juna-asema on 1,7 km päässä kilpailupaikasta. Mäntsälässä pysähtyy Z-juna 

o Kilpailijoiden ja katsojien bussit/henkilöautot: Riihenmäen koululla on liikenteenohjaus, 

paikkoja rajoitetusti 

 

• Kisainfo 

o Kisainfo on nimensä mukaan tietopiste, josta saat kaiken infon kilpailuun liittyen 

o Jos eksyt, hukkaat juomapullon tai haluat tietää, milloin oma harjoitusaikasi on, kysy sitä 

kisainfosta 

o Kisainfossa palvellaan osallistujia kaikissa tapahtumaan liittyvissä asioissa koko päivän 

o Kisainfo sijaitsee kilpailijoiden sisäänkäynnin läheisyydessä 

o Ilmoittaudu saapuessa: Ilmoittautuminen tulee tehdä vähintään 15 min ennen oman 

harjoitusajan alkamista tai viimeistään 60min ennen omaa suoritusvuoroa kisainfoon, HUOM! 

Yksi henkilö ilmoittaa teoksen, muiden toivotaan odottavan sivummalla Aurinko-aulassa, 

jotta kulkureitti ei ruuhkaannu 

o Kisainfosta valmentajat saavat leimat, joita näyttämällä pääsette liikkumaan kilpailijoiden 

tiloissa sekä pääsette kisakatsomoon. Jokaista sooloa, duettoa tai ryhmää kohti annetaan 1x 

valmentajaleima  

o Huom! Emme jaa osallistujille paperisia harjoitus- tai suoritusjärjestyksiä, vaan kaikki tiedot 

löytyvät nettisivuiltamme 

 

• Kaikista osallistumismaksuista on lähetetty laskut, maksathan laskut niiden eräpäivään mennessä. 

Otathan pikaisesti yhteyttä, mikäli ET OLE SAANUT laskuja 

o Huomioithan, että kilpailuun ei voi osallistua, mikäli osallistumismaksua ei ole maksettu 

 

• Musiikit on lähetetty etukäteen, mutta ota mukaasi vielä varmuuden vuoksi musiikki muistitikulla 

 

  



• Säännöt 

o Kilpailun säännöt ja arviointikriteerit löydät nettisivuilta: Kilpailusäännöt 2022, tutustuthan 

niihin jo hyvissä ajoin ennen kilpailua 

 

• Pukuhuoneet 

o Kaikille kilpailijoille löytyy nimetyt pukuhuoneet Riihenmäen koululta. Oman pukuhuoneesi saat 

tietoosi kisainfosta 

o Huomioittehan, että pukuhuoneissa ei voi suihkuttaa hiuslakkaa eikä hileitä, vaan se on tehtävä 

ulkona 

o Pukuhuoneita ei voi lukita, joten muistathan pitää arvotavarat mukanasi esim. huoltajalla tai 

valmentajalla 

 

• Harjoitukset 

o Pyydämme huomioimaan, että harjoitusaikataulu on tiukka. Kaikille niille, jotka ovat varanneet 

ilmoittautumisen yhteydessä harjoitusajan on varattu: ryhmälle 3min ja duetolle&triolle ja 

soololle 2min harjoitusaikaa ennen kilpailun alkua 

o Toivomme, että kilpailijat kulkevat lämppäputken kautta (pohjapiirustuksessa lilalla 

merkittynä). Huomioittehan kaikki, että musiikki lakkaa, mikäli harjoitusaika ylittyy 

 

• Lämppäputki ja kilpailualue 

o Lämmittelytilasta → keskittymään → kisalavalle (katso pohjapiirustus) 

o Kilpailualueelle tullaan katsomosta katsottuna vasemmasta takanurkasta ja poistutaan 

vasempaan etu 

o Kilpailualueena toimii 10m x 12m musta tanssimatto 

 

• Ruokailu 

o Vision-buffet on mahdollista ostaa ravintola Casasta (Keskustie 4, 04600 Mäntsälä) 

o Vision-buffetin hinta on 8,50€/ruokailija 

o Vision-buffet sisältää: Kanaa ja bearnaisekastiketta, kasvispihvit ja tsatsiki/vegaaninen 

majoneesi sekä riisiä ja perunaa, lisäksi raikas salaattipöytä. Vesi, mehu, kahvi/tee 

o Vision-buffet: Casa sijaitsee kävelymatkan päässä tapahtumapaikasta, osoitteessa: Keskuskatu 

4, 04600 Mäntsälä (n. 1,6 km) 

 

• Ensiapu ja turvallisuus 

o Tapahtumapaikalla päivystää harjoitusten ja kilpailun ajan ensiapuhenkilöstöä 

o Pyydämme kilpailijoita varaamaan itse mukaan jo olemassa olevia vammoja varten omat 

ensiaputarvikkeet ja särkylääkkeet 

o Ensiapupiste sijaitsee harjoitustilan vieressä, kilpailualueen läheisyydessä on myös 

ensiapuvälineistö 

o Ensiapupisteissä hoidetaan vain akuutteja tapaturmavammoja 

o Sähköisten ja kuumenevien hiustenmuotoiluvälineiden käyttö sallittua vain pukuhuoneissa 

valmentajien tai huoltajien valvonnassa 

o Kilpailupaikalle ei saa tulla, mikäli sinulla on pieniäkään hengitystieoireita 

 

• Kilpailuvakuutukset 

o Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta 

 



• Kilpailun päätteeksi tanssimatolla esiintyy sirkusartisti Minka Leskinen! Shown jälkeen, pisteiden 

tarkistuksen ajan tanssimatolla on ikärajaton Vision –disco ennen palkintojen jakoa 

 

• Palkintojenjako 

o Palkintojenjako on päivän päätteeksi 

o Kaikkia tanssijoita pyydetään istumaan liikuntasaliin tanssimaton edustalle puolikaareen tai 

vapaille paikoille, josta on helppo saapua tanssimatolle, mikäli oma tanssiteoksesi palkitaan 

o Palkintojenjaossa kuulutetaan mahdolliset kunniamainintoja saaneet tanssiteokset (saapuu 

tanssimatolle yleisöstä katsottuna oikealle) sekä sijat: III (saapuu tanssimatolle yleisöstä 

katsottuna oikealle, kunniamainintoja saaneiden viereen), II (saapuu tanssimatolle yleisöstä 

katsottuna vasemmalle) ja I (saapuu tanssimatolle keskelle) 

o Kun sarja on palkittu, tanssijoita pyydetään siirtymään takaisin omille paikoilleen istumaan 

 

• Tulokset 

o Mitalisijoitukset ja kunniamaininnat kuulutetaan kilpailupaikalla palkintojenjaossa  

o Tulokset päivitetään nettisivuille tapahtuman jälkeen 

o Arviointilomakkeet on noudettavissa palkintojenjaon jälkeen kisainfosta 

 

• Tapahtumatorin läheisyydessä on Vision-kahvio sekä Ruoste design -esittelypiste, jossa on 

ihasteltavissa ja tilattavissa upeita kimaltavia hiuskoristeita  

 

 

KATSOJAINFO 

• Katsojien lipunmyynti 

o Hinnasto: 

▪ Yli 16-vuotiaat 10 € 

▪ 7-15-vuotiaat 5 € 

▪ 6-vuotiaat ja nuoremmat 0€ 

HUOM! Maksuvälineenä kelpaa ainoastaan käteinen 
o Pääsylippuja voi ostaa lipunmyynnistä kilpailupaikalta alkaen klo 11:30 
o Tapahtumatorille vapaa pääsy 
o Katsomossa on maksaville katsojille istumapaikat, sekä kilpailijoille yläkerrassa kisakatsomo 
o Katsojille annetaan lipunmyynnissä leima, jota näyttämällä pääsee katsomoon 
o Liikkuminen vain kilpailusuoritusten välissä 

 

• Valokuvaus ja videointi 

o Katsomossa videointi ja valokuvaus on sallittua omalta paikalta, kunhan se ei häiritse muita 

katsojia, tuomaristoa tai suoritusta sekä tanssijoilta on pyydetty siihen erikseen lupa 

o Tapahtumassamme on mukana myös ammattivalokuvaaja (ilmoittautumislomakkeessa on 

kysytty kuvauslupa Vision ry:lle) 

  



MUISTILISTA 

Kilpailijat 

• Kilpailupaikan osoite: Einontie 3, 04600 Mäntsälä (Riihenmäen koulu) 

• Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta 

• Ilmoittaudu kisainfoon vähintään 15 min ennen harjoitusvuoroasi tai 60 min ennen 

suoritusvuoroasi 

• Huomioittehan, että Riihenmäen koulu on sukkakoulu eli ulkokengät jätetään eteiseen → varaudu 

halutessasi villasukilla tai sisäkengillä 

• Ota musiikki varoiksi mukaan muistitikulla 

• Tarkista oma harjoitusaikasi (3min/2min) 

• Tarkista oma suoritusvuorosi  

• Tarkista, että osallistumismaksu on maksettu 

• Kilpailupaikalle ei saa tulla, mikäli sinulla on pieniäkään hengitystieoireita 

• Vision-buffet hintaan 8,5€ Ravintola Casassa (Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä) 

 

Katsojat 

• Varaa käteistä mukaan, lippujen hinnat: 10€ / 5€ 

• Tapahtumapaikalla on kahvio 

• Vision-buffet hintaan 8,5€ Ravintola Casassa (Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä) 

• Huomioittehan, että Riihenmäen koulu on sukkakoulu eli ulkokengät jätetään eteiseen → varaudu 

halutessasi villasukilla tai sisäkengillä 

• Liikkuminen katsomoon/pois vain kilpailusuoritusten välissä 
 

 

 

Tanssiterveisin 

Nea Vallin 

Vision ry 

www.teamvision.fi 

info@teamvision.fi 


