
 
 

 

 

Tanssija-info Pyörteeseen osallistuville   5.5.2022 

 

Pyörre-Tanssitapahtuma 28.-29.5.2022 

Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere 

Tapahtuman järjestää Ahjolan Setlementti ry 

Sisäänpääsy yleisökatsomoon: 10 €/pv (alle 7- vuotiaat lapset maksutta) 

Pyörre on ennen kaikkea kannustava, hyvän mielen tanssitapahtuma. Suurin osa osallistujista on lapsia ja 
nuoria. Jokainen tapahtumaan osallistuva kannustaa omalla esimerkillään hyvään ja positiiviseen 
käyttäytymiseen niin katsomossa, pukuhuoneissa kuin käytävilläkin. Kannustetaan myös muita kuin oman 
yhteisön esityksiä – näin varmasti kaikille jää hyvä fiilis. Pyörteessä saa kannustaa näkyvästi ja kuuluvasti ☺ 
Pyörre on päihteetön ja savuton tapahtuma. 

Liput myydään paikan päällä Tesoman palloiluhallilla niin kauan kuin lippuja riittää. Lipunmyynti aukeaa 
tapahtumapäivinä klo 9.45.  

Tanssijoilla on koko päivän ajan käytössään tanssijakatsomo, jossa on n. 200 paikkaa varattu esiintyjille. 
Tähän katsomoon pääsee vain saman päivän tanssija/huoltaja –rannekkeella. Mikäli tanssijat haluavat 
yleisökatsomosta paikan, he ostavat lipun. 

Tarkista esiintymisjärjestykset ja aikataulut suoraan Pyörteen nettisivuilta. Sarjojen sisäisiin 
esitysjärjestyksiin saattaa tulla pieniä muutoksia, joten tarkistathan oman esiintymisvuorosi vielä ennen 
tapahtumapäivää.  

Saapuminen Tesoman palloiluhallille 

Palloiluhallille on hyvät bussi ja juna yhteydet Tampereen keskustasta. Tapahtumapaikan läheisyyteen 
pääsee Tampereen joukkoliikenteen busseilla 7, 8, 14 ja 26 sekä junalla (Pysäkki: Tesoman seisake). 
Aikataulut ja reittiohjeet löytyvät reittiopas.tampere.fi ja vr.fi. Suosittelemmekin käyttämään julkista 
liikennettä. Huomioithan, että Tampereella järjestetään samaan aikaan myös jääkiekon mm-kilpailut, joka 
saattaa aiheuttaa ruuhkia Tampereen keskustassa, sekä joukkoliikenteessä. 

https://www.pyorre.fi/tanssija-info


 

Ilmoittautuminen tapahtumapaikalla 

Ilmoittautumisen tekee esityksen huoltaja/vastuuhenkilö, jolloin hän saa esitykseen kuuluvat rannekkeet 
kiinnitettäväksi.  Mikäli tapahtumaan osallistuu tanssija, joka esiintyy useammassa esityksessä, hän saa 
rannekkeensa ensimmäisen esityksen ilmoittautuessa.  

Esiintyjä/ryhmän vastuuhenkilö ilmoittaa esityksen läsnäolevaksi ja hakee tanssijoiden ja huoltajien 
rannekkeet tapahtumapaikalla seuraavasti: 

Lauantai: Sisäänpääsy esiintyjille Tesoman palloiluhallille klo 9:00 alkaen. Ilmoittautuminen viimeistään 45 
min ennen oman sarjan alkua. Huomioithan, että palloiluhallilla on oma sisäänkäynti esiintyjille, josta 
pääsevät suoraan ilmoittautumiseen ja pukuhuoneisiin.  

Sunnuntai: Sisäänpääsy esiintyjille Tesoman palloiluhallille klo 8:45 alkaen. Ilmoittautuminen viimeistään 
tunti ennen oman sarjan alkua. Huomioithan, että palloiluhallilla on oma sisäänkäynti esiintyjille, josta 
pääsevät suoraan ilmoittautumiseen ja pukuhuoneisiin. 

Pukuhuoneissa 9-10 olevat (Tesoman koulu), voivat tehdä ilmoittautumisensa halutessaan myös suoraan 
Tesoman koululla pukuhuoneaikoina (La 11-15.55 ja Su 10.15-16.45).  

Huom! Huolehdithan, että ilmoitat esityksesi läsnäolevaksi hyvissä ajoin ennen oman sarjasi alkamista. 
Ilman ranneketta tanssijat/huoltajat eivät pääse tanssijoille tarkoitetuille alueille, kuten lämmittelyalueelle 
tai tanssijakatsomoon. Ranneke pidetään kädessä koko tapahtuman ajan.  

Mikäli esityksen edustaja ei ole käynyt ilmoittamassa esitystä läsnäolevaksi määräaikaan mennessä, 
katsomme esityksen peruuntuneeksi.  

Jokaisen esityksen musiikista täytyy olla varmuuskopio (tiedostomuoto mp3 joko muistitikulla, 
kannettavassa laitteessa tai cd-levyllä) mukana tapahtumapaikalla. Emme kerää varmuuskopioita 
esiintyjäinfossa, vaan otamme esityksen vastuuhenkilöön yhteyttä, mikäli ongelmia musiikin kanssa 
ilmenee.  

Pukuhuoneet 

Pukuhuoneaikataulun löydät TÄÄLTÄ. Tarkistathan, että ryhmäsi/nimesi löytyy listalta. Pukuhuoneiden 
käyttöä on porrastettu niin, että jokaiselle on varattu n. 1 h pukuhuoneaikaa ennen esitystä ja noin puoli 
tuntia esityksen jälkeen. Pidättehän huolta omalta osaltanne aikatauluista ja pukuhuoneiden siisteydestä! 
Pukuhuoneet 1-8 löytyvä Tesoman palloiluhallilta ja pukuhuoneet 9-10 Tesoman koululta (2 min 
kävelymatkan päässä Palloiluhallilta) 

Pukuhuoneissa voi olla hetkittäin ruuhkaa ja paljon tanssijoita, joten laittauduthan esiintymiskuntoon jo 
etukäteen, jos vain mahdollista.  

Emme vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.  

Huom! Jos ryhmässä tanssii sekä poikia että tyttöjä, pojat voivat käyttää pukuhuonetta nro 8, vaikka 
ryhmälle olisikin varattu toinen pukuhuone.  

Tavaroiden säilytys ja löytötavarat 

Tapahtumapaikalla on tavaroiden säilytyspiste, joka on tarkoitettu ensisijaisesti esiintyjien laukuille yms. 
Mikäli haluat viedä laukkusi säilytykseen tapahtumapäivän ajaksi, ota yhteyttä esiintyjäinfoon. 
Säilytysmaksu 1 €/laukku (vain käteinen). Säilytysaika klo 9:15-18.15 (lauantai) ja 9:00-20:15 (sunnuntai).  

https://www.pyorre.fi/tanssija-info


 
Kaikki löytötavarat jäävät Tesoman palloiluhallille, joka toimittaa ne eteenpäin löytötavaratoimistoon. 
Hukkuneita tavaroita voi tiedustella Tesoman palloiluhallilta tapahtuman jälkeen.  
Pyörre vastaa tapahtumaan osallistuvien tavaroista vain laukkusäilytyksen osalta.  

 

 

Lämmittelyalue ja lava  

 

Lavan vieressä sijaitsee iso lämmittelyalue. Huomioithan, että alueen käyttö on ensisijaisesti tarkoitettu 
niille esiintyjille, jotka ovat pian esiintymisvuorossa. Lämmittelyalueen kautta kuljetaan lavalle/sieltä pois ja 
sinne voi jättää esim. lämmittelyvaatteet/juomapullot esityksen ajaksi. Pyörteen henkilökunta ohjaa 
tanssijoita alueella. 

Lämmittelyalueelle voi siirtyä n. 10 esitystä ennen omaa esiintymisvuoroa. 

Huom! Lämmittelyalueella olevien tulisi olla hiljaa, koska äänet saattavat kantautua lavalle. Vältä siis 
äänekästä puhetta ja isoja hyppyjä esitysten aikana – annetaan toisille esiintymisrauha! Mukana kulkevien 
huoltajien tulee ohjeistaa esiintyjiä asiasta.  

Lavan alusta on tanssimatto ja se on lattiatasossa (ei korotettua näyttämöä). Tanssimaton koko on n. 12 * 
12 m. Huomioithan, että mikäli käytät esityksessäsi rekvisiittaa, se ei saa liata lattiaa. 

Takaverhoa ei voi käyttää puolen vaihtamiseen esityksen aikana turvallisuussyiden takia. Mikäli koreografia 
sisältää tällaisia vaihtoja, ne tulee ratkaista muilla keinoilla.  

Esiintymisalue on vapaana harjoittelulle pidempien taukojen aikana. Huomioithan, että ohjattuja 
lavaharjoituksia ei järjestetä ja siksi toivomme, että annetaan myös muille mahdollisuus kokeilla 
esiintymisaluetta. Pidäthän huolta, että et sotke tanssimattoa likaisilla kengillä, rekvisiitalla tms. 

Palkintojenjako ja yhteinen ohjelma 

Manu Uimin Pyörre-Disco järjestetään lauantaina 28.5. klo 12:40 ja sunnuntaina 29.5. klo 19:30 Discossa voi 
viimeistään purkaa vähän päivän jännitystä pois – rohkeasti siis mukaan tanssimaan, irrottelemaan ja 
pitämään hauskaa, sekä tanssijat että yleisö ☺  



 
Kaikkien esitysten kesken jaetaan kunniakirjoja, lahjakortteja ja stipendejä. Stipendin saajat saavat 
palkintojenjakotilaisuudessa myös diplomin. Stipendi luovutetaan tapahtuman jälkeen tilisiirtona. Pyörre on 
tanssikatselmus, jossa raati ei sijoita esityksiä paremmuusjärjestykseen. Raadin jäsenet ovat 
tanssin/esittävien taiteiden ammattilaisia ja he arvioivat teoksen kokonaisuutta. Lue lisää arvioinnista 

Lauantain palkintojenjaot: Noin klo 13:10 (Street - lasten ryhmät, Showtanssi - lasten duot, Show & Disco - 
aikuisten isot ryhmät) ja n. klo 18:00 (Show & Street - yli 21 v aikuisten ryhmät, Showtanssi - nuorten 
soolot, Show & Disco - nuorten pienryhmät) 

Sunnuntain palkintojenjaot: Noin klo 15:10 (Show & Disco - nuorten isot ryhmät, Showtanssi - lasten soolot, 
Show & Disco- lasten ryhmät) ja n. klo 20:00 (Show & Disco- aikuisten pienryhmät, Showtanssi - nuorten 
duot, Street - aikuisten ryhmät, Street – nuorten ryhmät) 

Mikäli palkitun esityksen vastuuhenkilö/tanssija ei ole paikalla palkintojenjaossa, lähetämme palkinnon 
postitse. Kevään 2022 Pyörteessä kaikkia palkintojenjakoja voi myös seurata Instagram-livenä 
(@pyorre_tanssitapahtuma). Palkitut esitykset julkaistaan nettisivuillamme tapahtuman päätyttyä. 

Tuomariston muodostavat tänä vuonna: 

LAUANTAI 28.5.2022 

Henri Sarajärvi, Konsta Reuter, Tanja Huotari ja Ramona Panula. 

SUNNUNTAI 29.5.2022 

Henri Sarajärvi, Marko Taiminen, Lotta Kaarla ja Mariikka Santaharju. 

Lisäksi raatiin kuuluu molempina päivinä kaksi tanssin ammattiopiskelijaa: Sonja Rouhento (la) ja Antero 
Lehtonen (su). 

Tutustu raadin jäseniin Pyörteen nettisivuilla.  

Raatien jäsenet jääväävät itsensä esityksen arvioinnista tarvittaessa. 

Jokaisesta esityksestä annetaan kattava kirjallinen palaute. Palaute lähetetään ilmoitetun yhteyshenkilön 
sähköpostiin tapahtuman jälkeen, viimeistään 30.6.2022 mennessä.  

Palvelut tapahtumapaikalla ja lähistöllä 

Palloiluhallilla sijaitsee kahvio, josta voi ostaa pientä purtavaa ja virvokkeita koko tapahtumapäivän ajan. 
Palloiluhallin lähistöstä löytyy useita ruokapaikkoja, sekä kauppoja mm. Liikekeskus Westerisestä (500 m). 

Muut palvelut Palloiluhallilla 

Tapahtumapäivän aikana on myös mahdollista käydä tanssitarvikeostoksilla Ballerinan&Liikunnan 
myyntipisteellä. Myynnissä on mm. paljon erilaisia tanssivaatteita ja tarvikkeita sekä tarjoustuotteita.  

Apua ja ohjeita, saat Pyörteen henkilökunnalta, jotka tunnistat Pyörteen paidasta ja Staff-kortista.  
 

Kuvaaminen 

Tapahtumaa pääsee seuraamaan suorana lähetyksenä osoitteesta aamulehti.fi/live (Live on ilmainen 
Aamulehden tilaajille. Jos et vielä ole tilaaja, kokeilutilauksen voi tehdä helposti suoraan jutun yhteydestä). 
Tapahtuma julkaistaan myös videotallenteena, jonka voi voi käydä katsomassa myös jälkikäteen 
Aamulehden sivuilta. Tallenne on nähtävillä 2 viikkoa tapahtuman jälkeen.  

https://www.pyorre.fi/arviointi-ja-palkitseminen
https://www.pyorre.fi/raati2022
http://www.ballerinajaliikunta.fi/


 
Tapahtumassa on valokuvaaja, jonka ottamat kuvat ovat maksutta ladattavissa Pyörteen nettisivuilta 
tapahtuman jälkeen. Valokuvia käytetään Pyörteen markkinointiviestinnässä. Huomioithan, että vain niitä 
esityksiä kuvataan, joille on annettu kuvauslupa ilmoittautumisen yhteydessä. 

Mikäli jaat kuviasi sosiaalisessa mediassa, käytäthän hashtagia #pyörre2022 ja merkitset meidät kuviin, niin 
pysymme menossa mukana! Pyörteen löydät Instagramista (@pyorre_tanssitapahtuma) ja  Facebookista 

Koronavirustilanne 

Tapahtumassa noudatetaan Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja 
Aluehallintoviraston ohjeistamia rajoituksia ja suosituksia. Osallistuthan tapahtumaan vain täysin terveenä. 

Suosittelemme kasvomaskin käyttöä erityisesti pukuhuonetiloissa ja aina kun lähikontaktien välttäminen on 
hankalaa. Kasvomaskeja on saatavilla esiintyjäinfosta, lipunmyynnistä, sekä katsomoiden sisäänkäynneiltä.  

Käsidesiä on saatavilla palloiluhallin sisäänkäynneiltä ja wc-tiloista.  

 

Lisätiedot ja kysymykset:  

Eveliina Kiukkonen, tapahtumavastaava (ma-pe 10-15) p. 0445538490 

pyorre@ahjola.fi 

Nähdään Pyörteessä! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pyorretanssitapahtuma/
mailto:pyorre@ahjola.fi

