
Infokirje ryhmille ja ohjaajille 
5.3.2020 
Kiitos ilmoittautumisesta ja tervetuloa Moves 2020 -aluetapahtumaan Karkkilaan lauantaina 4.4.! 
 
Moves on osa Suomen Nuorisoseurojen Nuori Kulttuuri -toimintaa. Nuori Kulttuuri kannustaa ja 
tukee lasten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla. Nuori Kulttuuri on kulttuurisen 
nuorisotyön muoto, jolla voidaan rohkaista, kannustaa ja innostaa nuoria kulttuurisiin harrastuksiin 
asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta. 

Moves-tapahtumat ovat katselmuksia, joissa ei kisata vaan kannustetaan nuoria harrastuksessaan. 
Katselmuksen yhteydessä esiintyjät saavat palautteen ammattilaisraadilta, joka on koottu esittävän 
taiteen ammattilaisista. Esityksiä ei tarkastella lajien tekniikasta käsin, vaan taidelähtöisesti. Raadit 
valitsevat ryhmiä jatkoon valtakunnalliseen SottiisiMoves -festivaaliin Tampereelle 14–16.6.2020. 

Jokainen ryhmä saa osallistumisesta raadin palautteen lisäksi osallistumistodistuksen, jonka avulla 
ryhmä on oikeutettu hakemaan Nuori Kulttuuri kansainvälistä matka-avustusta (haku tälle vuodelle 
käynnissä 31.3. saakka, osallistujatodistuksen voi liittää hakemukseen jälkikäteen).  

 

SAAPUMINEN JA TAPAHTUMAPAIKKA 

Karkkilan aluetapahtuma järjestetään Karkkilan yhteiskoululla (os. Anttilankatu 2-4, Karkkila). 
Yhteiskoulun kiinteistössä sijaitsevat niin molemmat esitystilat Karkkilasali ja Karkkilan liikuntahalli, 
kuin esiintyjien pukutilat ja ruokala. Kaikkien tilojen välillä pääsee kulkemaan sisäkautta. 

Tapahtuman pysäköintialueena on Karkkilan tori (os. Harjukatu 2, Karkkila). Torilta kävelymatkaa 
yhteiskoululle on n. 300 metriä.  

 

ILMOITTAUTUMINEN JA INFOPISTE 

Tapahtumaan saapuessanne ryhmän yhteyshenkilö ilmoittaa ryhmän infopisteellä yhteiskoulun ala-
aulassa (pääovesta sisään, portaat alas). Infopiste aukeaa klo 9.00 ja on avoinna koko tapahtuman 
ajan kysymyksiinne vastaten. Saavuttehan paikalle hyvissä ajoin. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee palauttaa kuvausluvat (liitteenä) allekirjoitettuina kaikilta 
esiintyjiltä. Ryhmän yhteyshenkilö saa infosta tapahtuman ohjelman ja tarkempia ohjeita. Mikäli 
olette tilannut ruokailun etukäteen, maksetaan ne ilmoittautumisen yhteydessä infopisteelle. 



 
TAPAHTUMAPÄIVÄN KULKU 

Esiintyviä ryhmiä mukaan on ilmoittautunut peräti 50. Tapahtumaan kokoontuu lähes 500 tanssijaa 
ja satapäinen joukko ohjaajia ja huoltajia. Toivottavasti myös runsaasti yleisöä! 

Esitysaikataulun rakentaminen on nyt käynnissä ja ryhmäkohtaiset aikataulut tiedotetaan teille 
mahdollisimman pian, viimeistään pe 13.3. Pyrimme parhaamme mukaan huomioimaan monessa 
ryhmässä tanssivat, kohtuulliset odotusajat, sekä toiveenne näyttämöön liittyen. Toiveita ja 
huomioita voi vielä lähettää sähköpostilla, jos mieleen on tullut jotakin tarkennettavaa.  

Harjoituksia ja esityksiä on päivän aikana kahdella näyttämöllä: Karkkilasalissa ja liikuntahallilla. 
Esitykset juoksutetaan n. 5–10 koreografian jaksoissa. Jaksot ovat kestoltaan n. 30–45 minuuttia ja 
niitä edeltää aina ryhmien lavaharjoitusaika (5–10 min / ryhmä). Palautekeskusteluja raadin kanssa 
järjestetään pitkin päivää, jotta palautetta ei tarvitsisi odottaa iltaan saakka.  

Tavoitteemme on, että esityksiä ei ole kahdessa pisteessä samanaikaisesti. Yleisön on siis 
periaatteessa mahdollista nähdä kaikki esitykset – valitettavasti osa harjoituksista todennäköisesti 
menee toisen näyttämän esitysten kanssa päällekkäin. Suosittelemme esiintyjille lämpimästi 
muiden esitysten seuraamista odotteluaikoina. 

Valtakunnalliseen tapahtumaan päässeet julkistetaan päivän lopuksi noin klo 18 jälkeen, mikäli 
aikataulut sujuvat suunnitelmien mukaan.  

 
RUOKAILU JA KAHVIOT 

Yhteiskoulun ruokalassa on Karkkilan kaupungin ruokapalveluiden järjestämä lounasruokailu 
tarjolla noin klo 12–15. Ruokailun tarkemmat aukioloajat tiedotetaan tapahtuma-aikataulun 
mukana. Ruokailu on avoin vain sen etukäteen varanneille – varaukset ja erityisruokavaliot tulee 
tehdä viimeistään sunnuntaina 8.3. sähköpostilla: mari.rautiainen@karkkila.fi.  

Ruokailun hinta on 5 e / esiintyjät ja 8,50 e / huoltojoukot. Tarjolla on makaronilaatikkoa (myös 
kasvisvaihtoehto) ja sen kanssa lounassalaattia. Etukäteen varatut ruokailut maksetaan infopisteelle 
ilmoittautumisen yhteydessä (käteis- ja korttimaksu). Maksua vastaan saa ruokalipukkeen, jolla voi 
käydä syömässä itselle sopivana aikana ruokalan aukioloaikojen puitteissa. 

Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry. pitää tapahtumapäivänä kahviota Karkkilasalin yläaulassa 
ja liikuntahallilla. 

Karkkilan ruokapaikat ja kahvilat löydät täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Ravintolat-
kahvilat-ruokakioskit-ja-pitopalvelut. Viikonloppuisin useimmat lounasravintolat eivät ole auki. 
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MUUTA TIETOA 

Tapahtuma on päihteetön ja noudattaa syrjinnästä vapaan alueen periaatteita. Tapahtuman 
säännöt löytyvät osoitteesta: https://nuorikulttuuri.fi/moves/saannot/  
 
Katselmukseen osallistuvia tanssijoita ja ohjaajia eivät vakuuteta järjestäjän puolesta. Tapahtuman 
turvallisuudesta ja ensiavusta vastaa Karkkilan kaupunki. Ensiapupisteet löytyvät molempien 
esitysnäyttämöiden välittömästä yhteydestä ja infopisteeltä. 

Esitykset valokuvataan järjestäjän puolesta. Kaikilta esiintyjiltä kerätään siksi kuvausluvat 
etukäteen. Huom. kuvauslupa pitää olla palautettu koko ryhmän osalta, jotta kuvia voi saada itselle 
katsottavaksi. Lupalomake on viestin liitteenä ja palautetaan ilmoittautumispisteeseen. 

 

SEURAA MEITÄ SOMESSA! 

Karkkilan Moves-tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/642472503157806 
ja Karkkilan kaupungin nettisivuilla: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Nuori-Kulttuuri  

Nuori Kulttuuri Facebookissa: facebook.com/nuorikulttuuri ja instassa: @nuorikulttuuri 

Kuvatessanne Nuori Kulttuuri -matkaanne someen käyttäkää tapahtuman virallisia hästägejä: 
#nuorikulttuuri  
#moves2020   
#sottiisimoves2020 

Saatavilla on pyynnöstä myös tapahtuman julisteen sähköinen versio ja somekehyksiä käyttöönne.  

 

YHTEYSTIEDOT 

Mari Rautiainen 
Kulttuurisihteeri, Karkkilan kaupunki 
mari.rautiainen@karkkila.fi  
puh. 044 4675 452 
 
Nuori Kulttuuri valtakunnallisesti (mm. SottiisiMoves, kansainväliset matka-avustukset): 
Nuori Kulttuuri -toimisto 
nuorikulttuuri@nuorisoseurat.fi  
www.nuorikulttuuri.fi  

 
Lämpimästi tervetuloa Karkkilan aluetapahtumaan! 
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