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TILAISUUDEN AIKATAULU

• Tilaisuuden avaus
• Pääsihteeri Annina Laaksonen, Suomen Nuorisoseurat

• Yleisesti SottiisiMoves 2020 -tapahtumasta
• Jukka Heinämäki

• Ohjelman kohokohdat
• Konsertit ja tilaisuudet, Jaana Kari
• Moves- ja Tanssiralli-katselmukset, Jussi Kaijankangas
• Saa tanssia! Ja Hei Lystiä!, Joonas Pokkinen

• Turvallisuus SottiisiMovesissa
• Yleiset linjaukset, Jukka Heinämäki
• Turvaamisen toimenpiteet, Elina Vulli

• Keskustelu ja kysymykset
• Mahdollisuus esittää kysymyksiä SottiisiMovesista
• Keskustelua fasilitoi Joonas Pokkinen



KÄYTÄNNÖN ASIOITA

• Tekninen fasilitaattori, Joonas Pokkinen
• Webinaari tallennetaan 
• Pidetään mikrofonit ja kamerat kiinni esittelyn ajan
• Kysymyksiä ja kommentteja voi laittaa Teamsin chattiin
• Kirjatut kysymykset käsitellään keskusteluosuudessa 
• Puheenvuoropyynnöt Teamsin chatissa esittelyosuuden jälkeen



SottiisiMoves 2020 

Tapahtuman yleinen esittely
• Nuori Kulttuuri Moves-tanssikatselmus ja kansantanssifestivaali Pispalan Sottiisi 
• Samuelin Poloneesi, Pelimannien vuosittainen tapahtuma
• Yhteinen historia: Pispalan Sottiisi ja Nuorison taidetapahtuma järjestettiin 

kumpikin ensimmäisen kerran 1970
• Tapahtumaan on ilmoittautunut noin 1000 tanssijaa ja pelimannia
• Konserttipaikat: Tampere-talo, Sampola, Kulttuuritalo Laikku, Monitoimitalo 13
• Yhteistyötahot: Tampereen kaupunki, Opetus- ja Kulttuuriministeriö, Suomen 

Kansanmusiikkiliitto, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi, Tampere-talo, Aamulehti



Tapahtuman kohokohdat
• Avajaiset Tampere-talon Isossa salissa perjantaina 16.10. klo 19

• Keikalla: Kärri, MDD, Polokkarit, ZZ Crew & Razzmatazz Junnutiimi, Maija Tynkkynen, Kangasalan Pikkupelimannit ja Vuoden 
kansantanssiyhtye Kimurantti

• Vuoden kansantanssiyhtye Kimurantti Lappeenrannasta
• Avajaiset, Saa tanssia!, lauantaina Tanssin Hehkua -konsertti Isossa salissa: “Toisilleen”, sunnuntain päättäjäiset

• Samuelin Poloneesi –tapahtuma samassa, yhteistyössä Suomen Kansanmusiikkiliiton kanssa
• Pelimanniparaati lauantaina klo 12-20 Duetossa, juhlakonsertti Samuelin Poloneesi sunnuntaina klo 11-13 Sampolassa

• Nuorten ohjelman tuotanto yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden kanssa
• Työpajat: Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13) lauantaina klo 11.30-18.15

• Lisätietoja: piritta.brusi@tampere.fi (ilmoittautuminen vapaisiin pajoihin päättyy sunnuntaina 4.10.)
• Tuure Boelius keikalla Tampere-talon Isossa salissa lauantaina 17.10. Klo 20

• Pispalan Sottiisi 50v. -juhlakonsertti Isossa salissa sunnuntaina 18.10. klo 15-16
• Pispalan Sottiisin paritanssilähettiläät, TUK, Riinat ja Rikut, Siepakat Edustus, Vuoden kansantanssiyhtye Kimurantti



Katselmukset

• Tapahtumassa kaksi katselmusta
• Moves-katselmus
• Tanssiralli-katselmus

• Mukana yhteensä 78 ryhmää
• 66 ryhmää Moves
• 12 ryhmää Tanssiralli
• Esiintyviä tanssijoita yhteensä 765 henkilöä

• Tapahtumapaikat
• Sampolan juhlasali
• Tampere-talo: Maestro, Pieni sali ja Sorsapuistosali

• Moves & Tanssirallin yhteinen päätösjuhla
• Sunnuntaina klo 13.00–14.00 Tampere-talon Iso sali



Raati / Tanssiralli
• Jussi-Pekka ”J-P” 

Piirainen
• Katariina Hiukka
• Heidi Kultanen
• Niina Kastari



Moves / Raati
• Béla Gazdag
• Nuppu Niemi-Henry
• Outi Kallas
• Michael Geppert
• Jyri Siimes
• Akim Bakhtaoui
• Reetta-Kaisa Iles



Moves / raati
• Aaron Saira
• Elena Vuoksiola
• Sari Louko
• Sanna Leino
• Markku Luttinen
• Mitja Pilke
• Noora Nieminen
• Joonas Tapio
• Eveliina Pilke



Saa Tanssia! & Hei Lystiä!

• Uusi toteutuskonsepti
• Tanssi pareittain (aikuiset) tai ryhmän kesken (lapset)

• Tanssikohtausten kuvaukset
• Saa tanssia! - kohtaukset kuvataan lauantaipäivän mittaan Tampere-talon Sorsapuistosalissa 

ja niistä koostetaan tanssit livelähetykseen.

• Saa Tanssia – Livestudio
• Studiossa juontajien vieraat keskustelevat Pispalan Sottiisin historiasta ja tulevasta
• Kuvataan Sorsapuistosalissa pienen liveyleisön edessä - studio striimataan

• Hei lystiä - osana Moves-päätösgaalaa
• Esitys sunnuntaina klo 13, Tampere-talon Iso sali – tilaisuus striimataan



SottiisiMoves Appi 

• GooglePlay | AppStore
• Eventos Mobile –sovellus
• Lataa ja asenna puhelimeen

• Tapahtumakoodi: 1116
• Koodi annetaan, kun avaat ensimmäisen kerran 

sovelluksen

• Päävalikossa olennainen
• Ohjelma: Mahdollisuus kerätä omat 

suosikkiesitykset aikatauluksi
• Esiintyjät: Lista esiintyjistä sekä heidän esittelynsä
• Linkit Live-streameihin

• Applikaatioon tulee päivityksiä lähes 
päivittäin



Turvallinen SottiisiMoves

Tanssin ja musiikin ilo ja nautinto välittyy esityksissä
• Ohjelmatoiminnan painopiste siirtynyt kokemuksellisuudesta 

elämyksellisyyteen
• Esiintyjälle on merkityksellistä on oman taiteellisen tuotoksen esittäminen 
• Yleisölle ja kokijalle on arvokasta näkeminen, kuuleminen ja aistiminen 

sosiaalisen kontaktin vähentyessä
Yksikköinä ryhmä, pari, yksilö

• Tavoitteena on luoda olosuhteet, joissa ollaan kontaktissa ensi sijaisesti oman 
ryhmän tai oman parin kanssa

• Toteutuu esitystoiminnassa, yhteisiä sosiaalisia tanssitilanteita ei ole
• Muissa tilanteissa vältetään lähikontaktia vieraiden ihmisten kanssa



Turvallinen SottiisiMoves 

Turvallisuuden kolme kivijalkaa
• Viranomaisohjeistukset ja osaaminen

• Luovat edellytykset ja rajat, joiden sisällä tapahtuma toteutetaan

• Tapahtumajärjestäjän toimenpiteet
• Luovat olosuhteet, joissa turvallisuus on huomioitu mahdollisimman hyvin

• Ihmisten oma toiminta
• Yleisten ohjeistusten ja tapahtuman määrittelemien toimintaohjeiden noudattaminen 

luo perustan turvalliselle tapahtumalle



Ohjeistukset ja osaaminen
• Keskeiset viranomaisohjeet

• THL:n ja OKM:n ohjeet yleisötilaisuuksien järjestämisestä
• AVI:n tekemät alueelliset ohjeistukset
• Työterveyslaitoksen ohjeistukset
• Tampereen kaupungin tartuntatautilääkärin ohjeet

• Tapahtumatoimialan ohjeet ja muiden tapahtumien kanssa jaetut hyvät 
käytänteet

• Hyödynnetään ammattitaitoisen henkilökunnan osaamista mm. Tampere-talossa
• Tapahtumatoimiston oma osaaminen



Tapahtuman järjestäjän toimenpiteet (Jukka)

• SottiisiMovesia on suunniteltu erityisesti turvallisuuden näkökulmasta
• Tapahtumalle on laadittu toimenpidesuunnitelma tartuntojen ehkäisemiseksi 

yhteistyössä Tampereen kaupungin epidemiologin kanssa
• Tilaisuudet toteutetaan erityisjärjestelyin, joissa huomioidaan 

turvaetäisyyksien säilyminen
• Konserttitilojen yleisökapasiteetit rajataan niin, että katsomoissa on enintään 

50% täyttöaste
• Striimausten kautta välitetään päivittäin SottiisiMovesin tunnelmia verkkoon
• Tilaisuudet loppuvat viimeistään klo 23, anniskelutoiminta rajoitettua



Tapahtuman järjestäjän toimenpiteet (Jukka)

• Yleisön, esiintyjien ja osallistujien ohjeistukseen hygienia-asioissa kiinnitetään 
erityishuomio 

• Kannustetaan käyttämään kasvomaskeja kaikissa tapahyuman tilaisuuksissa 
• Kertakäyttöisiä suojamaskeja on saatavissa tapahtumassa veloituksetta
• Vapaaehtoiset ja työntekijät perehdytetään hygienia-asioiden toteutukseen 

eri tilanteissa
• Tapahtuman osallistujat ja esiintyjät tulevat kotimaasta



Pidetään huolta toisistamme!
• Pese kädet tai käytä käsidesiä aina sisälle tullessasi ja syömään mennessäsi.

Kaikilla tapahtumapaikoilla on mahdollisuus pestä käsiä ja/tai käyttää käsidesiä.
• Pidä 1-2 metrin turvaväli muihin kuin omaan seurueeseesi. 

Järjestyksenvalvojamme auttavat turvavälien pitämisessä.
• Käytä kasvomaskia sisätiloissa.

Kertakäyttöisiä maskeja saat tarvittaessa tapahtumainfosta Tampere-talolta. 
Kankaisia maskeja myy puolestaan Tampere-talo Shop.

• Yski nenäliinaan tai hihaan.
• Suosi korttimaksuja.
• Käytä Koronavilkkua.

Lataa maksuton mobiilisovellus puhelimeesi sovelluskaupasta 
(esim. App Store ja Google Play).



Jos kuitenkin sairastut…

• Pysy kotona, jos sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita.
(kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, 
pahoinvointi, ripuli, maku- ja hajuaistin häiriöt)

• Jos sairastut tapahtuman aikana, siirry mahdollisimman pian kotiin. 
• Kotikatsomossa voit seurata joitakin konsertteja striimattuna.



Vapaaehtoiset

• Lisäämme tapahtumassa työskentelevien määrää, jotta voimme toteuttaa 
tapahtuman turvallisesti.

• Perehdytämme tapahtumassa työskentelevät turvallisuuskäytäntöihin.
• Hankimme suojavarusteet kaikille tapahtumassa työskenteleville.
• Vapaaehtoiset ja työntekijät toimivat esimerkillisesti käyttäen maskeja ja muita 

tarvittavia suojavarusteita ja noudattavat tapahtuman turvallisuuskäytäntöjä.



Konsertit ja tilaisuudet / Katsojat

Mitä me teemme?
• Vähennämme katsomopaikat puoleen
• Suunnittelemme aikataulun niin, että 

siirtymiin on riittävästi aikaa
• Ohjaamme täyttämään katsomopaikat 

rivi kerrallaan ja joka toiselle paikalle

Mitä sinä voit tehdä katsojana?
• Osta lippu ennakkoon
• Saavu ajoissa paikalle (20-30 min)
• Pese kädet tai käytä käsidesiä
• Käytä kasvomaskia
• Pidä turvaväli ja noudata 

järjestyksenvalvojien ohjeita, kun siirryt 
katsomoon ja sieltä pois

• Seuraa konsertti alusta loppuun
• Ulkovaatteet voit viedä saliin



Konsertit ja tilaisuudet / Esiintyjät

Mitä me teemme?
• Suunnittelemme aikataulun niin, että 

siirtymiin on riittävästi aikaa
• Suunnittelemme kulkureitit niin, että 

turvavälit on mahdollista pitää
• Varaamme oman pukuhuoneen 

kullekin ryhmälle
• Siivoamme pukuhuoneet esiintyjien 

välillä 
• Puhdistamme mikrofonit esiintyjien 

välillä
• Puhdistamme lavan konserttien välillä

Mitä sinä voit tehdä esiintyjänä?
• Noudata tarkasti ryhmällesi annettuja 

soundcheck-, pukuhuone- ja 
palauteaikoja

• Pese kädet tai käytä käsidesiä
• Käytä kasvomaskia, halutessasi myös 

lavalla
• Pidä turvaväli muihin kuin omaan 

ryhmääsi
• Käytä stage managerien neuvomia 

kulkureittejä lavalle ja sieltä pois



Yhteisruokailut

Mitä me teemme?
• Porrastamme ruokailuajat
• Huolehdimme, että käsidesiä on 

saatavilla
• Siivoamme linjastoja ja vaihdamme 

ottimia
• Pyyhimme pöydät ruokailijaryhmän 

vaihtuessa

Mitä sinä voit tehdä?
• Noudata ryhmällesi annettuja 

ruokailuaikoja
• Noudata ruokalaan merkittyjä 

kulkureittejä
• Pese kädet tai käytä käsidesiä
• Käytä maskia, kun haet ruokaa ja 

palautat astioita
• Ruokaile oman ryhmäsi kesken ja pidä 

turvaväli muihin seurueisiin



Yhteismajoitus

Mitä me teemme?
• Majoitamme kunkin ryhmän omaan 

luokkaan väljästi
• Siivoamme wc- ja suihkutiloja 

normaalia useammin
• Pyyhimme yleisten tilojen 

kosketuspinnat 2-4 tunnin välein 
(esim. ovenkahvat, kaiteet)

• Varaamme ylimääräisiä luokkia 
sairaustapauksia varten

Mitä sinä voit tehdä?
• Pese kädet tai käytä käsidesiä
• Käytä maskia, kun liikut yleisissä 

tiloissa
• Pidä turvaväli muihin kuin omaan 

seurueeseesi, myös wc- ja 
suihkutiloissa

• Laita patja 1-2 metrin etäisyydelle 
toisten patjoista

• Jos sairastut, ilmoita asiasta 
majoitusvalvojalle. Siirry ryhmäsi 
kanssa pois tapahtumasta 
mahdollisimman nopeasti.



Kysymykset ja vastaukset 

• Kysy rohkeasti mieltäsi askarruttavista asioista
• Pyydä puheenvuoro kirjoittamalla Teamsin chattiin pvp tai 

puheenvuoropyyntö
• Joonas Pokkinen jakaa puheenvuorot pyyntöjen järjestyksessä
• Toivomme sinun esittelevän itsesi kysymystä esittäessäsi
• Käymme läpi myös esittelyosion aikana chattiin kirjoitetut kysymykset



Kiitos!
SottiisiMoves 2020 –tiimi

• Suomen Nuorisoseurat, Nuori Kulttuuri, Pispalan Sottiisi
• Suomen Kansanmusiikkiliitto

Jukka Heinämäki, SottiisiMoves 2020, tapahtuman johtaja
• sähköposti: jukka.heinamaki@nuorisoseurat.fi
• puhelin: +358 50 526 8957

Henkilöstön yhteystiedot vastuualueittain
• www.sottiisimoves2020.fi
• Info-sähköposti: info@sottiisi.net

Turvallisuus
• https://sottiisi.net/turvallisuus/
• https://www.tampere-talo.fi/turvallisuus-talossa/
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