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Muodostelmaluistelun SM-noviisien, SM-juniorien ja SM-seniorien PreSeason 2021 -tapahtuma 
Pirkkolan jäähallissa lauantaina 16.10.2021 klo 12-18.30 
 
Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne SM-
noviisien, SM-junioreiden ja SM-senioreiden PreSeason-tapahtumaan 16.10.2021 Pirkkolan jäähallissa. 

  
 
Tapahtumatoimisto ja ilmoittautuminen    

Tapahtumatoimisto jäähallin aulassa aukeaa klo 10.15. Ilmoittauduttehan aikatauluun 
merkittynä aikana! Joukkueen valmentajat, huoltajat ja kuvaajat saavat 
ilmoittautumisen yhteydessä kulkuluvat, jotka on pidettävä näkyvillä tapahtuman ajan.  
Tapahtuman turvallisuusohjeet ja jäähallin kartta lähetään joukkueille 
tapahtumaviikolla. 

 
Osallistujat ja aikataulu  Liitteenä. Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulun muutoksiin. 

 
Luistelija- ja toimihenkilötiedot   

PreSeasoniin osallistuvien joukkueiden luistelijalistojen (kilpailuyksiköiden) tulee olla 
Taikkarissa 7.10. klo 20.00 mennessä. Yksikön kanssa tapahtumaan osallistuvat 
toimihenkilöt (valmentajat ja muut toimihenkilöt) tulee myös ilmoittaa Taikkariin 7.10. 
mennessä. Vain ilmoitetut henkilöt pääsevät jäähalliin.  
Huomioikaa, että myös kuvaajalla tulee olla toimihenkilöpassi, jos hän tulee jatkossakin 
kilpailuihin kuvaamaan. (Jos kuitenkin teillä on tässä tapahtumassa kuvaaja, joka ei ole 
mukana kisoissa, voitte ilmoittaa kuvaajan nimen Taikkarin Lisätiedot-kohdassa tai 
sähköpostitse ninajsa@gmail.com). 

   

Suunniteltu ohjelma ja musiikki: 

Suunnitellut ohjelmat ja ohjelmamusiikit (mp3) tulee ladata Taikkariin viimeistään 
lauantaina 9.10.  
SM-juniori- ja SM-seniorijoukkueet voivat valita esittävätkö tapahtumassa lyhyt- vai 
vapaaohjelmansa. Merkitkää Taikkarin Lisätietoihin kumman ohjelman joukkue 
luistelee (LO/VO)!  
Huom! Taikkari vaatii joukkueilta ohjelmatiedot molemmista ohjelmista. Joukkue 
laittaa Taikkariin kilpailuyksikköön kummatkin ohjelmat, mutta sen ohjelman, jota ei 
PreSeasonissa luistele, voi jättää vielä vajaaksi: ohjelmaan ei tarvitse laittaa kaikkia 
elementtejä (yksikin elementti riittää) ja musiikkia, mutta jotain pitää olla syötettynä, 
jotta pystyy menemään eteenpäin. Ohjelmatietoja pystyy muokkaamaan Taikkarissa 

myöhemmin (eli se on jossakin vaiheessa kilpailukauden alkaessa kuitenkin edessä).  
Taikkarin käyttöön löytyy ohjeita: https://www.stll.fi/seurat/edut/taikkari/ 

Jos PreSeasonissa esitettäviin ohjelmiin tai musiikkeihin tulee muutoksia 9.10. 

jälkeen, niistä tulee ilmoittaa järjestäjälle sähköpostitse: ninajsa@gmail.com. 

Musiikista on hyvä olla mukana varakopio muistitikulla. 
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OHJEET:  

Saapuminen jäähallille  
Pirkkolan jäähalli sijaitsee osoitteessa Plotinrinne 8, 00630 Helsinki. Bussit voivat ajaa 
hetkellisesti hallin edustalle pudottamaan luistelijat kyydistä. 

Tilat jäähallissa 
Pirkkolan jäähallin kartta ja tarkempi info joukkueille merkityistä verryttely- ja 
pukuhuonetiloista toimitetaan joukkueille tapahtumaviikolla. Koronavirusepidemian 
takia on tärkeää, että joukkueet noudattavat liitteenä olevaa aikataulua ja 
tapahtumaviikolla toimitettavaa ohjeistusta erittäin tarkasti. Järjestäjä suosittelee 
kasvomaskien käyttöä jäähallin yleisissä tiloissa liikuttaessa. 
 
Pidättehän omalta osaltanne myös pukuhuoneen siistinä. Tarkistakaa, että lähtiessänne 
kaikki tulee mukaan ja roskat roskakoriin!  

 
Verryttelytilat  Verryttely tapahtuu merkityillä paikoilla aikataulussa oleva rotaation mukaisesti. 

Verryttelyssä on otettava huomioon muut hallin tilojen käyttäjät mm. huomioimalla 
musiikin volyymi. Verryttelytiloihin kuljettaessa on noudatettava minuuttiaikataulua, 
jotta liikkuminen toteutuu sujuvasti ja koronaturvallisesti. 

 
Yleisö ja huoltojoukot PreSeason ei ole yleisötapahtuma. Vain joukkueet ja Taikkariin ilmoitetut valmentajat 

ja huoltojoukot pääsevät kulkemaan hallissa.  
 
Videointi/kuvaaminen  Joukkueen oman suorituksen voi videoida tai kuvata vain joukkueen etukäteen 

nimeämä henkilö. Hänellä tulee olla kuvaajan kulkulupa, jonka saa kisatoimistosta 
henkilökohtaisesti. Suoritusten kaikki muu kuvaaminen on kielletty.  
 
HUOM! Jotta tätä voitaisiin paremmin valvoa, on myös puhelimien ja tablettien käyttö 
suoritusten aikana kielletty. Joukkueenjohtajia ja huoltajia pyydetään omalta osaltaan 
valvomaan, ettei asiatonta kuvaamista tapahdu.  

 
Ensiapu  Ensiapuhenkilöstö on jään laidalla. 
 
Ruokailu  Joukkueruokailua ei ole järjestetty. 
 
Palaute Joukkueen valmentaja(t) käy kuuntelemassa teknisten asiantuntijoiden 

ohjelmapalautteen aikataulun mukaisesti. Palautteeseen on varattu aikaa 5 minuuttia 
per joukkue. Palautetilan sijainti ilmoitetaan tapahtumaviikolla toimitettavassa 
ohjeistuksessa. 

 
Teknisten paneelissa  

Heidi Niiranen 
Henriikka Latva, SM-noviisit  
Sini Aarnio-Kurki 
Sabine Nyholm 
Linnea Honkanen, SM-juniorit ja SM-noviisit 
Ida Hellström 
Ann-Marie Pränni, harjoittelija 

 
Tapahtuman koordinaattori  

Nina Salmela-Mäkelä, puh. 040 7213347 ninajsa@gmail.com 
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Tervetuloa! 
Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry 
 

 
puolesta Nina Salmela-Mäkelä 

 
 
Jakelu   Tekniset 

EsJt, ETK, EVT, HSK, HL, HTK, JoKa, Kaari, KKJT, KuLS, LTL, OLK, PML, Tappara, TTK, TRT, 
VG-62, STLL 
 

Liitteet   Aikataulu 

 


