VOLTTIPOSTIA 2
TERVEHDYS RYHMÄNOHJAAJA!
VOLTTI 2017 - lasten ja nuorten kulttuuritapahtumaan on enää vajaa kuukausi aikaa. Volttiväki
kokoontuu 8. - 11.6.2017. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita Lappeenrantaan!
Olet saanut yhteenvedon ryhmäsi varauksista ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiin.
Yhteenvedosta näet ryhmällesi varatut osallistujapaketit. Tämän kirjeen liitteenä ovat:
LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4
LIITE 5

Ohjelma
Majoituskoulujako
Ohjeet koulumajoittujille
Työpajat ja osallistujat
Lupa tuliteatteria työpajaan osallistujille

Huolehdithan, että kaikki osallistumiseen liittyvät laskut on maksettu ennen tapahtumaa.
Osallistumismaksuja palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.
Saapuminen ja majoittuminen
Ryhmiä vastaanotetaan
Kimpisen koululla to 8.6. klo 8.00
Kimpisen lukiolla to 8.6. klo 12.00
Mikäli saavutte Lappeenrantaan jo aiemmin, ilmoitathan siitä järjestäjälle. Ilmoittautukaa
saapuessanne koulun majoitusvalvojalle. Majoitusvalvojalta saatte opastuksen
majoitusluokkaanne ja osallistujapaketit. Osallistujapaketti sisältää volttipassin, käsiohjelman ja
muuta tarvittavaa ohjeistusta. Ryhmien mukana saapuvat talkoolaiset saavat omat
osallistujapassinsa tapahtuman tuotantotoimistosta, joka sijaitsee Kimpisen koululla.
Voltin nettisivuilta www.voltti2017 löydät tapahtumapaikat ja kartan, jossa kaikki toimintapaikat
ovat luetteloituina osoitteineen.
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VOLTTI-INFO
Tapahtumainfo
Tapahtuman osallistujia palveleva tapahtuman infopiste sijaitsee Kimpisen
koulun aulassa osoitteessa Pohjolankatu 23. Aukioloajat ovat:
to 8.6. klo 12 – 19
pe 9.6. klo 9 – 19
la 10.6. klo 9 – 19
su 11.6. klo 9 – 14
Tapahtumainfon puh. 041 494 3492
Löytötavarat
Kadotettuja tavaroita voi kysellä tapahtuman aikana
Tapahtumainfosta ja jälkeen Saimaan Nuorisoseurojen toimistolta
puh. 040 566 0288.
Tiedotus
Voltin tilaisuuksista ja tapahtumista välitetään tietoa tiedotusvälineille ja kerrotaan tapahtuman
kotisivuilla. Voltti 2017 tapahtumasta kerrotaan omalla YouTube -kanavalla. Tapahtumaa
tallentamassa on myös kaksi kuvaajaa.
Voltin tiedotusvastaava on Maarit Saarelainen puh. 050 595 7874.
Pysy menossa mukana - tykkää, kommentoi, jaa!
Seikkaile mukana Voltin sosiaalisessa mediassa. Käytettävät aihetunnisteet ovat #voltti2017
#heitävoltti ja suositeltavia #sirkus #teatteri #kansantanssi. Voltin löydät Instagramista (Voltti
2017) sekä Facebookista Voltti 2017-tapahtumana. FB-Tapahtuman seinältä ja verkkosivuilta
www.voltti2017.fi pääsee myös kotiväki seuraamaan tapahtuman mainiota menoa.
Majoitus
Pyydämme ystävällisesti kaikkia osallistujia huolehtimaan yleisestä siisteydestä majoituskouluilla.
Majoituskoulut
Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23, puh. 041 494 3496
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2, puh. 041 494 3497
Voltin päätapahtumakeskuksena toimii Kimpisen kampus, jonka muodostavat vierekkäin
sijaitsevat Kimpisen koulu, Kimpisen lukio ja Peltolan koulu, Lappeenkatu 2.
Huomioitavaa! Tapahtuman aikana Kimpisen koululla majoittuvat käyttävät Lappeenrannan
Urheilutalon, Pohjolankatu 29, suihkuja, koska suihkujen määrä koululla on vähäinen. Urheilutalon
palloiluhallin pukuhuoneiden suihkut ovat avoinna:
to 8.6. klo 9.00 - 23.00
pe 9.6. klo 7.00 - 22.00
la 10.6. klo 7.00 - 23.30
su 11.6. klo 7.00 - 15.00
Suunnitelkaa peseytymisenne näiden aikataulujen pohjalta. Myös Kimpisen lukiossa majoittuvat voivat
välttää ruuhkaa lukiolla käyttämällä Urheilutalon suihkuja.
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Majoitusvastaava
Minna Pasi, puh. 040 566 0288
Linja-autojen paikoitusalueet
Linja-autoille on varattu paikoitukseen Pohjolankatu 29 edestä Urheilutalon puoleinen kadunvarsi.
Ruokailut
Tapahtuman ruokailut ovat Kimpisen koulun, Pohjolankatu 23, ruokalassa.
TORSTAI 8.6.
klo 14.30 - 17.00

Päivällinen

PERJANTAI 9.6.
klo 7.00 - 9.00
klo 11.00 - 13.30
klo 17.00 - 19.30

Aamupala
Lounas
Päivällinen

LAUANTAI 10.6.
klo 7.00 - 9.00
klo 11.00 - 13.30
klo 16.00 - 18.30

Aamupala
Lounas
Päivällinen

SUNNUNTAI 11.6.
klo 7.00 - 9.00
klo 12.00 - 14.00

Aamupala
Lounas

Huomioitavaa! Tapahtuman aamupaloilla ei ole tarjolla kuumaa juotavaa. Ilmaisen aamukahvin ja
-teen saat majoituskoulujen kioskeista klo 7.00 – 9.00. Tee ekoteko ja ota oma kahvi/teemukisi
mukaan. Näin säästät luontoa!
Ohjaajat tapahtuma tarjoaa kioskeista ilmaiset kahvit ja teet koko tapahtuman ajan.
Kioskimyynti
Majoituskouluilla ja Urheilutalolla toimii volttikioskit, joista voi ostaa juomia, suolaista ja makeaa
syötävää.
Volttituotteet
Volttituotteina on t-paita ja jumppapussi. Tuotteita voi ostaa käteisellä tai kortilla
tapahtumainfosta, Kimpisen koulun aulasta. T-paidan hinta on 13/16 e, ja jumppapussin saat
omaksesi 10 eurolla.
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Lipunmyynti
Voltti-passilla kaikkiin tapahtuman tilaisuuksiin vapaa pääsy.
Tiedoksi mahdollisille esityksiä seuraamaan tuleville: lippujen ennakkomyynti tilaisuuksiin
tapahtuu liput.nuorisoseurat.fi. Tapahtuman aikana lippuja voi ostaa tapahtumainfosta Kimpisen
koululta. Maksuvälineenä käyvät käteinen ja kortti. Lippuja myydään myös tapahtumapaikoilla
tuntia ennen tilaisuuksien alkua. Maksuvälineenä ovimyynnissä on käteinen.
Nurtsin sirkusesityksiin kaupunginteatterissa ja Lappeenranta-salissa lippuja on saatavilla ovelta.
Sirkusesityksiin ei ole ennakkomyyntiä.
Lisätietoja lipunmyynnistä ja ohjelma osoitteessa www.voltti2017.fi
Ensiapu ja hätätilanteet
Tapahtuman tilaisuuksissa, työpajoissa ja harjoituksissa on saatavilla ensiapuvälineistöä, joita voi
kysyä tapahtuman ensiapuvastaavalta Anu Pesarilta p.040 810 3335, tilaisuuksissa toimivalta
ensiapuryhmältä ja järjestyksenvalvojilta, majoitusinfosta tai työpajojen kouluttajilta.
Tapahtumassa toimivan vapaaehtoisista kootun ensiapuryhmän lisäksi torstain avajaisillanvietossa
ja lauantain diskossa on Suomen Punaisen Ristin Lappeenrannan osaston ensiapupäivystys,
Marketta Hagman p. 040 731 8552.
Vakuutukset
Osallistujilla on tapaturmavakuutus tapahtuman aikana sekä meno- ja paluumatkalla. Vakuutus ei
korvaa sairauksien aiheuttamia kuluja, joita varten osallistujan on mahdollista ottaa
matkustajavakuutus.

OHJELMA
KAIKKI

Yhdessä

Avajaisparaati – Hännännostajaiset, to klo 17.00, Marian aukio
Kukapa kissan hännän nostaisi, jos ei kissa itse? Perinteinen kulkue kasvaa
paraatiksi ja luikertelee vilkkaan IsoKristiinan kauppakeskuksen läpi kohti
Urheilutalon avajaisia. Paraatiin kokoontuminen Marian aukiolla klo 17.00.
Tanssitaan Hulahulaa lämmittelyksi ja Paraatin aikana. Päälle jotain erittäin
näyttävää, esiintymisasut – tanssijoille joko ryhmän omat tai lauantain
yhteisohjelmissa käytettävät, sirkukselle ja teatterille mahdolliset omat
esiintymisasut, ryhmän edustusasut (huppari tms.) tai sitten vaikka ryhmän
kesken sovittu tietty väri koko joukolle.
Koska paraati kulkee kauppakeskuksen läpi, etenemme kolme rinnakkain. Jotta
kulkue elää, laulaminen, tanssiminen, sirkustelu (yksipyöräinen ja jongleeraus
esim.) on erittäin suotavaa!
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Avajaiset: SOMEthing, to klo 18.00, Urheilutalo
Kun paraati on päässyt sisään Urheilutalolle, avataan tapahtuma virallisesti. Velmu-, Kippura- ja
Repe-kissojen suorittaman avauksen päätteeksi nautitaan sirkuksesta. Koulutuskeskus Salpauksen
sirkusartistiopiskelijat esittävät Volttikansalle SOMEthing-sirkusesityksen.
Illanvietot, disko ja päättäjäiset Urheilutalolla
Torstaina ja perjantaina järjestetään Urheilutalolla osallistujien illanvietot. Illanvietot on
rakennettu siten, että niissä limittyy sirkuksen, teatterin ja tanssin ohjelmaa. Illanvietoissa ei
tyydytä katsomaan muiden tekemistä, vaan kaikki osallistujat pääsevät yhdessä tekemään illan
ohjelmaa.
Sunnuntain päätösjuhla on suunnattu koko volttiväelle. Juhlassa kurkistetaan, mitä kaikkea
Voltissa oikein ehtikään tapahtua ja päätetään Volttihaaste. Päätösjuhla alkaa Urheilutalolla klo
14.00. Päätösjuhlaa ennen Kattikierros Urheilutalolla klo 12.30-14.00. Kierros on täynnä sirkusteatteri ja tanssitekemistä ja sinne voi tulla haluamaan aikana paikalle.
Lauantai-iltana on Repen Diskoteekki, jossa tunnelman yli Urheilutalon katon nostattaa DJ Frank.
Disko alkaa heti Superseikkailun jälkeen ja on klo 21.00 asti sallittu kaikille, jonka jälkeen
ohjeellinen ikäraja K10.

TANSSIA

Kalenat

Superseikkailu – kansantanssin pääjuhla la klo 19.00, Urheilutalo
Sisarukset Anna ja Martti ovat ostoksilla suomalaisen pikkukaupungin torilla. Lapset tapaavat markkinoilla
kukkakauppiaan, joka myy Annalle erikoisen kukan. Samaan aikaan Martti löytää tiensä maankiertäjien
teltalle. Martti innostuu aikamatkustuksesta ja ostaa propellihatun, jolla pääsee matkustamaan ajassa.
Annan vastustuksesta huolimatta Martti pyöräyttää propellia ja... minne kaikkialle matka päätyykään? Se
selviää Urheilutalolla lauantaina kello 19 alkavassa kansantanssin pääjuhlassa.
Lavalla nähdään 600 lasta ja nuorta. Käsikirjoituksen ovat tehneet ja teatteriosuudet esittävät Kulissinuorisoseuran nuoret Jyväskylästä.
Käsikirjoitusprosessi, kokonaisuuden ohjaus Johanna Juslin
Koreografiat Kaisa Alatalo ja Susanna Kivinen
Musiikki Joonas Ojajärvi ja Rälläkkä-yhtye Joensuusta.

Kissantassujen tähtihetki - kansantanssikonsertit
Kansantanssikonserteissa pe ja su nähdään kansantanssiryhmien ja kahden sirkusryhmän omia
esityksiä. Luvassa on takuulla tanssin iloa ja taituruutta! Esiintyjinä pe klo 18 Lappeenranta-salissa
ovat Hippa ja Hyrrä Oulusta, Jippo Helsingistä, Kimara Lappeenrannasta ja Sirkus Keikauksen
Kieppi. Su klo 11 Urheilutalolla esiintyvät Motoran Säpäkät, Vinhakat ja Liipukat Joensuusta, Samut
ja Saarat Hollolasta sekä Hakasirkus. Tarkemmat esiintymisaikataulut toimitetaan suoraan
esiintyville ryhmille.
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SIRKUSTA

Nurtsi

Sirkuskatselmus
Nurtsin sirkuskatselmuksiin on ilmoittautunut lähes 400 sirkusharrastajaa yhteensä 12
kokonaisuudella, 7 minikokonaisuudella ja 39 yksittäisellä sirkusnumerolla. Yksittäiset numerot on
jaettu neljään eri esityssarjaan. Sirkuskatselmuksen esitysaikataulut löytyvät Voltin nettisivuilta
www.voltti2017.fi/nurtsi-nuorison-sirkusfestarit . Esityspaikkoina toimivat joko Lappeenranta-sali
tai Lappeenrannan kaupunginteatteri.

TEATTERIA

Valokeila

Teatteriohjelma
Valokeilan ryhmiä on mahdollisuus nähdä katukeikoilla ja Karjalaisessa
kammarissa. Teatteriohjelmasta vastaa tapahtumassa Sami Sivonen.

HEITÄ

Voltti

Volttihaaste
Volttihaaste on koko tapahtuman mittainen haaste, jossa on tekemistä kaikille.
Osallistujapasseissa on päiväkohtainen tehtävä ja lisäksi yllätystehtäviä on
luvassa ainakin illanvietoissa, päättäjäisissä ja diskossa.
Katukissat keikalla - VOLTTIryhmät vievät iloa ja väriä kaupungille
VOLTTI – tapahtuman osallistujat esiintyvät omilla ohjelmistoillaan pitkin kaupunkia perjantaina ja
lauantaina. Tule nauttimaan esityksistä pe klo 13.30 Marian aukiolle, la klo 13.45 ja 14.45
Kehruuhuoneelle ja klo 15.30 Satamatorille. Tarkemmat esiintymisaikataulut toimitetaan suoraan
esiintyville ryhmille.
Karjalainen kammari
IsoKristiinan Karjalaisesta Kammarista löytyy VOLTTIpuuhaa kaikenikäisille. Kammarissa kerrotaan
tarinoita Suomesta, touhutaan ja puuhastellaan karjalaista haastamista unohtamatta. Päivien
aikana voit nähdä teatteri-, musiikki ja sirkusesityksiä ja kammari toimii osaksi myös Valokeila –
teatterifestivaalin näyttämönä. Esityksien ja jutustelun lomassa voit vaikka ottaa selfien
volttikattien sekä Lappeenrannan Villimiehen kanssa. Tuu haastelemaan meijän kans!
Kammariin on vapaa pääsy. Tarkempi ohjelma päivittyy osoitteeseen www.voltti2017.fi,
muutokset mahdollisia.
PSST! Haluaisitko esiintyä Lappeenrannan vilkkaimmassa kauppakeskuksessa? Varaa esiintymisaika
Karjalaisesta Kammarista! Varaukset ja lisätietoa: elina.kukkonen@nuorisoseurat.fi, puh. 045 120
6443.
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Työpajat
Jokainen Voltin osallistuja on voinut ilmoittautua yhteen työpajaan. Osassa työpajoista on vielä
tilaa. Jos tahdotte tehdä lisäilmoittautumisia pajoihin, on se nyt mahdollista! Löydätte ajantasaisen
tiedon vapaista työpajapaikoista ke 17.5. alkaen nettisivuilta www.voltti2017.fi/tyopajat. Varaus
tapahtuu s-postitse minna.pasi@nuorisoseurat.fi ilmoittamalla pajan nimen, ajan ja
varaajaryhmän nimen sekä kuinka monta ryhmästä pajaan osallistuu. Ilmoittautumisia otetaan
vastaan 17. – 31.5. välillä.

Lisäksi
Volttitanssiin ilmoittautuneille:
Volttitanssiin ilmoittautuneille muistutukseksi, että tanssi tulee olla hallussa ennen tapahtumaa.
Löydät ohjeet nettisivuilta www.voltti2017.fi/volttitanssi Volttitanssin finaaliharjoitus on
lauantaina klo 8.30-10.00 Urheilutalolla ennen Superseikkailu – kansantanssin pääjuhlan kenraalia.
Kaikkien ryhmien, jotka esiintyvät Superseikkailun finaalissa lauantai-iltana, tulee olla
harjoituksessa paikalla.
Tanssiohjaajille:
Kansantanssin yhteisohjelmat esitettään juonellisessa kokonaisuudessa Superseikkailu –
kansantanssin pääjuhla. Kokonaisuudessa esiintyy lähes 400 tanssijaa ja esityksen finaalissa on
lavalla samanaikaisesti 600 Volttitanssijaa.
Jokaisella taitotasolla on yksi oman taitotason harjoitus ja lauantaina finaalin harjoitus sekä
kokonaisuuden kenraali.
Koska tanssijoiden lukumäärissä on ollut vielä muutoksia, kenttäkartat saatte ilmoittautumisen
yhteydessä majoituskoululta torstaina. Kuvioiden sijoittelu kentälle on oma työnsä, sillä
esimerkiksi Superseikkailijoissa on 166 tanssijaa mukana. Toiveet pyritään huomioimaan
mahdollisimman hyvin, mutta kuvioiden sijoittelu saattaa aiheuttaa niihin muutoksia.
Puvustusohjeet ja harjoitusaikataulu Voltin verkkosivuilla. Huomaathan ohjaajapalaverin
perjantaina 8.30-9.00 Urheilutalolla.
Superseikkailu (taitotaso B) ohjaajille huomio: Foliokypärästä johtuen alun kuperkeikat
kylkikuperkeikkoina, ei pään kautta.
Sirkusohjaajille:
Tarkemmat aikataulutiedot sirkusvälineiden roudauksista esityspaikkojen takatiloihin, teknisten
läpimenojen ja riggausten aikataulut yms. lähetetään ryhmien ohjaajille sähköpostitse.
Lappeenrantalaisen Taidekoulu Estradin puolesta kaupunginteatterille tulee kaksi pitkää
akrobatiamattoa ja neljä alastulopatjaa (kaksi isompaa ja kaksi pienempää), sekä 2-3 taittopatjaa.
Lappeenranta-saliin tulee kaksi pitkää akrobatiamattoa. Laitamme näistäkin vielä erikseen tarkat
mitat. Muista mahdollisista Estradilta lainattavista välineistä olettehan suoraan yhteydessä Petra
Mäki-Neuvoseen makineuvonen@gmail.com ennen toukokuun loppua.
Nurtsin aikataulut (etenkin teatterilla) ovat tiukat ja siirtymisiä teatterin ja Lpr-salin välillä on
päivien aikana paljon. Teettehän omille ryhmillenne tarkan päiväkohtaisen aikataulun, jossa
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huomioitte ruokailujen aikataulut, työpajat, oman esityksen valmistautumiseen menevän ajan,
oman esitysajan sekä esityksen jälkeiselle palautteelle varatun ajan kuin myös iltaohjelmat.
Nurtsissa toimii kolme eri palauteraatia, jotka antavat kullekin esitykselle palautetta heti
esityksen/esityssarjan päätyttyä. Kokonaisuuksien palautteelle on varattu aikaa max. 15 min. ja
yksittäisille sirkusnumeroille max. 5 min. Jos esiintyjät/ryhmänne haluavat omasta esityksestään
erityistä ja johonkin tiettyyn asiaan kohdennettua palautetta, pyydämme olemaan asiasta
yhteydessä palauteraatien yhteyshenkilöön, Petra Päivärinteeseen petrap@snsl.fi ennen
toukokuun loppua.
Palauteraatien kokoonpanot: raati 1 Netta Salonsaari, tanssija, Jukka-Pekka Matero, sirkusartisti,
Sini Napari, Sirkumenttilainen raati 2 Samuli Punkka, näyttelijä, Saila Salminen, sirkusopettaja,
Sohvi Silius, Sirkumenttilainen raati 3 Anna-Maria Paadar, tanssinopettaja, Taruelma Heikkinen,
sirkusopettaja, Elmo Kaasinen, Sirkumenttilainen.
Teatteriohjaajalle:
Tapahtumaan saapuvat teatteriryhmät saavat räätälöidyn ohjelman, jossa on luvassa ilmaisullista
menoa niin esiintymisten kuin työpajojenkin muodossa. Teatteriohjelmasta vastaa tapahtumassa
Sami Sivonen, joka on ryhmiin suoraan yhteydessä.
Terveisin
* Minna Pasi, työpajat, majoitus ym. käytännön asiat puh. 040 566 0288
* Sari Ortju, osallistujapaketit, laskutus, ruokailut puh. 050 466 4565
* Tuija-Liisa Leino, talkoolaiset puh. 040 537 2363
* Joonas Pokkinen, yhteiset illanvietot, avajaiset, disko ja päätösjuhla, kansantanssin
yhteisohjelma, puh. 050 389 4414
* Riia Niemelä, kansantanssikonsertit, katukeikat puh. 044 744 3939
*Evianna Lehtipuu, sirkuksen kokonaisuus, puh. 050 414 2041
*Sami Sivonen, teatterin kokonaisuus, puh. 050 330 0777
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