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Tervehdys 20-luvun Stadista! 
 

SAKUstars 2020 uuden vuosikymmenen alussa 

Uutta kohti unelmoiden DREAM HARD teemallla. 

Tapahtuma tulee valloittamaan Stadin AO:n kampus viiden niin tiloista kuin tunnelmallaankin.  
Odotamme jo kovin ennakkotöitä ihasteltavaksi ja tietysti upeita taiteilijoita ilmoittautumaan 
vuosikymmenen ensimmäiseen SAKUstars-tapahtumaan. Nettisivuilta löytyy uuttaa tietoa viikoittain 
tapahtuman ohjelman ja palvelujen tarkentuessa.  

Kilpailuun osallistuvien majoitus 

Tapahtuman pääyhteistyökumppani Original Sokos Hotel Tripla tarjoaa kilpailijoille ja huoltajille 
kamppanjahintaan majoittumisen tapahtuman viikon aikana. Osoite Fredikanterassi 1 B, 000520 Helsinki  
Majoitusvarausta tehtäessä varaus koodi on SAKUstars2020. Varauksen voi tehdä myös suoraan  
www.sokoshotels.fi varauskoodilla BSAKUstars2020 

 
Original Sokos Hotel Triplassa on järjestetty em.majoittujille erillinen tavaroiden säilytysmahdollisuus 
huoneen vastaanottamista odottaessa ja huoneen luovutuksen jälkeen 23.4. päivän ajaksi ilman erillistä 
maksua. Hotellin aulassa on tapahtuman ajan infopiste, jonka aukioloajat vahvistetaan myöhemmin. 
 

Palmia Oy:n ravintola Emstreet kilpailijoille ja huoltajille 

Kilpailijoille ja huoltajille järjestetään ruokailu päivittäin ravintola Emlstreetissä, jossa löytyy jokaiselle 
vaihtoehto runsaasta buffan tarjonnasta. Lounasbuffa on klo 10.15 – 13.30, jonka hinta on 8,50€ henkilö. 
Jotta kaikilla on mahdollisuus ruokailla kilpailusarjojen välillä klo 13.30 – 18 tarjolla on kevytpäivällinen 
hintaan 6,60€/henkilö. Ruokailut tilataan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Iltaevääksi tarjotaan mahdollisuus tilata eväspussi hintaan 5€/henkilö ilmoittautumisen yhteydessä. Jos 
kilpailijat ja huoltajat majoittuvat Original Sokos Hotel Triplassa, joka sijaitsee uudessa kauppakeskus 
Triplassa, heillä on erinomaiset mahdollisuudet omakustanteiseen ruokailuun kauppakeskus Triplan 
lukuisissa ravintoloissa. 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sokoshotels.fi&data=02%7C01%7CEeva.Soininvaara%40sok.fi%7C295d45a146b348a0d4bb08d79f55f3cd%7Ca652adc37bb343128eb06ab323f7d6cd%7C0%7C0%7C637153063820115944&sdata=J5E8ZC6r9TnQtvVfifmMpNyK0E3A%2BgZ4n1VDENDAayw%3D&reserved=0
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Liikkuminen Stadissa 

Helsingissä on helppoa ja ympäristöystävällistä liikkua joukkoliikennettä hyödyntäen tai kävellen. Kilpailuun 
osallistuville tarjotaan ennakkovarauksen perusteella HSL:n matkakortit tapahtuman ajaksi. Matkakortin saa 
akkreditoitumisen yhteydessä.  
 
Suunnittele oma kulkureittisi tapahtumapaikalle HSL:n Reittioppaan avulla. Kätevintä on ladata HSL-sovellus 
kännykkään omasta sovelluskaupasta.  
 
 

Tapahtuman aikana Stadilaista maittavaa 
 
Tapahtumassa Stadin AO:n Sturenkatu 18, A-talossa on huoltajille ja kilpailijoille omat kahvilat tavata tuttuja ja 
nauttia kohtuuhintaista välipalaa.  
 

Huoltajakahvila SUFE, Stadin AO, Sturenkadun toimipaikka, A-talo, Sturenkatu 18, 2.krs ( tarjoilu VIP- ja Huoltaja-

passilla ilmainen ) 
 Avoinna  TI 21.4. klo 10 – 17 
  KE 22.4. klo 8:30 – 17 
  TO 23.4. klo 8:30 - 12 

Kilpailijakahvila SUMPPI, Stadin AO, Sturenkadun toimipaikka, A-talo, Sturenkatu 18, 2.krs ( kahvilan tarjoilu vain 

kilpaiijoille kohtuuhintaan ) 
 Avoinna TI 21.4. klo 12 – 16 
  KE 22.4. klo 8.30 – 17 
  TO 23.4. klo 8:30 – 12 
 

Tapahtumakahvila BORKKA, tapahtuma-areena Ääniwallissa, Pälkäneentie 13, 00510 Helsinki ( kahvilan tarjoilu 

kilpailijoille, huoltajille, järjestäjille kohtuuhintaan ) 
 Avoinna TI 21.4. klo 10 – 16 
  KE 22.4. klo 8:30 – 21 

 
DREAM HARD – unelmaa vai totta 

Nettisivuilta löytyy lähes viikoittain edellisten vuosien kilpaijoiden ja tämän kevään tuomareiden videotarinoita. 
Jokaisella heistä tavoitteena oma unelma. Stadissa tehdään yhdessä unelmista totta. 

Stadissa tavataan ! 

 

Kisaterveisin, 

 

Sari Karjalainen  Juha Virtanen  Anna Lantz 

https://reittiopas.hsl.fi/

