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SAKUstars 2020 Helsinki 8.-10.9.2020 
 

SAKUstars uudistuu; Live- ja virtuaalikisat oman valinnan mukaan 

SAKUstars 2020 järjestetään 8.-10.9.2020 kevään poikkeustilan jälkeen uusitulla formaatilla. Kilpailulajeihin voi 
osallistua Helsingissä tai etänä omasta oppilaitoksesta käsin. Tavoitteena on järjestää tapahtuma, jonka tavoittaa 
mistä vaan joko katselijana tai osallistujana. Lajikohtaiset ohjeet päivitetään nettisivulle kesäkuun aikana. Nyt on 
aika kokeilla uutta tapaa kisailla SAKUstarsin hengessä. 

 

Kilpailuihin ilmoittautuminen 4.5.-12.8.2020  

Olemme jatkaneet tapahtumaan ilmoittautumisen aikaa 12.8.2020 saakka. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee 
vahvistaa ilmoittautumisjärjestelmään jokaisen osallistujan kohdalla valitsemalla vaihtoehto lisäpalveluissa 
osallistuuko live- vai virtuaalikilpailuun.  

Livekilpailu toteutetaan 8. – 10.9. Stadin AO:n tiloissa Vallilassa ja striimausstudiossa Helsingin rautatieaseman 
läheisyydessä. Kilpailusarjojen järjestämispaikat vahvistetaan elokuussa. Kilpailutilanteet striimataan tai 
nauhoitetaan kunkin lajin määrittämällä tavalla. Voit tarkemmin varmistaan lajien live- ja virtuaaliosallistumisten 
toteutustavat tapahtuman nettisivulta lajikuvauksista, joihin päivitetään lajikohtaiset ohjeet kesäkuun aikana. Ohjeita 
tarkennetaan tarvittaessa vielä elokuun aikana, jolloin ohjeistuksista tiedotetaan joukkueen huoltajalle 
sähköpostitse.  

Virtuaalikilpailu toteutetaan kunkin kilpailulajin määrittämällä tavalla joko ennalta toteutettuna tallenteena, 
tapahtumapäivien aikaisena striimattuna esityksenä tai samanaikaisesti tehtynä kunkin oppilaitoksen tiloissa. 
Tärkeintä on kunkin kilpailijan osallistuminen omalla, persoonallisella ja unelmista todeksi – otteella itselleen 
mieleisessä lajissa. Tehdään historiaa osallistumalla tapahtumaan juuri sieltä, missä osallistuja opiskelee. 

SAKUstars2020 Helsinki haastaa kaikki mukaan voittamaan itsensä, osallistumaan ilolla ja tekemään 
haaveet todeksi yhdessä kolmen päivän aikana.   

Ilmoittautuminen tapahtumaan live- ja virtuaalilajeihin on mahdollista oppilaitoksen yhteyshenkilön kautta, joka 
vahvistaa virallisen ilmoittautumisen SAKUstars-ilmoittautumisjärjestelmään. 

Ilmoittautuminen livesarjoihin päättyy 12.8.2020, jonka jälkeen ei voida vastaanottaa myöhästyneitä 
ilmoittautumisia.  

 

Kisapassit tapahtumaan 

SAKUstars2020 Helsinki –tapahtuman kisapassit tilataan ja vahvistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Livelajeihin 
osallistuvan kisapassi on 35 euroa ja virtuaalilajeihin osallistuvan kisapassi on 18 euroa / laji.  



 
 

 

 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto 

PL 55308 · 00099, Helsingin kaupunki 

Vaihde 09 310 8600 

www.stadinammattiopisto.fi 2 / 2 
 

 

Ennakkolajit taidokkaat työt näyttelyssä syyskuussa 

Ennakkolajeihin osallistuneista teoksista kootaan syyskuussa järjestettävä näyttely livetapahtumaan Stadin AO:n 
tiloihin ja virtuaalitapahtumaan kaikkien nähtäville osana päivien striimattua ohjelmaa.  

Ennakkolajien teokset säilytetään kesän ajan Stadin AO:ssa, jolloin mahdollisimman moni töistä on elo-syyskuussa 
esillä oppilaitoksessa järjestettävässä SAKUstars2020 Helsinki – näyttelyssä.  

Ennakkolajien työt palautetaan osallistujan huoltajalle tapahtuman jälkeen. Työt voi noutaa 10.9. klo 14 jälkeen 
Sturenkatu 18, A-talon byroosta tai huoltaja voi ilmoittaa oppilaitoksen palautusosoitteen, jolloin työt lähetetään 
postitse tapahtuman jälkeen.   

 

Terveysturvallisuus  edellä tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa 

Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Valtioneuvoston, THL:n, Helsingin kaupungin ja Stadin 
AO:n linjauksia ja ohjeita hyvin tarkkaan. Kilpailutapahtuma toteutetaan varotoimenpiteet huomioiden ja erityistä 
tarkkuutta noudattaen.  

Poikkeustilanteesta johtuen emme järjestä yli 500 henkilön kokoontumisia. Tämä tarkoittaa, että avajaiset, kavalkadi 
ja päättäjäiset saavuttavat kaikki katsojat uudistuneella toteutustavalla, jolloin juhlitaan yhdessä SAKUstars-
hengessä. 

 

Seuraa uudistuvan tapahtuman päivityksiä www.sakustars.fi/2020 

 

 

Kesäkuun kisaterveisin, 

 

Sari Karjalainen  Juha Virtanen  Anna Lantz 


