SAKUstars 2020 Helsinki 8.-10.9.2020
Nyt kaikki SAKUstars 2020 Helsinki – hybriditapahtumaan mukaan
SAKUstars 2020 tapahtumaan on mahdollista osallistua lähes mistä vaan joko kilpailijana tai kannustusjoukoissa
kaikkien tapahtumapäivien ajan. Olettehan jo käynnistäneet oman kisakatsomon valmistelut ja sopineet yhteisen
tervehdyksen jaettavaksi kaikille.

SAKUstars2020 Helsinki –tapahtuman järjestäjinä haastamme kaikki Suomen
koulutuksenjärjestäjät osallistumaan paikallisesti oman kisakatsomon
kautta.
Omasta kisakatsomosta voi ennalta sovitusti ottaa yhteyttä eri puolilla Suomea oleviin kisakatsomoihin ja vaihtaa
kuulumisia sekä kannustaa kilpailijoita SAKUstars-hengessä yhdessä. Jatketaan huikean SAKUstars Specialin
tapaan ja kohdataan toisemme kisakatsoimoiden tunnelmista.
Perustamme Stadin AO:n huoltajakahvila SUFEEN yhden kisakatsomon, josta sovittuina ajankohtina olemme
paikalla vaihtamassa kuulumisia, tunnelmia ja tietysti kannustamme kaikkien upeita kilpailijoita omissa
tähtihetkissään.
Nyt onkin aika varmistaa osallistuminen ja perustaa oppilaitoksen tiloihin kisakatsomon, josta teillä on mahdollisuus
osallistua lähetyksiin päivien aikana. Toivomme teidän ilmoittavan niistä 24.8. mennessä sähköpostitse Juha
Virtaselle, juha.virtanen@edu.hel.fi.

Kaikkien tapahtumaan osallistuvien oppilaitosten videotervehdykset
Tapahtuman avajaislähetykseen 8.9. klo 20 toivomme kaikkien tapahtumaan osallistuvien
oppilaitosten lähettävän ennalta videokoosteena terveiset.
Olisihan se todella upeaa tapahtuman lähetyksissä, varsinkin avajaisissa, tuoda esille Suomen ammatillisen
koulutuksen laaja verkosto. Toivommekin Teidän toimittavan 25.8. mennessä joukkueenne kannustamiseksi
joukkueen kuvan ja oppilaitoksen logon seuraavasti.
SAKUstars2020 Helsinki tapahtumaan osallistuvien koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten toivotaan toimittavan
yhteyshenkilönsä avustamana esim. joukkueenjohtajan toimesta, seuraavat tiedot 25.8.2020 mennessä:
1. oppilaitoksen tai koulutuksen järjestäjän hyvälaatuinen LOGO joko PNG tai JPG-tiedostona, jolla osallistuva
taho haluaa näkyä avajaisten videokoosteessa. Nimeä tiedosto: LOGO_oppilaitoksen nimi".
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2. Tieto millä nimellä oppilaitos haluaa esiintyä (nimensä kirjoitettuna / nimensä lausuttavana) avajaisten
videokoosteessa. Esimerkiksi jos osallistuva yhteisö on oppilaitos, mutta haluaa käytettävän kunnan nimeä
(ja mahdollisesti oppilaitoksen nimeä) täytyy siitä tulla tarkka ilmoitus.
3. Videokoosteeseen pyritään saamaan myös kuva joukkueesta, tai muu kuva joka kuvastaa osallistuvan
oppilaitoksen rentoa menoa ja hyvää flowta. Tämä ei ole pakollinen, mutta hyvä lisä avajaisten
videokoosteeseen. Nimeä tiedosto: Joukkuekuva_Oppilaitoksen nimi.
Pyydetyt tiedot (1. logo, 2. oikea nimenkirjoitus, 3. kuva joukkueesta tai muu kuva) tulee toimittaa sähköpostilla
osoitteeseen: janne.turtiainen@edu.hel.fi, tiistaihin 25.8.2020 mennessä, jotta ne saadaan lähetyksiin
mukaan. Otsikoi viesti: SAKU - oppilaitoksen nimi - tiedot.

Ilmoittautumisaika on päättynyt
Ilmoittautumisaika on päättynyt 12.8. ja nyt kisa-assari Anna Lantz tarkastaa seuraavien päivien aikana kaikkien
ilmoittautumistiedot ja soittaa tarkastaakseen puuttuvat tiedot. Olettehan tarkkoina ja toimitatte tiedot. Nyt on
välttämättömän tärkeää tietää live-ja virtuaalilajeihin ilmoitetut kilpailijat, jotta heille kaikille osallistuminen on
edelleen mahdollista.

Huoltajainfot Teamsin kautta
Uudenlainen hybriditapahtuma on meille kaikille uusi tapa järjestää SAKUstars-tapahtuma. Onkin odotettavissa
monia uudistuksia, joista kerromme tarkemmin huoltajainfoissa.
Huoltajainfot järjestetää Teamsin kautta tiistaina 25.8. ja 1.9. klo 12 – 13. Tämän viestin yhteydessä on linkki
tilaisuuksiin.

Seuraa uudistuvan tapahtuman päivityksiä www.sakustars.fi/2020

SAKUstars - terveisin,

Sari Karjalainen
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