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SAKUstars 2020 Helsinki 8.-10.9.202 

 

SAKUstars 2020 Helsinki suojelija -  

blueskuningatar kitaristi Erja Lyytinen 

Vuoden 2020 tapahtuman suojelijana on maailman toiseksi paras kitaristi Erja Lyytinen, jonka bluesin soundi saa 
kuuntelijan sulamaan bluesin maailmaan. Hän on omalla tiellään edelleen, jossa nuorena unelmoidut asiat ovat 
toteutuneet. Kitaristi Erja Lyytinen toivottaa kaikille kilpailijoille onnea ja tsemppiä.   

 

 

SAKUstars 2020 Helsinki – hybriditapahtuma reilun viikon kuluttua. 

Reilu viikko vielä on odotettava uudenlaista SAKUstars 2020 tapahtumaa, jossa näemme yli 300 kilpailijan upeita 
esityksiä ja teoksia. Vuosi 2020 on ollut erilainen vuosi, joka on haastanut meidät kaikki uuteen tapaan järjestää ja 
osallistua tapahtumaan.  

Kisakatsomot euroviisujen tapaan Teamsin välityksellä.  

Olemme jo saaneet viestejä muutamien kisakatsomojen perustamisesta. Upea uutinen meille kaikille. Vielä mahtuu 
hyvin mukaan. Kootkaa kannustusjoukot vaikka kahvittelun merkeissä tiistaina 8.9 ja keskiviikkona 9.9. klo 14 ja klo 
18 sekä torstaina 10.9. päätösjuhlan humussa klo 11 vaihtamaan kuulumisia ja fiilistelemään yhdessä päivän 
taidokkaita esityksiä. Viestittelyyn käytämme Teamsiä, jotta osallistuminen on mahdollisimman monelle helppoa. 
Ilmoitattehan pikapikaa sähköpostitse Juha Virtaselle kisakatsomonne yhteyshenkilön, jolle toimitamme tarkemmat 
ohjeet ja sovimme kisakatsomojen yhteisen aikataulun. Sähköposti Juha Virtanen, juha.virtanen@edu.hel.fi. 
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Olettehan jo toimittaneet oppilaitosten videotervehdykset. 

Tapahtuman avajaislähetykseen 8.9. klo 20 toivomme kaikkien tapahtumaan osallistuvien oppilaitosten lähettävän 
ennalta videokoosteena terveiset. Vielä muutaman päivän ajan ehtii mukaan lähetyksiin kannustamaan joukkueita 
ja kilpailijoita.  Löydätte tarkemmat ohjeet edellisestä kisakirjeestä. Tarkemmin infoa Janne Turtiainen, 
janne.turtiainen@edu.hel.fi 

Huoltajainfo 1.9. klo 12 Teamssaillen.  

Tavataan hetki ennen tapahtumaa jutellen uudenlaisen toteutustavan mahdollisuuksista sekä tietysti käytännön 
järjestelyistä tapahtuman aikana.  

Huoltajainfo järjestetään Teamsin kautta 1.9. klo 12 – 13. Tämän viestin yhteydessä on linkki tilaisuuksiin. 

SOMEpöhinää vahvistamaan 

Sakustars tapahtumissa on useita ainutkertaisia tapahtumia ja hetkiä, joiden välittäminen somen kautta on meille 
kaikille tärkeää. Toivommekin teidän käyttävän tapahtumaan liittyvässä tiedottamisessa seuraavia hashtageja: 
#sakustars #sakustars2020 #helsinki #StadinAO #amispoweria sekä oman oppilaitoksen nimi.  

Tapahtumassa on hyvä muistaa, että eri tilanteita kuvina tallentaessa ja ennen someen jakamista, on hyvä kysyä 
kuvissa olevilta henkilöiltä ensin lupa. SAKUstars- hengessä jokainen on oma persoonansa myös somessa.  

Seuraa uudistuvan tapahtuman päivityksiä www.sakustars.fi/2020 

 

SAKUstars - terveisin, 
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