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SAKUstars 2020 Helsinki 
suojelija - blueskuningatar 
kitaristi Erja Lyytinen 

Vuoden 2020 tapahtuman suojelijana on 
maailman toiseksi paras kitaristi Erja Lyy-
tinen, jonka bluesin soundi saa kuuntelijan 
sulamaan bluesin maailmaan.

Hän on omalla tiellään edelleen, jossa 
nuorena unelmoidut asiat ovat toteutuneet. 
Kitaristi Erja Lyytinen toivottaa kaikille kil-
pailijoille onnea ja tsemppiä.  

2  Tarina SAKUstarsista 

“SAKUstars on aika lailla antanut avaimet 
kaikkeen siihen, mitä me ollaan nykypäivä-
nä”, Afrodisiac-tanssiryhmän perustaja ja 
koreografi Ari Helenius muistelee kymme-
nen vuoden takaisia SAKUstars-kokemuksi-
aan. Arin osalta halu osallistua ja menestyä 
SAKUstars-kilpailuissa poiki toisen ammatin 
kampaajan töiden oheen: SAKUstarseihin 
osallistunut Afrodisiac-ryhmä on edelleen 
kasassa ja tekee tanssikeikkaa erilaisissa 
tapahtumissa, esiintyy musiikkivideoilla ja 
on menestynyt myös Talent Suomi -ohjel-
massa.  

“Kisoissa on tosi hyvä fiilis. Siellä tapaa 
uusia ihmisiä, saa uusia ystäviä ja saa tehdä 
hyvien tyyppien kanssa sitä, mistä tykkää.” 
Näin omasta kisakokemuksestaan kertoo 
puolestaan Tampereen seudun ammat-
tiopiston Leo Mäkinen. Leo lähti ennakko-
luulottomasti rennolla meiningillä mukaan 
nauttimaan kulttuurin tekemisen ilosta 
yhdessä muiden samanhenkisten opiskeli-
joiden kanssa. Lopputulos oli onnistunut ja 
antoi intoa jatkaa kulttuuriharrastusten pa-
rissa. 

Molemmat tarinat ovat oleellinen osa SA-
KUstarsin viehätystä. Tapahtumaan voi tulla 
monin eri odotuksin ja se voi antaa osallistu-
jille monia eri asioita. SAKUstars on samaan 
aikaan paikka huikealle taituruudelle, roh-
kealle heittäytymiselle, itsensä ylittämiselle 
ja uusien kokemusten saamiselle. SAKUs-
tars tarjoaa vuosittain sadoille nuorille elä-
myksen, jonka he muistavat loppuelämänsä.  

Kisojen järjestäminen on pitkä prosessi, 
jossa yhteistä palapeliä ovat kasaamassa 
kymmenet henkilöstön jäsenet ja opiskelijat. 
Palapelin kokoaminen on yksi oleellinen SA-
KUstars-tarina, jota kerron eteenpäin yhtä 
mielelläni kuin osallistujien tarinoita. Yhtei-
nen tavoite, työskentely sen eteen ja loppu-

tuloksesta nauttiminen - me tehtiin tämä! 
Matkan varrella paljon uuden oppimista, uu-
den osaamisen löytymistä tutuista ihmisistä 
ja tapahtuma, jonka hienouden ymmärtää 
täysin vasta sitten, kun näkee kilpailijoiden 
jännityksen ja onnistumisen ilon.  

Tänä vuonna SAKUstars-tarina sai yllät-
tävän käänteen, kun nopeasti levinneen pan-
demian takia huhtikuulle suunniteltu tapah-
tuma jouduttiin siirtämään syksyyn. Lisäksi 
tapahtuma toteutetaan nyt aivan uudella ta-
valla mahdollistaen myös etäosallistuminen.

En voi kuin ihailla sitä sitoutumista ja 
mukautumiskykyä, jota Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston SAKUstars-järjestäjät ovat 
kuluneen puolen vuoden aikana osoittaneet. 
Haasteet ovat olleet suuret, ylimääräistä 
työtä on tullut matkan varrelle ja ratkaista-
vana on ollut sellaisia asioita, joita aiemmin 
SAKUstars-tapahtuman järjestäjät (tai min-
kään muunkaan tapahtuman järjestäjät) ei-
vät ole joutuneet miettimään.

Niinpä haluankin esittää lämpimän kiitok-
seni siitä, että olette kirjoittamassa SAKU-
stars-tarinaa kanssamme! Pääsemme ko-
keilemaan uudenlaista toteutusta, josta voi 
jäädä myös jotain pysyvää. Ennen kaikkea 
olemme osoittaneet opiskelijoille, että hei-
dän kulttuuriharrastuksensa tukeminen on 
niin tärkeä asia, että se tehdään myös näin 
poikkeavissa olosuhteissa.  

Nautitaan SAKUstarsista ja kulttuurin ilosta, 
kaikesta huolimatta!
 

Saija Sippola 
toiminnanjohtaja 
SAKU ry 
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3  Juuri sinä olet osana SAKU
starsin historiallista hybridi-
tapahtumaa – jossa vuorotte-
levat live-esiintymiset, 
etä  yhteydet sekä tallenteet

Kannattaa aina pyrkiä teke- m ä ä n 
parhaansa ja pitämään omalta o s a l -
taan huolta, että fiilis on kohdal- l a a n . 
Jokainen toimija niin kilpailijat, h u o l -
tajat kuin tukijoukot kukin omas- s a 
roolissaan rakentavat SAKUs- t a r s 
tapahtumaa rautaisella asenteel- l a 
varustettuna. Me kaikki olemme val-
miita antamaan panoksemme po-
sitiivisen ja kannustavan ilmapii- rin 
rakentamiseen. Oma asenne on-
kin siis ylivoimaisesti paras voi-
mavara kilpailutapahtumassa, joka 
kumpuaa taiteesta, musiikista sekä 
erilaisista esiintymisistä ammatti-
osaamiseen kasvamisen rinnalla. 
Koko StadinAO:n henkilöstö ja opiskelijat 
sekä nimetty kisatiimi ovat mukana mahdol-
listamassa tätä ainutkertaista tapahtumaa. 
Hybridi-mallilla varmistamme myös terve-
ysturvallisuuden, jotta voimme kaikki naut-
tia sekä osallistua kukin omalla tavallamme 
tapahtumaan.
SAKUstars on juuri se kohtaamispaikka, jos-
sa jokainen voi haastaa itsensä ja saavuttaa 
oman huippunsa. Jokainen osallistuja on 
mukana rakentamassa kilpailujen tähtikart-
taa, joka syntyy meistä kaikista. Juuri sinä 
olet se tärkeä tähti, joka tarvitaan.

”Lakkaa pelkäämästä sitä mikä voisi men-
nä pieleen. Ja keskity siihen - Mikä voisi 
mennä oikein.” 

Innostavia kilpailuhetkiä kaikille.

Ammatillisen koulutuksen päällikkö
StadinAO:n johtava rehtori
Maria Sarkkinen

4  Tervetuloa  SAKUstars 2020 
-tapahtumaan Helsinkiin 
SAKUstars-kulttuurikilpailu koki ensiesiinty-
misensä Helsingissä vuonna 1960, eikä ole 
vieraillut täällä sen koommin. Siis ennen tätä 
varsin poikkeuksellista vuotta 2020, jota nyt 
elämme. 

Vuonna 1960 tapahtuma uudistui eri 
oppilaitoksissa vuorottain järjestettäväk-
si tapahtumaksi. Vakiintuneet kilpailulajit 
kirjoittaminen, piirustukset, musiikki, lau-
luesitykset, voimistelu ja lausunta saivat 
Helsingissä seurakseen uusina lajeina kan-
santanhut, ryhmätanssit ja näytelmät. SA-
KUstarsin hengessä tapahtuma muotoutuu 
aikaan sopivaksi. 

Olemme ottaneet 60 vuoden hypyn tähän 
päivään monien haasteiden saattelemana. 
Tämänvuotinen toteutus vaatii järjestäjil-
tä erityisen paljon sekä tuoretta ajattelua 
että itsenäistä päätöksentekoa ja vastuuta. 
Ennakkoluuloton ja rohkea työryhmä on ot-
tanut tilanteen haltuun luomalla uuden to-
teutustavan SAKUstars-tapahtumalle. Tänä 
vuonna osallistuminen kilpailijana, huolta-
jana, kannustusjoukkoina ja kulttuurin kieh-
tomana katsojana on mahdollista Teille kai-
kille mistä vain, missä olette nettiyhteyden 
tavoitettavissa. Nyt teemme yhdessä histo-
riaa toteuttamalla tämän ainutkertaisen ta-
pahtuman SAKUstars-hengessä toisiamme 
kannustaen ja yhdessä oppien. Usein tämä 
on prosessissa tuntunut lähinnä tarkoitta-
van Dream hard — work harder, mutta mitä 
sitä ei kulttuurin eteen tekisi.

Kiitämme suuresti kaikkia Teitä, jotka 
teette tämän tapahtuman mahdolliseksi. 
Matka on ollut mielenkiintoinen ja yllätysri-
kas. Silti olemme valmiit tapahtuman päiviin, 
joiden uskomme olevan meille kaikille juuri 
niitä ainutkertaisia ”kerran elämässä” -ta-
pahtumia, joita emme unohda.

Toivomme Teidän kaikkien nauttivan jo-
kaisesta hetkestä avoinna uusille kokemuk-
sille ja positiivisella asenteella hetki hetkeltä 
kasvaen SAKUstars-henkeen. Joukkoon, 
jossa kannustetaan, tuetaan, iloitaan, hie-
man murehditaankin, kohdataan haasteet, 
etsitään ratkaisut ja astutaan rohkeasti niin 
lavalle kuin tapahtumien keskelle järjestä-
mään ja osallistumaan tähän ainutkertai-
seen SAKUstars 2020 Helsinki -hybridita-
pahtumaan. 

Toivotamme kaikille iloisia ja turvallisia 
SAKUstars-hetkiä, kilpailijoille menestystä 
ja luovuuden innostamaa iloa kullekin omaan 
unelmien tähtihetkeen. 

Peace and out                                          
Onnea ja turvallisia hetkiä 

Juha Virtanen  Sari Karjalainen
Tapahtuma- Projektipäällikkö
koordinaattori         
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5  SAKUstars2020 Helsinki – 
Dream Hard – vuosi 2020

SAKUstars2020 Helsinki – hybriditapahtu-
ma on uudistettu muoto ammatillisen kou-
lutuksen vuosittain järjestettävästä kulttuu-
rikilpailusta, jossa tapahtuman tähtinä ovat 
ammatillisen koulutuksen oppijat. Kevään 
2020 odotuksen jälkeen tapahtuma pää-
tettiin järjestää hybriditapahtumana, jossa 
kilpailuun on mahdollisuus osallistua sekä 
live- että virtuaaliareenalla. 

Hybriditapahtuma mahdollistaa kaikille 
tapahtumasta kiinnostuneille tunnelmaan 
osallistumisen tapahtumapäivien aikana strii-
mausten kautta, joita pääsee seuraamaan 
tapahtuman nettisivuilla olevan tapahtumasi-
vun kautta. Tapahtumasivulla on linkit suoriin 
lähetyksiin, joissa kierretään haastattele-
massa kilpailijoita, järjestäjiä ja huoltajia sekä 
seurataan tapahtumaa viideltä eri kanavalta. 

Tapahtumapäivien aikana voi järjestää 
oman kisakatsomon ja liittyä Stadin AO:n 
tiloissa olevan SAKUstars2020 Helsinki 
Pääkatsomon seuraan mukaan Teams-ko-
koukseen, jossa kisakatsomot eri puolilla 
Suomea vaihtavat kuulumisia, kannustavat 
joukkueitaan ja iloitsevan yhdessä mukana 
tapahtuman upeissa sekä unohtumattomis-
sa hetkissä. Kisakatsomoihin liittyminen on 
mahdollista ilmoittautumalla Juha Virta-
selle sähköpostitse. Stadin AO:ssa SAKUs-
tars2020 Helsinki – Pääkisakatsomo sijaitsee 
huoltajakahvilassa Sturenkatu 18, A-talossa. 

Tapahtumapäivät kokoaa SAKU stars2020 
Helsinki - kisastudion lähetykset, joissa esiin-
tyy lajien tähtiä ja tunnettuja taiteilijoita. Ki-
sastudio on tämän vuoden 2020 avajaiset tiis-
taina 8.9. klo 20, kavalkadi keskiviikkona 9.9. 
klo 20 ja tähtisateiset päättäjäiset torstaina 
10.9. klo 11. Kisa studion lähetyksiin löytyy link-
ki nettisivulla olevalta tapahtumasivulta.

5.1  Livenä ja virtuaalisesti 
Tapahtuman nettisivuille on päivitetty kilpai-
lulajien kuvaukset tämän uudenlaisen ta-
pahtuman mukaisiksi. Livenä ja virtuaalisesti 
osallistuminen on kaikille mahdollista oman 
valinnan mukaan. 

5.1.1  Livenä
Kilpailulajeihin voi osallistua tapahtuman 
aikana kilpailutiloissa, joissa lajien kilpailu-
tehtävät ohjeistetaan ja tehdään tapahtu-
mapäivien aikana. Paikalla ohjaamassa ovat 
lajivastaavat ja avustajat. Kaikki toiminta on 
suunniteltu terveysturvallisuutta noudat-
taen. Osallistujana onkin tärkeää, että myös 
sinä edistät ja osallistut vastuullisesti turval-
lisen tapahtuman toteutumiseen. 

5.1.2  Virtuaalisesti
Jokaiseen kilpailulajiin on suunniteltu juu-
ri siihen lajiin sopiva osallistumistapa, joka 
mahdollistaa osallistumisen tapahtumapai-
kalle saapumatta. Tänä vuonna tapahtumas-
sa virtuaaliosallistuminen tarkoittaakin en-
nalta tuotettujen tallenteiden toimittamista 
määräaikaan mennessä, saman aikaisesti 
kilpailutehtävään osallistumista kunkin op-
pilaitoksen tiloissa ja omassa ympäristössä. 

5.1.3  Arviointi tapahtumassa
Jokaisen osallistujan teos ja osallisuus kil-
pailulajiin arvioidaan tapahtumassa heti li-
velajien suoritusten päätyttyä, jonka jälkeen 
tuomarit katsovat kaikki lajin virtuaalisuo-
ritukset ja arvioivat lajin osallistumistapaa 
huomioimatta tasapuolisesti. Tulokset il-
moitetaan illan kisastudiossa ja sen jälkeen 
tapahtuman nettisivulla ja sosiaalisessa me-
diassa.

6  SAKUstars2020 Helsinki – 
järjestäjät ja tukistarsilaiset 

Kilpailulajien tehtävät ja kilpailualueen ovat suunnitelleet lajivastaavat ja varavastaavat. He 
varmistavat kunkin lajin toteutuksesta sekä livenä että virtuaalisesti.

Tarkemmat sarja- ja lajikohtaiset tiedustelut on hyvä osoittaa suoraan heille. Tapahtuman aika-
na annamme heidän keskittyä tehtäväänsä ja keskitämme perusinfon kisatoimisto BYROOseen.

6.1  Laji- ja varavastaavat sarjoittain ja lajeittain

Sarja Laji Lajivastaava / 
varavastaava

Email puh. Tukistarsin 
sarja
vastaava

Kuvataide Taidetta 
kahdessa 
tunnissa

Sanna Sipi sanna.m.sipi@edu.hel.fi 040 334 9258 Leena 
Wiikari,                           
Merja 
Eerikäinen

    Riitta 
Laukkanen

   

  Valokuva-
taidetta 
päivässä

Sami-Matti 
Luukkanen

sami-matti.luukkanen@
edu.hel.fi

040 8254046 Leena 
Wiikari,                           
Merja 
Eerikäinen

    Alli Ikonen    

  Mallin mu-
kaan

Riitta 
Laukkanen

riitta.laukkanen@edu.hel.fi 040 334 9277 Leena 
Wiikari,                           
Merja 
Eerikäinen

    Sanna Sipi    

  Videotarina Tarja Pasanen tarja.pasanen@edu.hel.fi 040 8260597  

    Heli Ojanen heli.ojanen@edu.hel.fi 040 6211904  

Musiikki Soolosoitti-
met

Eero Saari eero.saari@edu.hel.fi 040 334 1480 Arto 
Poussu,                              
Juha 
Aholaakko

  Soitinyhtyeet 
ja bändit

Jussi Rossi jussi.rossi@edu.hel.fi 040 520 9864 Arto 
Poussu,                              
Juha 
Aholaakko

  DJ-kisa Jussi Rossi jussi.rossi@edu.hel.fi 040 520 9864 Arto 
Poussu,                              
Juha 
Aholaakko

mailto:sanna.m.sipi@edu.hel.fi
mailto:sami-matti.luukkanen@edu.hel.fi
mailto:sami-matti.luukkanen@edu.hel.fi
mailto:riitta.laukkanen@edu.hel.fi
mailto:tarja.pasanen@edu.hel.fi
mailto:heli.ojanen@edu.hel.fi
mailto:eero.saari@edu.hel.fi
mailto:jussi.rossi@edu.hel.fi
mailto:jussi.rossi@edu.hel.fi
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Laulu
sarjat

Bändisolisti-
kisa

Pia Korpela pia.korpela@edu.hel.fi 040 334 9260 Arto 
Poussu,                              
Juha 
Aholaakko

    Ruth Pilhjerta    

  Karaoke Ruth Pilhjerta ruth.pilhjerta@edu.hel.fi 040 162 8434 Arto 
Poussu,                              
Juha 
Aholaakko

           

  Lauluryhmät Ruth Pilhjerta ruth.pilhjerta@edu.hel.fi 040 162 8434 Arto 
Poussu,                              
Juha 
Aholaakko

    Pia Korpela    

  Laulaja-lau-
luntekijä

Pia Korpela jussi.rossi@edu.hel.fi 040 520 9864 Arto 
Poussu,                              
Juha 
Aholaakko

    Ruth Pilhjerta/ 
Eero Saari

   

  Rap-musiikki Jussi Rossi jussi.rossi@edu.hel.fi 040 520 9864 Arto 
Poussu,                              
Juha 
Aholaakko

  Yksinlaulu Ruth Pilhjerta ruth.pilhjerta@edu.hel.fi 040 162 8434 Arto 
Poussu,                              
Juha 
Aholaakko

    Pia Korpela      

Näyttä
mötaide

Näytelmät Sanna Uusitalo sanna.uusitalo@edu.hel.fi 050 596 5417 Tarja 
Hiltunen

    Ervin Kade      

  Lausunta Sanna Uusitalo sanna.uusitalo@edu.hel.fi 050 596 5417 Tarja 
Hiltunen

    Ervin Kade      

  Talent Ervin Kade ervin.kade@edu.hel.fi  040 6311341  

    Sanna Uusitalo      

Shakki   Sakari Patana sakari.patana@edu.hel.fi 040 5351123  

Tanssi Ryhmä-
tanssit

Jenni Ikkala jenni.ikkala@edu.hel.fi 044 
03360403

Janne 
Jousiaho

    Annaleena 
Olkkonen

annaleena.olkkonen@edu.
hel.fi

040 334 0229  

  Tanssiduot Jenni Ikkala jenni.ikkala@edu.hel.fi 044 
03360403

Janne 
Jousiaho

    Annaleena 
Olkkonen

annaleena.olkkonen@edu.
hel.fi

040 334 0229  

  Yksintanssi Jenni Ikkala jenni.ikkala@edu.hel.fi 044 
03360403

Janne 
Jousiaho

    Annaleena 
Olkkonen

annaleena.olkkonen@edu.
hel.fi

040 334 0229  

  Battle Ei järjestetä      

Kirjoituk
set

Runo 
tunnissa

Heli Lumme heli.lumme@edu.hel.fi 040 517 4971 Maarit 
Sorjonen

    Anne-Mari 
Hakkarainen

anne-mari.hakkarainen@
edu.hel.fi

040 637 4666  

Näytös
lajit

Counterstri-
ke

Heikka Valja heikka.valja@edu.hel.fi 040 7265672  

  Stadin Rundi Merja  
Eerikäinen

merja.eerikainen@edu.
hel.fi

040 3349111  

  Urbaani 
katutaide

Sanna Sipi sanna.m.sipi@edu.hel.fi 0404 9258  

7  Tärkeimmät puhelinnumerot 

Tapahtuman johto Sari Karjalainen 050 36 38977

Tapahtuman tekniikka ja ohjelmat Juha Virtanen 0504632648

Tapahtuman kisa-assari ja tulospalvelu Anna Lantz 040 521 6430

Yleinen hätänumero 112

EA-päivystysnumero Johanna Sopanen 040 7183769

Turvallisuuden johto Erkki Heiskanen 040 535 0524

mailto:pia.korpela@edu.hel.fi
mailto:ruth.pilhjerta@edu.hel.fi
mailto:ruth.pilhjerta@edu.hel.fi
mailto:jussi.rossi@edu.hel.fi
mailto:jussi.rossi@edu.hel.fi
mailto:ruth.pilhjerta@edu.hel.fi
mailto:sanna.uusitalo@edu.hel.fi
mailto:sanna.uusitalo@edu.hel.fi
mailto:ervin.kade@edu.hel.fi
mailto:sakari.patana@edu.hel.fi
mailto:jenni.ikkala@edu.hel.fi
mailto:annaleena.olkkonen@edu.hel.fi
mailto:annaleena.olkkonen@edu.hel.fi
mailto:jenni.ikkala@edu.hel.fi
mailto:annaleena.olkkonen@edu.hel.fi
mailto:annaleena.olkkonen@edu.hel.fi
mailto:jenni.ikkala@edu.hel.fi
mailto:annaleena.olkkonen@edu.hel.fi
mailto:annaleena.olkkonen@edu.hel.fi
mailto:heli.lumme@edu.hel.fi
mailto:anne-mari.hakkarainen@edu.hel.fi
mailto:anne-mari.hakkarainen@edu.hel.fi
mailto:heikka.valja@edu.hel.fi
mailto:merja.eerikainen@edu.hel.fi
mailto:merja.eerikainen@edu.hel.fi
mailto:sanna.m.sipi@edu.hel.fi
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8  Tapahtuman yleinen aikataulu
 
Aikatauluun tulee pieniä muutoksia päivittäin. Päivitetyn aikataulun löytää kisa BYROOsta.

Tiistai 8.9.2020

Aika Tapahtuma Sijainti Vastuuhenkilö

10 Akkreditointi alkaa A-talo, kirjasto ja Tripla Petri Pajulahti

10 Laukkuparkki VESKA auki A-talo Petri Pajulahti

10:15-15 Kilpailija/huoltajalounas BUFFA Hattulantien toimipaikka Sodexo

11 Tapahtuma alkaa Vallila, Helsinki

11 Huoltajakahvila SUFE auki A-talo, opettajien huone Arja Kaikkonen, 
Kirsi-Maria Ajosenpää

12 Kilpailijakahvila SUMPPI auki A-talo Raisa-Kaisa Ahvenus

12 Yrityskylä aukeaa / Varaus A-talo, C-talo Marko Heinonen

12 Shakki streaming Streaming Sakari Patana

12 Yksinlaulu On The Rocks studio Ruth Pihljerta

15 Urbaani taidetyömaa Vallila Sanna Sipi

12 Lausunta C-talo juhlasali Sanna Uusitalo

12 Mallin mukaan A-talo 4.krs Riitta Laukkanen

13 Valokuvataidetta päivässä C-talo Sami-Matti Luukkanen

15 Urbaani taidetyömaa Vallila Sanna Sipi

15:30 Laulaja/lauluntekijä On The Rocks studio Pia Korpela

16 Näytelmät C-talo juhlasali Sanna Uusitalo

17 Kilpailijakahvila SUMPPI sulkeutuu A-talo Raisa-Kaisa Ahvenus

17 Huoltajakahvila SUFE sulkeutuu A-talo, opettajien huone Arja Kaikkonen, 
Kirsi-Marja Ajosenpää

17 Yrityskylä sulkeutuu A-talo, C-talo Marko Heinonen

17 Laukkuparkki VESKA sulkeutuu A-talo Petri Pajulahti

17 DJ-sarja On The Rocks Jussi Rossi

18  RAP-sarja On The Rocks studio Jussi Rossi

18 Huoltajakahvila SUFE aukeaa kisa-
katsomolle

A-talo, opettajien huone Arja Kaikkonen, 
Kirsi-Marja Ajosenpää

18 Stadin AO Pääkisakatsomo A-talo, opettajien huone Apogee / Sari 
Karjalainen

20 Avajaiset Streaming – Studio, Sirri-
kuja/ Kontula

Janne Turtiainen,  
Apogee

20:30 Huoltajakahvila SUFE sulkeutuu A-talo, opettajien huone Arja Kaikkonen, 
Kirsi-Marja Ajosenpää

21 
(varaus)

Kisatoimisto BYROO sulkeutuu A-talo Anna Lantz

Keskiviikko 9.9.2020

Aika Tapahtuma Sijainti Vastuuhenkilö
08 Kisatoimisto BYROO auki ( ak-

kreditointi, tulostoimisto )
A-talo Anna Lantz

09 Laukkuparkki VESKA auki A-talo Petri Pajulahti

09 Kilpailijakahvila SUMPPI auki A-talo Raisa-Kaisa Ahvenus

09 Opastus / Akkreditointipiste auki Tripla / Original S-Hotel 
Tripla

Kati Sutelainen, 
Petri Pajulahti

09 Counterstrike A-talo Heikka Valja

09 Lauluryhmät On The Rocks Ruth Pihljerta

09 Taidetta kahdessa tunnissa 
Lohko A

A-talo Sanna Sipi

09 Yksintanssi Ruostetalo, 1 krs Jenni Ikkala, Annaleena 
Olkkonen

09 Runo tunnissa Ruostetalo, auditorio 
Betty

Heli Lumme

09 Stadin Rundi lähtö, Seppopeli A-talo Merja Eerikäinen

10 Huoltajakahvila SUFE auki A-talo, opettajien huone Arja Kaikkonen, 
Kirsi-Marja Ajosenpää

10 Videotarina A-talo 103 Tarja Pasanen

10:15-14 Kilpailija/huoltajalounas BUFFA Hattulantien toimi-
paikka

Sodexo

11 Karaoke streaming Streaming On The Rocks

12 Taidetta kahdessa tunnissa 
Lohko B

A-talo Sanna Sipi

12 Tanssiduot ja ryhmät Ruostetalo, 1.krs. 
liikuntasali

Jenni Ikkala, 
Annaleena Olkkonen

14:00-15 Varaus; Kisastudio kiertää 
kisakatsomot

Streaming Apogee

15 Soolosoittimet On The Rocks studio Eero Saari

15 Taidetta kahdessa tunnissa 
lohko C

A-talo Sanna Sipi

15  Talent Ruostetalo liikuntasali Ervin Kade

16 Bändisolisti On The Rocks studio Pia Korpela

17 Messualue sulkeutuu A-talo Petri Pajulahti

17 Kilpailijakahvila SUMPPI sul-
keutuu

A-talo Raisa-Kaisa Ahvenus
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18 Huoltajakahvila SUFE sulkeutuu A-talo Arja Kaikkonen

18 Laukkuparkki VESKA sulkeutuu A-talo Petri Pajulahti

18 Soitinyhtyeet ja bändit On The Rocks studio Jussi Rossi

18 Laukkuparkki VESKA sulkeutuu A-talo Petri Pajulahti

18 Huoltajakahvila SUFE aukeaa 
kisakatsomolle

A-talo, opettajien huone Arja Kaikkonen, 
Kirsi-Marja Ajosenpää

18:00 - 19 Stadin AO:n Pääkisakatsomo Streaming Apogee / Sari Karjalainen

20 Kavalkadi streaming Tapahtumastudio 
streaming

Apogee / Jussi Rossi

20:30 Huoltajakahvila SUFE sulkeutuu A-talo, opettajien huone Arja Kaikkonen, 
Kirsi-Marja Ajosenpää

22 Kisatoimisto BYROO sulkeutuu A-talo Anna Lantz

Torstai 10.9.2020

Aika Tapahtuma Sijainti Vastuuhenkilö

08 Kisatoimisto BYROO auki 
(akkreditointi, tulostoimisto )

A-talo Anna Lantz

9 Huoltajakahvila SUFE auki A-talo Arja Kaikkonen

9 Laukkuparkki VESKA auki A-talo Petri Pajulahti

11 Päättäjäiset Streaming Yritys A / Jussi Rossi

Kisastudio kiertää kisakatsomot Streaming Yritys A / 

11 Stadin AO:n kisakatsomo Huoltajakahvila SUFE, 
A-talo

Arja Kaikkonen

12 Kilpailija/huoltajalounas BUFFA Hattulantien toimi-
paikka

Sodexo

13 Huoltajakahvila SUFE sulkeutuu A-talo Arja Kaikkonen ja 
Kirsi-Marja Ajosenpää

15 Tapahtuma päättyy

16 Laukkuparkki VESKA sulkeutuu A-talo Petri Pajulahti

16 Kisatoimisto BYROO sulkeutuu A-talo Anna Lantz
 

8.1  Lajien aikataulut 

Lajien aikataulut on toimitettu joukkueenjohtajalle sähköpostitse 3.9. Aikatauluja saa tulos-
teena tapahtuman aikana kisan BYROOsta, akkreditoinnista ja VESKAsta. Aikatauluissa voi 
tulla muutoksia päivien aikana.

9  Akkreditointi 

Akkreditointipisteet:
• Original Sokos Hotellit Tripla
• tiistaina 8.9.2020 klo 9–15
• keskiviikkona 9.9.2020 klo 8–14

Kisatoimisto BYROO, Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistossa, Sturenkatu 18–22, A-talo
• tiistaina 8.9.2020 klo 9–17
• keskiviikkona 9.9.2020 klo 8–17

Akkreditoituminen:
• Joukkueenjohtaja saa akkreditointipis-

teestä joukkueen nimilistan, johon kukin 
joukkueen jäsen allekirjoituksella vahvis-
taa osallistumisensa.

• Joukkueenjohtajalle voidaan ennakko-
varauksen perusteella koota joukkueen 
kisapassit, ruokailuliput ja HSL:n tapah-
tumaliput.

• Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. 
• Saat kisapassin tai kisarannekkeen, 

jonka perusteella sinut tunnistetaan 
• kilpailijaksi
• huoltajaksi
• kannustusjoukkoihin kuuluvaksi
• vierailijaksi (akkreditointi vain kisatoi-

misto BYROOssa )
• vierailijoina tapahtumassa voivat olla 

vain yksittäiset henkilöt
• tapahtumaan ei kutsuta laajaa 

yleisöä
• VIP-vieraaksi

• Kilpailijat ja huoltajat saavat myös 
tapahtuman ajalle HSL-matkalipun, jolla 
voi vapaasti käyttää HSL:n paikallisvuo-
roja 8.–10.9.2020. Liput ovat erillisessä 
kuoressa. 

• Kisakassin saat kisatoimisto BYROOn 
akkreditointipisteestä Stadin AO:sta

• Kisaranneke ja kisapassi ovat kulkuoi-

keuden tunniste, jolla kaikki tapahtu-
maan osallistuvat tunnistetaan ja siten 
liikkuminen tapahtuma-alueella on 
sallittua.

9.1  Kisapassit
Tunnistamme tapahtumassa liikkuvat henki-
löt kisapassista ja kisarannekkeen väreistä.
Keltainen = kilpailija
Harmaa = huoltaja
Musta = toimitsija / henkilökunta
Sininen = näytteilleasettaja 
Punainen = media

9.2  Kisarannekkeet
Keltainen = kilpailija
Harmaa = huoltaja
Musta = toimitsija / henkilökunta
Sininen/turkoosi = näytteilleasettaja 
Valkoinen = Stadin AO henkilöstö / vierailija
Vihreä = VIP ja media
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HUOM! Tapahtuma-alueelle pääsevät vain 
kisapasseista tai kisarannekkeista tunnis-
tettavat henkilöt rakentamisen, tapah-
tuman ja purkamisen aikana. Myös ruo-
kailuoikeus varmistetaan passista ja/tai 
rannekkeesta.
Kisapasseja ja kisarannekkeita on eri 
värisiä, joiden perusteella kaikki tapah-
tuman järjestäjät tunnistetaan ja siten 
varmistetaan kulku- ja liikkumisoikeu-
det tapahtuma-alueella. 

9.3  Terveysturvallinen tapahtuma
HUOM! Noudatamme todella tarkkaa 
valvontaa kilpailualueilla ja toivomme 
kaikkien noudattavan THL:n suosituk-
sia terveysturvallisuuden vahvistami-
seksi.
 Tapahtuma-alueella terveysturval-
lisuudesta muistuttaa tapahtuman 
 COVID-19-juliste.

10  Liikkuminen Helsingissä
 10.1   HSL-ohjeistus 
Helsingissä on hyvin toimiva joukkoliiken-
ne (HSL), joka kattaa bussi-, raitiovaunu-, 
metro-, lähijuna- ja lauttaliikenteen palvelut. 
Helsingissä sekä ratikat, bussit, metro, lähi-
junat että Suomenlinnan lautta ovat kaikki 
käytössäsi samalla lipulla. Voit myös vaihtaa 
lipun voimassaoloaikana liikennevälineestä 
toiseen. Kertalipun voi ostaa HSL-sovelluk-
sella, HSL:n lippuautomaatista, R-kioskista 
ja muista HSL:n myyntipisteistä.  

Tapahtumaan osallistuvat kilpailijat ja 
huoltajat saavat käyttöönsä tapahtuman 

ajaksi 8.–10.9. tapahtumalipun, joilla he 
voivat vapaasti liikkua HSL:n joukkoliiken-
teessä. Tapahtumalipun he varaavat ilmoit-
tautumisen yhteydessä ja lunastavat sen 
akkreditoitumisen yhteydessä.

10.2  Parkkeeraaminen 
Tapahtuma-alueen kiinteistöjen alueella ei 
ole parkkipaikkoja. Suosittelemme autojen 
parkkeeraamista hotellin parkkialueelle tai 
Helsingin kaupungin yleisille parkkipaikoille.

11   Majoittuminen Helsingissä 
Tapahtumaan osallistuva varaa itse majoituspai-
kan sekä vastaa majoittumisen kustannuksista.

11.1  Yleisohje Original Sokos Hotel Triplaan 
Original Sokos Hotel Tripla on tapahtuman pää-
yhteistyökumppani, joka tarjoaa tapahtumaan 
osallistuville kilpailijoille ja huoltajille tapahtu-
mahinnoitellun majoittumismahdollisuuden. 
Tapahtuman majoittumisvarausta tehtäessä 
tulee käyttää kiintiötunnusta SAKU stars20. 

Hotelli sijaitsee kauppakeskus Triplassa. 
Kauppakeskus Triplan kartasta kulku hotel-

liin sekä tarkempi tieto kauppakeskuksen 
palveluista https://malloftripla.fi/ 

Kesäkuussa laajennettiin kiintiövaraukset 
Original Sokos Hotel Presidenttiin, osoite 
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki.

Muut mahdolliset majoittumisvaihtoehdot 
Helsingissä on useita hotelleja, joihin on 
hyvät liikkumismahdollisuudet. Yleensä jo-
kaisella koulutuksenjärjestäjällä on kilpailu-
tetut majoituspalveluiden tarjoajat, joita he 
pääasiassa käyttävät.

12  SAKUstars2020 
tapahtuma-alue 
SAKUstars 2020 Helsinki järjestetään pää-
asiassa kampus 5:n tiloissa Vallilassa. Tilalta 
vaadittavien tekniikan erityistarpeiden vuok-
si lisätiloiksi on vuokrattu tapahtumapäivien 
ajaksi musiikkilajeille On The Rocksin studio 
ja kisastudiolle erilliset tilat Sirrikujalle Kon-
tulaan. 

12.1  Stadin AO:n tapahtuma alueen kiin-
teistöt ovat  
• Sturenkatu 18, A-talo, kilpailulajit ja 

palvelut
• Sturenkatu 22, C-talo, kilpailulajit ja 

oheistapahtuma
• Nilsiänkatu 3, Ruostetalo, kilpailulajit
• Hattulantie 2, kilpailija-, huoltaja- ja tuo-

mariruokailu

12.2  On The Rocks
Musiikkilajit järjestetään vuokratila On The 
Rocks -studiossa, Mikonkatu 15, 00100 Helsinki.

12.3  Kisastudio 
Suomilammi Oy;n tiloissa Sirrikuja 4 F, Kon-
tulassa.

12.4  Rentoutumistila, Sturenkatu 18, 
A-talo. Luokka 101
Tila on avoinna: 
• tiistai 8.9. klo 11–19 
• keskiviikko 9.9. klo 9–19 
• torstai 10.9. klo 9–11 

Rentoutumistilassa kilpailijoilla on mahdol-
lisuus rauhoittumiseen, keskittymiseen, 
rentoutumiseen sekä hetken hiljentymiseen 
tapahtuman keskellä. Rentoutumistilan vä-
littömässä läheisyydessä on mahdollisuus 
myös keskusteluapuun. 

Tapahtuman aikana saat Stadin AO:n 
oppi laitospapin puhelimitse kiinni numeros-
ta 050 596 5417.

https://malloftripla.fi/
https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/sokos-hotel-presidentti?gclid=EAIaIQobChMIk5XajbOn6wIViqkYCh05gA4jEAAYASAAEgKZl_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.myhelsinki.fi/fi/info/liikkuminen-helsingiss%C3%A4
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13  Infopisteenä kisatoimisto 
Byroo

    

Tapahtuma-alueella ei ole erillisiä infopistei-
tä, koska tapahtumassa ei ole ulkopuolisia 
vierailijoita. Jokainen tapahtumassa vastuu-
tehtävässä oleva opastaa ja neuvoo tarvit-
taessa. 

Kisatoimisto BYROO palvelee tapahtu-
man päärakennuksessa infopisteenä kes-
kitetysti. Kisatoimiston toiminnasta vastaa 
Anna Lantz.

14  Stadin Helpit – SAKUstars 
-tapahtuman paikallisoppaat 
töissä 8.–10.9.2020
14.1  Ohjeistus osallistujille
Olipa kaupunkimme sinulle ennestään tuttu 
tai tuntematon, voit kääntyä kysymyksinesi 
Stadin Helpien puoleen. SAKUstars-tapah-
tuman paikallisoppaiden, Stadin Helpien, 
juttusille voit tulla 8.-10.9.2020 aamuin illoin 
ympäri tapahtuma-aluetta. 

Tunnistat Stadin Helpit sinisistä huomio-
liiveistä, kun he opastavat kilpailijoita ja juh-
lakansaa Original Sokos Hotel Triplan ja Val-
lilan tapahtumapaikkojen ympärillä. Stadin 

Helpit liikkuvat myös jalan eri tapahtuma-
paikkojen välillä, jotta sinulla olisi aina lähel-
läsi hiha, josta nykäistä tiukan paikan tullen. 

Kysy Stadin Helpeiltä tietä hotellista 
oman lajisi suorituspaikalle tai vaikka Stadin 
kiinnostavimpien nähtävyyksien äärelle, he 
auttavat sinut perille vankalla paikallistunte-
muksella.   

Stadin Helpit paikalla 8.–9.9. klo 9–13 ja 
klo 13–17.

15  Tapahtuman pääyhteistyö-
kumppanit 
• Helsingin kaupunki (kaupunki näkyvyys 

ja tapahtuman markkinointi)
• HSL (tapahtuman ABC-matkaliput)
• Original Sokos Hotel Tripla (majoitus)
• Jimm´s (Counterstrike lajin laitteet ja 

tarvikkeet)
• Kirkko Helsinki (Lajivastaavan osallisuus 

-

• Värska (tapahtuman osallistujille vesi-
pullot)

• Promour / Leader (tapahtuman osallistu-
jille välipalapatukat)

• Sodexo (kilpailijoiden, huoltajien ja tuo-
mareiden ruokailu)

ja tapahtuman näkyvyys viestintäkana
vissa)

16  Ruokailu 
Tapahtuman järjestämät ruokailupaikat ovat tapahtuma-alueen läheisyydessä. 

Ruokailuetiketissä noudatetaan hienovaraisuutta ja jonoissa etuoikeuden saavat kilpailijat 
ja tuomarit, joiden osallistuminen ja läsnäolo kilpailupaikalla on välttämätöntä ja kiireellistä.

Ruokailuun mentäessä ja sieltä poistuttaessa desinfioidaan kädet. 

Yleinen ravintoloiden aukioloaikataulu, jonka aikana voi joustavasti ruokailla. 

Lounasravintola Tiistai 8.9. Keskiviikko 9.9. Torstai 10.9.

Kilpailija
Huoltaja
Tuomari

Hattulantien toimi-
paikan Opiskelija-
ravintola

Klo 10:30 – 13:30 Klo 10:30 – 13.30 Klo 10.30 – 13.30 
( jos tarvetta )

On The Rocks - 
tilausbuffa

11 – 14:30 11 - 15

Toimitsija
lounas

Stadin AO, Sturen-
katu 22, C-talo, 
opiskelijaravintola

Klo 10:45 – 14:30 Klo 10:45 – 14:30 Klo 10:30 – 13:30

On The Rocks- 
tilausbuffa

11 – 14:30 11 - 15
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16.1  Kilpailijaruokailu 
Kilpailijat ruokailevat Hattulantien toimipai-
kan opiskelijaravintolassa tai On The Rock-
sin tilausbuffassa, johon he ovat ennalta 
varanneet ruokailuliput. Ruokailuliput nou-
detaan akkreditoinnin yhteydessä. Kilpailija 
jättää joka ruokailukerrasta ruokailulipun 
ravintolan tiskillä olevaan rasiaan. Ruokailu-
oikeus varmistetaan kisapassista ja/tai kisa-
rannekkeesta.

16.2  Tuomariruokailu
Tuomarit ruokailevat Hattulantien toimi-
paikan opiskelijaravintolassa tai On The 
Rocksin tilausbuffassa,, johon heille vara-
taan ennalta ruokailuliput. Ruokailuliput 
noudetaan akkreditoinnin yhteydessä. Joka 

ruokailukerrasta jätetään ruokailulippu ra-
vintolan tiskillä olevaan rasiaan. Ruokailuoi-
keus varmistetaan kisapassista ja/tai kisa-
rannekkeesta. Lajivastaava sopii ruokailun 
yksityiskohdat tuomarin kanssa ja ohjeistaa 
tuomarille siihen liittyvät yksityiskohdat.

16.3  Huoltajaruokailu 
Huoltajat ruokailevat Hattulantien toimi-
paikan opiskelijaravintolassa tai On The 
Rocksin tilausbuffassa,, johon he ovat en-
nalta varanneet ruokailuliput. Ruokailuliput 
noudetaan akkreditoinnin yhteydessä. Joka 
ruokailukerrasta jätetään ruokailulippu ra-
vintolan tiskillä olevaan rasiaan. Ruokailuoi-
keus varmistetaan kisapassista ja/tai kisa-
rannekkeesta.

17  Kahvilapalvelut

SAKUstars2020 -tapahtuman aikana palve-
lee kolme (3) eri kahvilaa. Stadin AO:n orga-
nisoimat kahvilat ovat SUFE ja SUMPPI. 
Kahvila SUFE on tarkoitettu huoltajille ja 
VIP-vieraille. Sisäänpääsy kahvilaan vain 
huoltaja- tai VIP-passilla. Kahvila sijaitsee 
Sturenkatu 18, A-talossa, 2.krs. opettajien 
huoneessa.

Kahvila SUMPPI palvelee kilpailijoita. 
Kahvila sijaitsee Sturenkatu 18, A-talossa, 
4.krs. Kahvila on luokkatilassa, jossa on hen-
kilömäärärajoitus, jonka vuoksi on tilan vie-
ressä oleva aulatila varattu kilpailijakahvilan 
asiakkaiden käyttöön tapahtuman ajaksi.
Kolmas, toimitsijoiden kahvila on Sturenka-
tu 22. C-talon opiskelijaravintolassa. Sisään-
pääsy kisarannekkeella.

Kahvilat palvelevat seuraavasti:

Kahvila Tiistai 8.9. keskiviikko 9.9. Torstai 10.9.

SUFE
Sturenkatu 18, A-talo

Klo. 10.00–17.00 klo. 8.30–17.00 klo. 10–13.00

SUMPPI
Sturenkatu 18,             A-talo

Klo. 12.00–16.00 klo. 8.30–17.00 Ei avoinna

Toimitsijakahvila
Sturenkatu 22, C-talo, 
opiskeljaravintola

Klo 9–17 Klo 9–17 Klo 9–15

Stadin AO:n Kahviloissa SUFE ja SUMPPI on 
tarjoilla erilaisia suolaisia ja makeita tuot-
teita, kuten sämpylöitä, piirakoita, pullaa, 
välipalakeksejä sekä kahvia, teetä, kaakaota 
ja mehuja. Tuotteiden hinnat ovat opiskeli-
jaystävällisiä, esimerkiksi täytetty sämpylä 
2,00 €, pulla 1,50 € tai smoothie 3 €. Näihin 
molempiin (Sufe ja Sumppi)  kahviloihin tu-
lee myös Värska Vichyä/ Värska Naturaalia 
tarjolle maksutta n 100 pulloa kumpaankin 

(tarkistetaan menekin mukaan ja minkä ver-
ran vesipulloja jäljellä).

Tuotteet ovat hygieenisesti valmistettuja 
ja yksittäispakattuja. Tuotteet ovat pääsään-
töisesti laktoosittomia. Muutamia tuotteita 
on mahdollista saada gluteenittomana (G), 
maidottomana (M) tai vegaanisena (VE)

Sturenkatu 22, C-talon opiskelijaravinto-
lassa on tarjolla perustuotteita omakustan-
teisesti.

18  SAKUstars2020 sarjat / lajit 
SAKUstars2020 Helsinki hybriditapahtuma 
on uudistunut tapahtuman toteutustapa, 
jossa kilpailijoilla on mahdollisuus osallis-
tua kilpailulajin joko livenä tai virtuaalisesti. 
Virtuaalitoteutustapa vaihtelee hieman la-

jeittain, joiden tarkemmat kuvaukset löydät 
tapahtuman nettisivulta www.sakustars. 
fi/2020/sarjat ja sieltä edelleen alivalikosta 
livelajit (joissa lajikuvaus sekä live- että virtu-
aalitoteutuksesta) ja näytöslajit.

19  Kilpailusarjoihin/-lajeihin 
valmistautumistilat 
19.1  Tilojen sijainti 
Tilat on sijoitettu kampus viiden tiloissa pää-
asiassa Sturenkatu 18 A-taloon, Sturenkatu 
22 C-taloon sekä Nilsiänkatu 3 Ruoste taloon. 

19.2  Tilojen valvonta 
Yleisten tilojen valvonnasta vastaavat Stadin 
AO:n turvallisuusalan opiskelijat ja tiloissa 
toimivat Palmian vahtimestarit. Turvallisuus-
vastaava Erkki Heiskanen ja Joni Ukkola 
koordinoivat toimintaa tiloissa.

Lajien ja palvelujen käyttöön varatut tilat 
ovat lajivastaavien, varavastaavien ja palve-
luvastaavien valvonnassa. 

19.3   Yleisohjeet tilojen käytöstä 
Tilojen käytössä tulee noudattaa ja huolehtia 
erityisesti siisteydestä koko ajalta. 

Kaikessa toiminnassa tulee noudattaa 
THL:n, Helsingin kaupungin ja Stadin AO:n 
määräyksiä, suosituksia ja ohjeita. Tärkein-
tä on valvoa tilan siisteyttä ja tilassa olevien 
henkilöiden kokonaismäärää. 

Jos tiloissa ilmenee teknisiä ongelmia ta-
lotekniikassa yhteydenotto suoraan kiinteis-
tön vahtimestariin.

www.sakustars.fi/2020/sarjat
www.sakustars.fi/2020/sarjat
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20  Chillailualueet /pelialueet 
Tapahtuman aikana kilpailijoille ja huoltajille 
on varattu hengailualueiksi:
• Sturenkatu 18, A-talon alakerran aulatila, 

jossa on mahdollisuus turvavälejä nou-
dattaen pelata ja oleskella.

• Sturenkatu 18, A-talon 1.krs keskiaula ja 
joka kerroksen päätyaulat. 

Tilojen siisteydestä on huolehdittava todella 
tarkkaan. Tila siivotaan päivittäin ja tarvit-
taessa tilataan päivien aikana pintojen pyy-
hintä. 

21  Oheisseminaarit ja ohjelmat 
21.1  ”Kulttuurilla hyvinvointia työyhtei-
söön” -kutsuvieras webinaari
Tapahtuman oheisseminaari StadinAO:n ja 
SAKU ry:n yhteistyökumppaneille järjeste-
tään webinaarina ti 8.9. klo 14-16. Seminaa-
rin teemana on ”Kulttuurilla hyvinvointia työ-
yhteisöön”.

21.2  Stadin yrityskylä
C-talon ala-aulaan perustetaan Stadin yri-
tyskylä, jossa Stadin AO;n oppijat tarjoavat 
tiistaina 8.9. ja keskiviikkona 9.9. harjoi-
tusyritystensä kohtuuhintaisia palveluja ja 
tuotteita. Osaan harjoitusyritysten palvelui-
hin on ennakkovaraus. 

Tarkemmat tiedustelut Marko Heinonen 
p. 040 15777069

22  Avajaiset, kavalkadi, 
 päättäjäiset
Perinteiset SAKU-gaalat, avajaiset, kaval-
kadi ja päättäjäiset järjestetään 2020 poik-
keuksellisesti, mutta laadusta tinkimättä 
virtuaalisesti kisastudiosta. Konseptia myös 
uudistetaan sen verran, että lajien tulokset 
julkistetaan vasta itse lähetyksissä.  Voit siis 
virittäytyä fiilikseen, juhlahumuun ja tunnel-
maan mistä hyvänsä, kunhan omistat maa-
ilmanlaajuiseen tietoverkkoon kytkeytyvän 
laitteen. Lähetyksissä ei toki tyydytä vain 

palkintojen jakoon vaan studiolähetyksissä 
nähdään mm. lukuisia vierailevia tähtiä, tuo-
marihaastatteluja ja postijänis. Kyllä. Posti-
jänis.

Koronatilanteen vuoksi palkittavia ei vali-
tettavasti voida kutsua studioon kuin erittäin 
rajallisissa määrin. 

Muutamia kilpailijoita kutsutaan kisastu-
dion lähetyksiin. Lajivastaavat välittää kut-
sun huoltajalle. Huoltajien tuleekin seurata 

kännyköitään tiiviisti, sillä kutsun käydessä 
aikataulut ovat tiukat.

Kuljetukset kisastudiolle lähtevät Stadin 
AO;n Sturenkatu 18 kiinteistön edestä ja pa-
laavat samaan paikkaan. 

Tiistaina 8.9. ja keskiviikkona 9.9. 
•  Lähtö klo 17:30 On The Rocksin eteen 

ja klo 18 Sturenkatu 18, A-talon pihalle, 
josta lähtee kuljetus kisastudiolle Kon-
tulaan. 

• Paluu n. klo 21–22 Kisastudiolta Sturen-
katu 18, A-talon pihalle.

Torstaina 10.9. 
• Lähtö klo 9 On The Rocksin eteen ja klo 

9:30 Sturenkatu 18, A-talon pihalle, josta 
lähtee kuljetus kisastudiolle Kontulaan.

• Paluu n. klo 21–22 Kisastudiolta Sturen-
katu 18, A-talon pihalle.

Yleistä tietoa avajaisten virtuaalitoteutuk
sesta johtuen: 
Osallistuvien joukkueiden terveiset suori-
tetaan videotaltiointina. Osallistuvien kou-
lutusten järjestäjien joukkueenjohtaja tai 
muu vastuussa oleva taho on pitänyt ilmoit-
taa janne.turtiainen@edu.hel.fi ti 25.8.2020 
mennessä seuraavat tiedot: 
a) osallistuvan koulutuksen järjestäjän/op-

pilaitoksen nimi, jona haluavat esiintyä 
avajaisissa/kilpailuissa 

b logo, jota halutaan käytettävän avajaisvi-
deolla ja 

c) halutessaan joukkuekuva tai muu osallis-
tuvien innostusta ja hyvää menoa kuvaava 
kuva tai video. 

Jos nämä on jäänyt tekemättä, ole yhteydes-
sä yllä mainittuun sähköpostiin mahdollisim-
man pian ja katsotaan, voidaanko asialle teh-
dä vielä jotain. Puuttuvissa tiedoissa (esim. 
miten halutaan tulla esitellyksi tai logo) ki-
sajärjestäjä kirjoittaa tiedot sen perusteella, 
mitä tietoa on saatavilla. 

 Palkintojenjako tapahtuu animaationa. 
Palkittujen mitalit ja mahdolliset kunnia-
maininnat postitetaan jälkikäteen kisatoi-
mistosta. Livenä tapahtuvaa mitaliseremo-
niaa ei järjestetä. Animaatiossa pyritään 
näyttämään myös sijoilla 1-3 palkittujen lyhyt 
esitys. Mikäli palkintojenjako animaatiossa 
ei näytetä kunniamainintojen saajia, ne ovat 
kuitenkin nähtävillä kisasivustoilla. 

 Kilpailijoiden osallistuminen kisastudion 
lähetyksiin. Osa tiistaina käytyjen kilpailu-
lajien kilpailijoista saatetaan pyytää haas-
tatteluun joko paikan päälle kisastudioon, 
tai virtuaalisesti etäyhteyden välityksellä. 
Pidäthän huolen joukkueenjohtaja tai huol-
taja, että jos puhelinnumero 0406300510 tai 
0931080259 yrittää tavoitella sinua, kysees-
sä on pyyntö saada joukkueesi jäsen haas-
tatteluun ja vastaathan siihen mahdollisuuk-
sien mukaan. 

Avajaisiin, kavalkadiin ja päättäjäisiin liitty
vissä kysymyksissä voi olla yhteydessä:
• Avajaiset: Janne Turtiainen P. 040 6300 

510, janne.turtiainen@edu.hel.fi 
• Kavalkadi ja päättäjäiset: Juha Virtanen, 

P. 050 463 2648, juha.virtanen@edu.
hel.fi  

• Jussi Rossi, P. 040 520 9864, jussi.
rossi@edu.hel.fi  
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23  Tulosten julkistaminen 
Kaikkien kilpailulajien tulokset julkistetaan 
klo 20 alkavissa kisastudion lähetyksissä. 
Tuloksia ei julkisteta missään yhteydessä 
aiemmin.

Tulokset julkistetaan tapahtuman nettisi-
vulla sekä sosiaalisen median kanavissa.

24  Alueen lähipalvelut 
24.1  Apteekki 
Tapahtuma-alueen läheisyydessä on Vallilan 
apteekki, Mäkelänkatu 29. P.097531878
Ostoskeskus Triplassa on kaksi apteekkia:
• Pasilan apteekki, p.(09)8689240
• Apteekki 51, (09)7745620 

24.2  Otto-automaatti 
Tapahtuma-alueen läheisyydessä on kolme 
Otto-automaattia
• Mäkelänkatu 31
• Hämeentie 31
• Hämeentie 92

Ostoskeskus Triplassa on useita pankkiau-
tomaatteja. 

Pankkiautomaatteja on Mall of Triplan 
kerroksissa 1 - 4.

1. kerros Food Market: pankkiautomaatti 
sijaitsee Triplan itäpäädyssä hissien ja Clas 
Ohlsonin läheisyydessä.

2. kerros Nordic Avenue: pankkiauto-
maan sijainti kerroksen eteläpäädyssä liuku-
portaiden vieressä. Lähellä olevat myymälät 
ovat Dressmann ja Cubus.

3. kerros Downtown: kerroksen länsipää-
dyssä, lähellä Pasilankadun sisäänkäyntiä 
sijaitsevan pankkiautomaattin naapurissa 
ovat myymälät Cantico Italia ja House. 

4. kerros, Little Manhattan: pankkiauto-
maatteja löytyy Kekäleen vierestä Kulttuu-

riaukiolta ja asemahallista lähellä matkalip-
puautomaatteja sekä liukuportaita.

24.3  Kahvilat 
Vallila; Tapahtuma-alueen läheisyydessä 
Vallilassa on useita kahviloita. 
Mikonkatu; On The Rocks:ssa ei ole kahvi-
tarjoilua. Tilan läheisyydestä löytyy useita 
kahviloita. 

24.4  Kaupat 
Original Sokos Hotel Tripla sijaitsee Kaup-
pakeskus Triplassa, jossa on useita erilaisia 
kauppoja, ravintoloita ja erilaisia palvelupis-
teitä. 

Kampus 5:lla tapahtuma-alueen läheisyy-
destä Vallilasta löytyy kaikki peruspalvelut. 

On The Rocksin läheisyydessä Mikonka-
dulla ja lähikaduilla on useita kauppoja, ra-
vintoloita ja erilaisia palvelupisteitä.

25  Vaatteiden ja tavaroiden 
säilytys, matkalaukut 
25.1  Perusnarikka VESKA
Tapahtumaan osallistuvat kilpailijat, huol-
tajat ja vierailijat voivat jättää halutessaan 
vaatteita ja/tai laukkuja lyhytaikaiseen säi-
lytykseen päivän ajaksi perusnarikkaan, 
jotka löytyvät Sturenkatu 18, A-talosta, 1.krs, 
joka on käytössä koko tapahtuman ajan ja 
Nilsiänkatu 3, Ruostetalosta, 1.krs., joka on 
käytössä vain talossa järjestettävien kilpai-
lulajien ajan. 

25.2  Laukkuparkki VESKA
Tapahtumaan osallistuvat kilpailijat, huol-
tajat ja vierailijat voivat halutessaan jättää 
matkalaukkunsa laukkuparkkiin ja noutaa ne 
sieltä Laukkuparkin aukioloaikojen aikana. 
Laukkuparkki on Sturenkatu 18, A-talossa, 
1.krs. 

26  Löytötavarat 
Löytötavarat kootaan tapahtuman aikana 
kisatoimisto BYROOseen, josta niitä voi käy-
dä tiedustelemassa tapahtuman aikana toi-
miston aukiolon aikana. Kaikki löytötavarat 

säilytetään BYROOssa 11.9. klo 12 saakka, 
jonka jälkeen ne toimitetaan Löytötavaratoi-
mistoon. 

27  Ohjeet jätteiden käsittelystä 
Kukin lajivastaava vastaa kilpailualueen siis-
teydestä ja viihtyvyydestä. Jokainen tilassa 
olija osaltaan siivoaa jälkensä ja huolehtii tilan 
siisteydestä.
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28  Siivous tiloissa
28.1  Stadin AO, Kampus viiden tilat 
Siivouspalvelut toteuttaa Palmia Oy. Tapah-
tuman aikana siivous pyritään ajoittamaan 
aamuihin ja iltoihin. 

Tiloissa on noudatettava erityistä siiste-
yttä ja puhdistettava kosketuspinnat riittä-
vän usein.

Lajivastaava ja varavastaavat huolehtivat 
tilan siisteydestä ja roskista päivän aikana. 

29  Yleisohje: toimenpiteet 
tapaturman ja tulipalon varalle 
29.1  Hätäilmoitusohje 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 
• Tulipalo 
• Öljyvahinko 
• Kemikaali- ja kaasuvaara 
• Tapaturma 
• Sairaskohtaus (esim. Kova rintakipu, hen-

gitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoire) 
• Muu merkittävä vaara 

NÄIN SOITAT HÄTÄPUHELUN: 
1.  Kerro kuka olet ja mistä soitat 
2.  Kerro mitä on tapahtunut ja onko ihmisiä 

vaarassa 
3.  Kerro tarkka sijainti ja osoite Esim. Stu-

renkatu 22 Helsinki tai Sturenkatu 18 Hel-
sinki tai Nilsiänkatu Sovi opastuksesta 

5.  Vastaa kysymyksiin 
ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN SII-
HEN ON ANNETTU LUPA

29.2  Toiminta tulipalotilanteessa 
• Pelasta välittömästi vaarassa olevat.
• Sulje ovet rajoittaaksesi savun ja palon 

leviämisen.
• Sammuta jos palo pieni eikä savua ole.

• Hälytä palokunta soittamalla turvallises-
ta paikasta 112. Soita vaikka olet sam-
munut palon. Jos tilanne muuttuu ennen 
kuin pelastusyksikkö saapuu paikalle, 
soita uudestaan 112. 

•  ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN 
SIIHEN ON ANNETTU LUPA.

• Varoita niitä, jotka eivät ole välittömässä 
vaarassa.

• Pysäytä ilmanvaihto
• Opasta tai järjestä opastus ja esteetön 

pääsy pelastusyksikölle kohteeseen 
(HUOM ensimmäinen paloauto ei ole 
välttämättä viimeinen) sekä kerro välit-
tömästi pelastusviranomaiselle, onko 
muita ihmisiä vaarassa ja jo suoritetuista 
toimenpiteistä.

• Varmista että kaikki ovat päässeet ko-
koontumispaikalle.

29.3  Poistumisohje 
Poistumisohjeet ovat kiinteistö- ja tilakoh-
taiset. Jokainen lajivastaava ja varavastaava 
selvittää vastuualueensa poistumisohjeet 
ja varmistaa niiden voimassaolon. Poistu-
misohje tulee olla tilassa näkyville kiinnitet-
tynä. 
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Muistiinpanoja
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Mukana menossa

SAKUstars2020 Helsinki
Hybriditapahtuma 8.-10.9.2020
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