
 

  

 

 

 

 

 

 

Lauantai 23.11.2019 Töölön Kisahalli, Helsinki 
 

 

  



 

Tervetuloa esiintymään Helsinkiin! Näytöstapahtuman järjestää Golden Spirit yhteistyössä Suomen 

Cheerleadingliiton kanssa. 

  

Ajankohta: Lauantai 23.11.2019 klo 14:00 alkaen 

Paikka: Töölön Kisahalli, Paavo Nurmen kuja 1 C, 00250 Helsinki 

Tapahtuman virallinen sivusto: https://www.goldenspirit.fi/golden-spirit/active-cheer-stage/ 

Tapahtuman virallinen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/2668272679851748/ 

 

 

Active Cheer STAGE -tapahtumassa tapahtuu ja mitä se on? 
STAGE-tapahtumassa halutaan tuoda selkeästi esiin Active Cheer -konsepti eli monipuolisen 

harrasteliikunnan ilo! Liikunnalliset perustaidot näkyvät liiton tuottamassa valmiissa STAGE-

koreografiassa. Koreografia sisältää cheerleadingin lajitaitojen lisäksi myös monipuolisia 

perusmotorisia taitoja kuten tasapaino- ja liikkumistaitoja. Valmisohjelman löydät täältä. 

 

STAGEEN osallistuminen on myös valmentajalle helppoa, sillä tarjolla on valmis koreografia! 
Valmentajan ei siis tarvitse olla kokenut pystyäkseen osallistumaan joukkueensa kanssa STAGE-
tapahtumaan. STAGE-tapahtumat pyritään luomaan mahdollisimman yksinkertaisiksi 
ilmoittautumisten ja tapahtumapäivän kulun suhteen. 
 
STAGE-tapahtumassa harrastejoukkueet esittävät n. 1min kestävät esitykset. Joukkueita ei laiteta 
järjestykseen, mutta he saavat arvostelupaneelilta kirjallisen arvostelun suorituksesta. Joukkuekoko 4-
25henkilöä. Jos joukkueessa on yli 20 henkilöä, suosittelemme, että he esiintyvät kahtena eri 
joukkueena. Active Cheer STAGE -tapahtuman pilottivuonna 2019 toivomme, että osallistuvat 
joukkueet esittävät liiton tarjoaman valmisohjelman (pienet muutokset/variaatiot sallittuja).  
 
Tapahtuman karkea aikataulu: 
1. Osallistujien saapuminen paikalle  
2. Joukkueiden lämmittelyaikaa matolla ennen suorituksia 
3. Ennen joukkueiden esityksiä järjestetään avajaismarssi, jolloin kaikki esiintyvät joukkueet saapuvat 
jonossa lavalle musiikin soidessa.  
4. Joukkueiden esitykset 
5. STAGE -tapahtuma huipentuu esitysten jälkeen järjestettävään palkintojenjakotilaisuuteen

 

Näytöstapahtuman alustan koko on 12 m x 12 m (kuusi mattokaistaa). Cheermatto koostuu kuudesta 

2 m leveästä mattokaistaleesta, jolloin keskiviivana toimii kahden maton välinen viiva.  

 

 

 

Seurasta ilmoitettavien joukkueiden määrää ei ole rajoitettu.  

 

Näytöstapahtumaan tulee ilmoittautua torstaihin 10.10.2019 klo 16.00 mennessä täyttämällä tämä 

ilmoittautumislomake. Lomaketta ei tarvitse lähettää sähköpostilla. Mikäli ilmoittautumisen kanssa on 

ongelmia, ottakaa yhteys Golden Spiritin seurakoordinaattoriin, toimisto@goldenspirit.fi. Järjestäjä 

lähettää vahvistuksen seitsemän vuorokauden kuluessa, kun ilmoittautuminen on vastaanotettu.  

 

Näytöstapahtumanjärjestäjä ei ole vastuussa kadonneista ilmoittautumisista, eikä ilmoittautumisista, 

jotka eivät tule perille. Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään myöhemmin esiintymisjärjestys ja muu 

esiintymisinformaatio. 

https://www.goldenspirit.fi/golden-spirit/active-cheer-stage/
https://www.facebook.com/events/2668272679851748/
https://scl.fi/stage/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefzAkwFVn6Ux43URxpcqjXAY18g4MyfBxSvcSQTuMxoCigGg/viewform?usp=sf_link
mailto:toimisto@goldenspirit.fi


 

Active Cheer STAGE -tapahtuman osallistumismaksu määräytyy joukkueen koon mukaisesti 

seuraavasti: 

4-9 henkilöä: 50 €/ joukkue 

10-19 henkilöä: 80 €/ joukkue 

20-40 henkilöä: 90 €/ joukkue 

 

Osallistumismaksuista lähetetään lasku ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat perustuvat 

ilmoittautumislomakkeen tietoihin.  

 

 

 

Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti näytöstapahtuman järjestäjälle, ja sen on 

oltava perillä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen näytöstä. Osallistumisen peruuttamisen voi tehdä 

maksutta näytöstapahtumanilmoittautumisen viimeiseen eräpäivään ja kellonaikaan mennessä. Mikäli 

peruutus tehdään 14-30 vrk ennen tapahtumaa, palautetaan osallistumismaksusta 50 %. Mikäli 

peruuttaminen tapahtuu alle 14 vrk tapahtumasta, osallistumismaksuja ei palauteta. Ilmoittautunut 

seura vastaa siitä, että esiintyvä joukkue on läsnä näytöstapahtumassa.  

 

 

 

Kaikilla ilmoitetuilla osallistujilla on oltava voimassa oleva harrastevakuutus, jotta joukkue voi 

osallistua näytöstapahtumaan. Valmentajilla tai huoltajilla ei tarvitse olla lisenssiä. 

 

 

 

Arvit toimivat STAGE-tapahtumassa arvioitsijoina antaen kirjallisen palautteen joukkueiden 

esityksistä. STAGE-konseptia varten on luotu oma arvostelukaavake, jossa korostetaan 

perusmotorisia taitoja, esiintymisen iloa, onnistumista sekä koreografian puhtautta.  

 

 

 

Ilmoittautuminen tapahtuu näytöspäivän aamuna esiintymispaikalla tapahtumatoimiston 

läheisyydessä. Ilmoittautumiseen ei tule koko joukkue, eikä erillisiä ilmoittautumisaikoja varata. 

Ilmoittautuminen tulee kuitenkin tehdä hyvissä ajoin ennen oman esiintymissuorituksen alkamista. 

Ilmoittautumiseen saapuu vain joukkueen edustaja (esimerkiksi valmentaja tai huoltaja) ja vahvistaa 

kuittauksellaan kaikkien osallistujien vastaavan näytöstapahtumanilmoittautumisen nimilistaa.  

 

 

 

Näytöstapahtumapaikalla on myynnissä cheertuotteita, joten varaathan aikaa ja käteistä tuotteiden 

shoppailulle!  

 

 



 

Lisätietoja lipunmyynnistä lähempänä näytöstapahtumaa sivuillamme 

(https://www.goldenspirit.fi/golden-spirit/active-cheer-stage/) sekä Facebook-tapahtumassa 

(https://www.facebook.com/events/467339034061664/). 

 

 

 

Jokaisella joukkueella on mahdollisuus lämmitellä tapahtumapaikalla klo 13.00-15.00. Tilassa on 

muutama kaistale mattoa akrobatian kokeilua varten. Lämmittelyaikoja ei ole aikataulutettu, 

noudatattehan yleistä urheiluhenkeä lämmitellessänne. Tämän lisäksi jokainen joukkue pääsee 

kokeilemaan esiintymisalustaa ennen tapahtuman alkua.  

 

 

 

Tapahtuman sivustosta löytyy erillinen liite, jossa on kerrottu näytöksessä joukkueen kuvaamisesta ja 

tietosuojasta. Luettehan liitteen huolellisesti. 

 

 

 

10.10.2019 viimeinen ilmoittautumispäivä 

 

 

 

Golden Spirit ry  

Sähköposti: toimisto@goldenspirit.fi.  

 

Kaikki näytöstapahtuman liittyvät tärkeät dokumentit löytyvät osoitteesta: 

https://www.goldenspirit.fi/golden-spirit/active-cheer-stage/).  
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mailto:toimisto@goldenspirit.fi
https://www.goldenspirit.fi/golden-spirit/active-cheer-stage/

