
 

  

 

 

 

 

 

 

Lauantai 23.11.2019 Töölön Kisahalli, Helsinki 
 

 

  



 

Tervetuloa esiintymään Helsinkiin! Näytöstapahtuman järjestää Golden Spirit yhteistyössä Suomen 

Cheerleadingliiton kanssa. 

  

Ajankohta: Lauantai 23.11.2019 klo 14:30 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/ 

 

 

 

Ilmoittautuminen tapahtuu näytöspäivän aamuna esiintymispaikalla tapahtumatoimiston 

läheisyydessä klo 12:00-14:00. 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. Pyydämme, että jokainen seura toimittaa jokaisesta 

joukkueesta osallistujanimilistan sähköpostitse 10.11. mennessä.  

 

 

 

Jokaisella joukkueella on mahdollisuus lämmitellä tapahtumapaikalla klo 13:00-15:00 Töölön 

Kisahallin lentopallokentällä 2. 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. Lämmittely 

on myös mahdollista suorittaa B-puolen koripallokentällä klo 12:30-13:00.  

 

 

Äänentoistolaitteiden toiminnasta vastaa ulkopuolisen palveluntarjoajan edustama henkilö, joka 

soittaa joukkueen musiikin. Musiikki soitetaan areenatasolta ja joukkueen edustajan on tultava 

musiikinsoittopisteelle suorituksen ajaksi. On myös varauduttava musiikin soittamiseen itse 

esiintymispaikalla varmuuden vuoksi. 

Esiintymismusiikin voi soittaa halutessaan myös itse. 

Musiikin soittamiseen on tarjolla kaksi vaihtoehtoa: 

1. CD 

2. Puhelimelta toistaminen AUX-johdon avulla (HUOM! Huolehdittehan omat adapterit, mikäli 

puhelimessanne on jokin muu liitäntä.) 

 

 

 

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.  
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Huomaathan, että aikataulu on suunnitelma, johon voi tulla todellisessa esiintymistilanteessa 

poikkeamia suuntaan, jos toiseenkin. Jokainen joukkue on itse vastuussa ajoissa paikallaolosta ennen 

omaa vuoroa.  

 

harjoitteluaika esiintymisaika seura joukkue 

 14:30 Yhteinen marssi  
13:00 14:40 Spirit Shakin´Cheerleaders Trombi (punainen) 

13:05 14:43 OTC, Oriveden Tuisku Cheerleading Twinkle Shooting Stars 

13:10 14:46 Golden Spirit Dryads 

13:15 14:49 Spirit Shakin´Cheerleaders Trombi (sininen) 

13:20 14:52 Golden Eagles Cheerleading Spirals 

13:25 14:55 Funky Team Vantaa Azure Monkeys 

13:30 14:58 Pyrintö Cheer Team Glimmers 

13:35 15:01 Kurikan Ryhti Cheerleaders Firetails 

13:40 15:04 Golden Eagles Cheerleading Helix 

13:45 15:07 Funky Team Vantaa Indigo Monkeys 

13:50 15:10 Golden Eagles Cheerleading Twist 

13:55 15:13 Golden Spirit Goblins 

14:00 15:16 Golden Eagles Cheerleading Revenge 

14:05 15:19 Pyrintö Cheer Team Sunbeams 

14:10 15:22 Kurikan Ryhti Cheerleaders Flycatchers 

 16:00 Palkintojen jako  
 

 

 

Esiintyjät voivat katsoa suorituksia areenatasolta merkittyjen alueiden sisällä, muissa katsomoissa 

oleminen ilman pääsylippua on kielletty.  

 

 

Kuten aina, pukuhuonetiloja on rajoitetusti. Pukuhuoneet on jaettu etukäteen ja ne merkitään 

seurakohtaisin nimikyltein ja opastein. Pitäkää huoli arvoesineistänne, älkää jättäkö niitä 

lukitsemattomaan tilaan. Poistuessanne esiintymispäivän jälkeen areenalta tulee pukuhuonetila jättää 

yhtä siistiin kuntoon kuin se oli sinne saapuessakin. Jokaisen joukkueen valmentaja on tästä 

vastuussa ja tilan ylimääräisestä siivouksesta laskutetaan ko. tilassa ollutta seuraa. Pukuhuonelistat 

ovat nähtävissä tapahtumapaikalla. Pukuhuonekäytävät ovat ahtaita, joten 

vältättehän käytävillä oleskelua! Muistutus vielä suihkutettavien deodoranttien ja hiussuihkeiden 

käytöstä: niitä saa käyttää ainoastaan ulkona!  

 

pukuhuone 1: Spirit Shakin´Cheerleaders ja Kurikan Ryhti Cheerleaders 

pukuhuone 2: OTC, Oriveden Tuisku Cheerleading ja Funky Team Vantaa 

pukuhuone 3: Golden Spirit 

pukuhuone 4: Golden Eagles Cheerleading 

pukuhuone 5: Pyrintö Cheer Team ja Kurikan Ryhti Cheerleaders 



 

Näytöstapahtumapaikalla on myynnissä cheertuotteita, joten varaathan aikaa ja käteistä tuotteiden 

shoppailulle!  

 

 

 

STAGE by GS:n lipunmyynti alkaa 28.10. klo 9:00. Liput voit ostaa täältä: 

https://www.lippuagentti.fi/event/view?id=3872 

 

 

 

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

tietosuojasta. Luettehan liitteen huolellisesti. 

 

 

Töölön Kisahallin edessä on rajallinen määrä maksullisia parkkipaikkoja. Suosittelemme 

kuitenkin yleisöä ja harrastajia saapumaan paikalle julkisilla kulkuvälineillä. Esimerkiksi 

raitovaunut 2,3,8,7,10 kulkevat kaikki Töölön Kisahallin välittömässä läheisyydessä. 

 

 

 

FreshStop-kahvilat – Hyvinvointia ravinnosta freesillä fiiliksellä! 

Freshstop pitää kisoissa niin katsojat kuin harrastajat kylläisenä STAGE by GS -smoothieilla ja 

kahvilan muilla herkullisilla tuotteilla! STAGE by GS -smoothien 

tapahtumapäivänä Kisahallin FreshStopista tuet suoraan GS:n toimintaa. 

Käy tutustumassa lisää FreshStop -kahviloihin osoitteessa: www.freshstop.fi 

#choosethegood #freshstop 

 

 

 

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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