
 

  

 

 

 

 

 

 

Sunnuntaina 17.12.2022 Energia Areena, Vantaa 
 

 

  



 

Tervetuloa esiintymään Vantaallle! Näytöstapahtuman järjestää Golden Spirit yhteistyössä Suomen 

Cheerleadingliiton kanssa. 

  

Ajankohta: Lauantaina 17.12.2022 klo 13:30 alkaen 

Paikka: Energia Areena, Rajatorpantie 23, 01600 VANTAA 

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

 

 

 

Saapuminen tapahtuu Energia Areenan 0-kerroksen ulko-ovilla hallin takaa, paikalla on opasteet. 

Koko joukkue saapuu 0-kerroksen ulko-oville.  

 

Saapumisajan pystyt varaamaan täältä. Paikalle voi saapua klo 11:30 jälkeen. 

 

 

 

Näytöspaikalla on mahdollista tehdä lyhyet lämmittelyt, mutta mattoja paikalla on vain pari kaistaa. 

Näytöspaikalla ei ole muuta mahdollisuutta harjoitella kokonaisella kilpailualustalla kilpailumusiikin 

kanssa.  

 

 

Näytösmusiikit kerätään joukkueilta etukäteen ja kootaan valmiiksi soittolistaksi.  
 

Näytösmusiikki tulee lähettää etukäteen maanantaihin 12.12.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: 

toimistooldenspirit.fi. Musiikki tulee lähettää wav- tai mp3- muodossa. Saat  

vahvistusviestin, kun musiikkisi on vastaanotettu. Nimeäthän tiedoston huolellisesti. Tiedosto  

tallennetaan nimellä sarja, seura ja joukkue. Esim. seura_joukkue.  

 

Yksi joukkueen edustaja siirtyy musiikinsoittopisteelle joukkueen tullessa areenalle. Joukkueen  

edustaja antaa musiikin soittajalle merkin, kun musiikin voi laittaa päälle. 

 

 

 

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.  

 

 

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

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

omaa vuoroa. Marssin jälkeen ensimmäinen joukkue eli FT Cheer Vantaa ry, Cobalt Monkeys jäävät 
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esiintymisalustalle esiintymään, muut joukkueet poistuvat yleisöstä katsottuna vasemmalle ja siirtyvät 

odottamaan omaa vuoroa. Oman esiintymisvuoron päätteeksi palkitaan jokainen esiintyjä mitalein. 

 

13:30 Yhteinen marssi 

13:35 FT Cheer Vantaa ry, Cobalt Monkeys 

13:40 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, Dazzlers  

13:45 Bounce Espoo, Brisk 

13:50 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, Aurora 

13:55 Bounce Espoo, Brave 

 

 

Esiintyjät voivat katsoa Stage- että Golden Spiritin syysnäytös suorituksia areenatasolta merkittyjen 

alueiden sisällä tai B-katsomossa, 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 8: kaikki STAGE-esiintyjät 

 

 

 

Näytöstapahtumapaikalla on myynnissä cheertuotteita, joten varaathan aikaa ja käteistä tuotteiden 

shoppailulle!  

 

 

 

STAGE by GS:n lipunmyynti alkoi 28.11. klo 9:00. Liput voit ostaa täältä: 

https://lippuagentti.fi/event/view?id=4844  

 

https://lippuagentti.fi/event/view?id=4844


 

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

tietosuojasta. Luettehan liitteen huolellisesti. 

 

 

 

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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