
 

 

Active Cheer STAGE Kuopio 4.3. 

KUTSU näytöstapahtumaan 
 

 

  



Kutsumme sinut mukaan näytöstapahtuma STAGEEN Kuopioon! 

 

Aika: 4.3.2023 klo 11:00 alkaen  

Paikka: Ylä-Pyörön koulu, Blominkatu 2, 70820 Kuopio 

Järjestäjä: Cheer Stars ry ja Suomen Cheerleadingliitto 

 

Tapahtuman kulku 

Mikä on Active Cheer STAGE:  

Active Cheer STAGE -tapahtuma on cheerleadingin harrasteurheilijoille suunnattu näytöstapahtuma, jossa 

stagella pääsevät loistamaan joukkueet ja ryhmät, jotka eivät halua kilpailla! 

Tapahtuman tavoitteena on tuottaa liittojohtoista matalankynnyksen harrastepuolen toimintaa alueellisesti 

ja tuoda yhteen lajin harrastepuolen toimijat. Lue Active Cheer STAGESTA lisää alla olevasta linkistä. 

https://scl.fi/harrasteliikunta/stage/   

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. 

 

Tapahtuman alustava aikataulu: 

- Rekisteröityminen klo 9:00 alkaen 

- Joukkueiden lämmittelyaikaa klo 10:30 saakka 

- Avajaiset klo 11:00  

- Joukkueiden esiintymiset  

- Palkitsemiset ja tapahtuman päätös 

 

Cheer Stars ry pidättää oikeudet muutoksiin. 

 

Esiintymisalue ja -alustat 

Esiintymisalueen koko on 14m x 12m. Cheerjoukkueiden alustana on cheermatto. Tanssijoukkueiden 

alustana on liikuntasalin parkettilattia. Esiintymisalueen etureunaan sijoitetaan merkinnät 2m välein ja 

alueen keskikohta, sekä keskiviiva korostetaan. 

 

Turvallisuus  

Näytöstapahtumaan osallistuville ja näytöksessä työskenteleville pyritään takaamaan turvallinen 

toimintaympäristö. Osallistumme kaikki tapahtumaan vain terveenä ja tapahtumapaikalla on tarjolla 

käsidesiä ja käsienpesupisteitä osallistujille ja yleisölle. Mikäli viranomaismääräysten vuoksi tapahtuma 

joudutaan perumaan tai sen konseptia joudutaan muokkaamaan Cheer Stars ry pidättää oikeuden muokata 

tapahtumakonseptia tai peruuttaa tapahtuman. 

https://scl.fi/harrasteliikunta/stage/


Ilmoittautuminen 

Näytöstapahtumaan ilmoittautumiset tulee tehdä keskiviikkoon 8.2. klo 16 mennessä.  

Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake alla olevasta linkistä. Lomaketta ei tarvitse 

lähettää sähköpostitse, vaan se näkyy tapahtumajärjestäjällä tallennuksen jälkeen. Mikäli ilmoittautumisen 

kanssa on ongelmia, olethan yhteydessä sähköpostitse kilpailut@cheerstars.fi  

Seurasta ilmoitettavien joukkueiden määrää ei ole rajoitettu. Mikäli seurasta ilmoittautuu enemmän kuin 

viisi (5) joukkuetta, täytäthän useamman lomakkeen, jotta jokainen joukkue tulee ilmoitettua erikseen.  

Kun ilmoittautuminen on lähetetty, saat automaattisesti sähköpostiin koosteen vastauksistasi. 

Näytöstapahtumanjärjestäjä ei ole vastuussa kadonneista ilmoittautumisista, eikä ilmoittautumisista, jotka 

eivät tule perille. Tapahtumainfo lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kuitenkin 

viimeistään 15.2. 

Ilmoittaudu tästä: https://forms.gle/nRCSQ7rsjmU7VFcWA 

Ilmoittautumislomake vaatii google-tiliin kirjautumisen. Mikäli seuran ilmoittautuminen ei siitä syystä 

onnistu, olettehan yhteydessä sähköpostitse kilpailut@cheerstars.fi ja hoidetaan ilmoittautuminen toista 

kautta.  

Peruutusehdot 

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 

näytöstapahtuman ilmoittautumisen 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. 

 

Lisenssit ja vakuutukset 

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

näytöstapahtumaan. Osallistujilla, valmentajilla tai huoltajilla ei tarvitse olla lisenssiä. 

 

Tapahtuman maksut 

Active Cheer STAGE -tapahtumassa kerätään osallistujilta osallistumismaksun 15 €/ hlö (sis. 

esiintymisoikeuden, koreografian käytön, musiikin käytön ja mitalin). Myös ilmoitetuista valmentajista ja 

huoltajista maksetaan osallistumismaksu ja he saavat omat mitalit.  

Osallistujille tarjotaan vapaavalintainen välipala näytöspäivänä. Välipalan hinta 5 €/henkilö. Välipalat tulee 

tilata ilmoittautumisen yhteydessä.  

Tapahtuman virallisen t-paidan hinta on ennakkoon tilattuna 20 €/kpl. Paidat tilataan ilmoittautumisen 

yhteydessä ilmoittautumislomakkeella. 

Maksuista lähetetään lasku ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat perustuvat 

ilmoittautumislomakkeen tietoihin. Laskun maksaminen eräpäivään mennessä on edellytys tapahtumaan 

osallistumiselle. 

mailto:kilpailut@cheerstars.fi
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Tapahtuman virallinen t-paita 

Tapahtuman virallisen t-paidan hinta on ennakkoon tilattuna 20 €/kpl. Paidat tilataan ilmoittautumisen 

yhteydessä ilmoittautumislomakkeella. Paitoja on rajoitetusti myynnissä myös tapahtumapaikalla.  

Paidan väri on pinkki. Paita on saatavissa koossa 02A, 04A, 06A, 08A, 10A, 12A, XS, S, M, L, XL, XXL ja XXXL. 

Kokotaulukko löytyy alta. 

Vastaanotettavat tilaukset tulee tarkistaa rekisteröitymisen yhteydessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vapaavalintainen välipala 

Osallistujille tarjotaan tilattavaksi välipala hintaan 5 € /henkilö. Välipalat tulee tilata ilmoittautumisen 

yhteydessä joukkuekohtaisesti. Samalla voit ilmoittaa huomioitavat erityisruokavaliot. Välipalat luovutetaan 

joukkueelle rekisteröitymisen yhteydessä. Vastaanotettavat ennakkotilaukset tulee tarkistaa välittömästi 

rekisteröinnin yhteydessä. 

 

Arviointi ja palaute 

Active Cheer STAGE -tapahtumassa esiintyvät joukkueet saavat kirjallisen palautteen arveilta. Arvit 

täyttävät STAGE-konseptia varten luodun oman arvostelukaavakkeen, jossa korostetaan perusmotorisia 

taitoja, esiintymisen iloa, onnistumista sekä koreografian puhtautta. 

Näytöksen lopuksi kaikki esiintyjät palkitaan mitalein. 

 

Pääsyliput 

Tapahtuman lipunmyynti aukeaa 16.1.2023 klo 12:00. Liput voi ostaa osoitteesta www.cheerstars.fi tai 

Liveton nettisivuilta.  

Samana päivänä järjestetään uuden tyyppinen matalan kynnyksen stuntti- ja pienryhmäkilpailu Star Cup 

2023. Lippuja on myynnissä molempiin tapahtumiin, sekä yhdistelmälippuna.  

 

Pääsylippujen hinnat: 

Stage-ennakkolippu - 15 € aikuinen, 10 € lapsi (2-10v) 

Star Cup -ennakkolippu - 15 € aikuinen, 10 € lapsi (2-10v) 

Yhdistelmälippu ennakkoon - 25 € aikuinen, 15 € lapsi (2-10v) 

 

Stage-lippu ovelta - 17 € aikuinen, 12 € lapsi (2-10v) 

Star Cup -lippu ovelta - 17 € aikuinen, 12 € lapsi (2-10v) 

Yhdistelmälippu ovelta - 30 € aikuinen, 20 € lapsi (2-10v) 

 

Lippuja myydään ovella, mikäli tapahtuma ei ole ennakkoon loppuunmyyty. Kilpailevilla ja esiintyvillä 

urheilijoilla on pääsy erilliseen urheilijakatsomoon.  

Cheer Stars ry pidättää oikeudet muutoksiin. 

 

Kuvaus- ja videointilupa 

Cheer Stars ry:n järjestämissä tapahtumissa otetaan osallistujista valokuvia ja kuvataan esiintymisohjelmia. 

Osallistumalla Cheer Stars ry:n tapahtumaan osallistuja hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa valokuvia ja 

videoita Cheer Stars ry:n ja Suomen Cheerleadingliiton viestintä- ja markkinointikäyttöön, josta henkilön voi 

tunnistaa. Valokuvia ja videoita voidaan käyttää esimerkiksi seuran ja tapahtuman Instagramissa.  

 



Tärkeät päivämäärät  

 

16.1.2023 Lipunmyynti alkaa 

8.2.2023 Ilmoittautuminen päättyy klo 16:00 

8.2.2023 Viimeinen tilauspäivä: välipalat, t-paidat 

15.2.2023 Ilmoittautuneille lähetetään tapahtumainfo ja -aikataulu 

4.3.2023 STAGE-näytöstapahtuma klo 11:00 alkaen 

 

Yhteystiedot 

Active Cheer STAGE -tapahtuman järjestelyistä vastaa Cheer Stars ry:n tapahtumien järjestelytoimikunta. 

Kaikissa tapahtumaan liittyvissä kysymyksissä voitte olla sähköpostitse yhteydessä kilpailut@cheerstars.fi. 

 

Ilmoittautuminen, tapahtumajärjestelyt, tilaukset:  

Nea Manninen, Cheer Stars ry, 0447719619, kilpailut@cheerstars.fi 

 

 

 

Lämpimästi tervetuloa Kuopioon! 
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