Hei!
Viesti on välitetty SAKU ry:n jäsenten yhteyshenkilöille, kulttuurin ja opiskelija- ja henkilöstöliikunnan
yhteyshenkilöille, tiedottajille ja oppilaskunta - ja tutortoiminnasta vastaaville.
Tässä teille tietoa ja tekemistä vuodelle 2016!
TALVIKISAT (henkilöstö)
Talvikisoissa lajeina hiihto, sulkapallo, keilailu, sähly ja uinti. Hiihdä ensin vapaata tai pertsaa, yksin tai
joukkueena. Sukella uima-altaaseen, perhostele, vaihda vapaalle ja ihmettele altaassa, mitä se SAKU-sekari
on. Pakkaa omat keilapallot mukaan tai käytä talon omia palloja. Sulkapalloa pelaamaan voit lähteä yksin,
etsiä oppilaitoksestasi parin nelinpeliin tai löytää sen ”oikean” lennosta kentän laidalta. Paikalla on paljon,
paljon sählynpelaajia! Pistä porukka kasaan oppilaitoksessasi, treenaa ja löydä hyvä ottelufiilis!
Lisätietoja Talvikisoista löydät täältä: http://sakury.net/tapahtumat/talvikisat
HUOM! Sählyjen ilmoittautuminen päättyy jo 14.1.2016. Ole ajoissa!
LENTOPALLO (henkilöstö)
Keväällä lentopalloilijat kokoontuvat yhdessätoista sarjassa lentopallon suurtapahtumaan.
Viikonlopputurnauksessa mukana on viime vuosina ollut noin 50 joukkuetta! C-sarjoihin pääsee
ilmoittautumalla mukaan ja muihin sarjoihin pääsy perustuu edellisvuosien menestykseen. Ja jos pelureita
ei omasta työyhteisöstä löydy riittävästi, niin ilmoittaudu mukaan keräilyjoukkueeseen. Keräilyjoukkueilla
on oikeus pelata mitaleista C-sarjoissa. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!
Lisätietoja: http://sakury.net/tapahtumat/lentopallo
TERVAHIIHTO (jäsenetutapahtuma)
Oulun Tervahiihto on maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty pitkien matkojen hiihtotapahtuma. SAKU
ry kerää ilmoittautumiset jäsenetutapahtumiin ja ilmoittaa ne kootusti kisajärjestäjälle.
Lisätiedot: http://sakury.net/tapahtumat/tervahiihto
SAKU-PUOLIMARATON (jäsenetutapahtuma)
Lenkkareille kyytiä SAKU-puolikkaalla! SAKU-puolimaraton juostaan toukokuussa Helsinki City Runin
yhteydessä. SAKU ry kerää ilmoittautumiset ja ilmoittaa juoksijat kootusti kisajärjestäjälle. SAKU-mitalit
lähetetään postitse kunkin sarjan kolmelle parhaalle.
Lisätiedot: http://sakury.net/tapahtumat/saku-puolimaraton
SAKU-SÄHLY (opiskelijat)
SAKU-sähly on valtakunnallinen sarja, jossa pelataan sählyä luokkajoukkueilla. Luokkajoukkue
muodostetaan yhden luokan oppilaista. Pojille ja tytöille on omat sarjat. Koulutuksen järjestäjä voi
halutessaan pelata ennen valtakunnallista sarjaa sisäisen sarjan, josta paras joukkue lähetetään SAKUsählyyn. Valtakunnallisen sarjan ensimmäinen kierros pelataan alueellisina väliturnauksina mahdollisimman
pienillä kustannuksilla. Ja ei sovi unohtaa, että SAKU-sählyyn osallistuminen on ilmaista!
Lisätiedot: http://sakury.net/tapahtumat/saku-sahly
KAUKALOPALLO (opiskelijat)
Kaukalopallossa pelataan alueellinen karsintakierros ja maksimissaan kuusi parasta joukkuetta selviää
lopputurnaukseen. Turnauksen voittaja saa kultaisten mitalien lisäksi seuraavan vuoden lopputurnaukseen
suoran pääsyn sekä järjestelyvastuun.
Lisätiedot: http://sakury.net/tapahtumat/kaukalopallo

SAKUSPORTS (opiskelijat)
Kevään kohokohta on ehdottomasti SAKUsports-harrasteliikuntatapahtuma! Lajeissa on mukana uutuuksia,
tuttuja lajeja uusissa kuosissa ja klassikkolajeja! Nauti liikkeestä ja tutustu opiskelijoihin eri puolilla Suomea!
Ennakkoilmoittautuminen päättyy helmikuussa!
Lisätiedot: http://sakury.net/tapahtumat/sakusports
KARTING (opiskelijat)
Karting ajetaan joukkuekisana, jossa tiimin sijoitus määrittyy aika-ajoissa ja kahden tunnin finaalissa.
Joukkueessa on 4-6 henkilöä. Joukkueille arvotaan autot, ja kisan aikana tiimin kuljettajat vaihtavat
autonkuljettajaa varikolla lennossa. Sateen yllättäessä kisa siirretään sisäradalle ja kisa muutetaan
yksilökisaksi. Paikan päällä kuljettajat saavat tarvittavat ajovarusteet, ohjeistuksen ja riittävän opastuksen.
Voit olla siis kokenut kuski tai keltanokka. Kaikille on tilaa!
Lisätiedot: http://sakury.net/tapahtumat/karting
Hyvää alkanutta vuotta 2016!!
Liikunnallisin terveisin,
Miia

