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Ammattiin opiskeleville
Uudistunut SAKUgames on ehdottomasti kevään ykköstapahtuma!
SAKUgames uudistuu ja kasvattaa kokoaan. SAKUgames-tapahtuman lajeina
yleisurheilu, beach volley, frisbeegolf, minigolf, koripallo, erityisopiskelijoiden
salibandy ja SAKU-sählyn lopputurnaukset. Nyt on vara valita, sillä sarjoja
löytyy niin kilpa- kuin harrastesarjoissa. Luvassa avajaiset, tapahtumatori,
someseinä, arvontapalkintoja ja mm. frisbeegolfin ammattilainen
opastamassa heittotekniikan saloihin.
Tapahtuma järjestetään Tampereella 23.5. Kisajärjestelyistä vastaa Tampereen seudun ammattiopisto
Tredu ja Varalan Urheiluopisto yhdessä SAKU ry:n kanssa. SAKUgames-tapahtumassa järjestävien
oppilaitosten opiskelijat antavat useita ammattiosaamisen näyttöjä.
Kevään aikana SAKUgames-tiimi kiertää oppilaitoksissa mainostamassa tapahtumaa. Kisakutsua on päivitetty
runsaasti ja alustava aikataulukin on julkaistu. Katso lisätietoja TÄÄLTÄ.

SAKUgames -Koripallo
Koripallossa pelataan tyttöjen ja poikien kilpa- ja harrastesarjat sekä uutena myös unified-sarja.
Harrastesarjan voi valita, mikäli joukkueessa ei ole lisenssipelaajia. Koripallo on normaalisti pelattu suoraan
lopputurnauksena, mutta kasvaneen kysynnän vuoksi olemme varautuneet pelaamaan karsintaturnauksen
ennen lopputurnausta. Ilmoittautuminen koripalloon päättyy tästä syystä jo 3.4. mennessä.

SAKUgames -Erityisopiskelijoiden salibandy
Erityisopiskelijoiden salibandyturnaus pelataan suoraan lopputurnauksena, mikäli joukkuemäärä tämän
mahdollistaa. Jos joukkuemäärä nousee yli kahdeksan joukkueen, niin sarjassa pelataan karsintakierros
ennen kevään lopputurnausta. Tästä syystä ilmoittautuminen erityisopiskelijoiden salibandyyn päättyy jo 3.4.
mennessä.

Koripallon ja erityisopiskelijoiden salibandyn lisätiedot löydät SAKUgames-kisakutsusta, joka löytyy TÄÄLTÄ.
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Ammattiosaajan liikuntavuosi – SAKU-keilailusta köydenvetoon!
Ammattiosaajan liikuntavuodessa sijoitukset ja tulokset eivät ole pääosassa, vaan haussa on mahdollisimman
monta liikkujaa ja liikuntahetkeä. Vuosi 2018 aloitettiin tuttuun tapaan SAKU-keilailun merkeissä. SAKUkeilailun tuloksia voit ilmoittaa vielä 8.3. asti.
Seuraavana liikuntavuoden lajina on köydenveto! Vahvin ammattiala punnitaan ammattialojen välisessä
köydenvetokisassa. Köydenvetokisa sopii hyvin vaikkapa opiskelijakunnan tai tutoreiden järjestämäksi. Kokki,
talonrakentaja, lvi-asentaja, lähihoitaja, vartija vai ihan joku muu ammattiala. Mikä ala jyllää
vahvuudellaan!? Järjestä oppilaitoksessa haastetapahtuma missä eri alat mittelöi vahvimman alan tittelistä
tai kisatkaa oman ryhmän kesken, vaikka pienenä taukoliikuntana.
Lajeihin osallistuminen ja raportointi kannattaa, sillä tänä vuonna palkitaan aktiivisia oppilaitoksia ja
oppilaitosten yhteyshenkilöitä. Pääpalkintona toukokuun 31. päivä arvotaan JOPO-Polkupyörä!
Lue lisää TÄÄLTÄ.
****************************************************************************************

Ammattiopiston henkilöstölle
Sulkapallo 7.4. Kerava
Henkilöstön tapahtumakalenterista löytyy nyt myös sulkapalloturnaus. Turnauksen järjestelyistä vastaa
Koululiikuntaliitto. Sarjat ovat avoinna myös sakulaisille sulkapalloilijoille. Tapahtumasta on tehty kisakutsu
SAKU ry:n nettisivuille, jossa tarkemmat tiedot. Ilmoittautumaan ehtii aina 28.3. saakka.
Kisakutsun löydät TÄÄLTÄ.
***************************************************************************

SAKU-lentis 21.-22.4. Vierumäki
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 SAKUjoukkueeseen. SAKUjoukkueilla on
oikeus pelata mitaleista C-sarjoissa. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!
Lue lisää SAKU-lentiksestä TÄÄLTÄ.
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SAKU-puolimaraton 19.5.
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.
Ilmoittautumisohjeet ja kisakutsun löydät TÄÄLTÄ.
****************************************************************************************

SAKU ry:n kisat -facebook-ryhmä
Joko olet nähnyt tämän kuvan? Käy liittymässä SAKU ry:n kisat -facebook-ryhmään ja pysyt perillä mitä
henkilöstön tapahtumissa tapahtuu!
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