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Ammattiin opiskeleville
SAKU-sähly
SAKU-sähly on valtakunnallinen sarja, jossa pelataan sählyä luokkajoukkueilla. Luokkajoukkue muodostetaan
yhden luokan oppilaista. Pojille ja tytöille on omat sarjat. Koulutuksen järjestäjä voi ilmoittaa yhden
joukkueen valtakunnalliseen SAKU-sählyyn. Valtakunnallisen sarjan ensimmäinen kierros pelataan alueellisina
väliturnauksina mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Ja ei sovi unohtaa, että SAKU-sählyyn osallistuminen
on ilmaista!
Ilmoittautuminen päättyy 21.2. Lisätiedot TÄSTÄ.
****************************************************************************************

Ammattiosaajan liikuntavuosi – SAKU-Keilailu
Ammattiosaajan liikuntavuodessa sijoitukset ja tulokset eivät ole pääosassa, vaan haussa on mahdollisimman
monta liikkujaa ja liikuntahetkeä. Vuosi 2018 aloitetaan tuttuun tapaan SAKU-keilailun merkeissä. SAKUkeilailu on joukkuelaji. Joukkueen voi muodostaa esimerkiksi minkä tahansa alan/luokan opiskelijoista,
tutoreista tai asuntolaporukasta.
Lajeihin osallistuminen ja raportointi kannattaa, sillä tänä vuonna palkitaan aktiivisia oppilaitoksia ja
oppilaitosten yhteyshenkilöitä. Pääpalkintona toukokuun 31. päivä arvotaan JOPO-Polkupyörä!
LUE TÄSTÄ lisää SAKU-keilailusta.
***************************************************************************************

SAKUgames – 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.
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. Seuraa SAKUgames-kisakutsua TÄÄLTÄ.
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Ammattiopiston henkilöstölle
Talvikisat 10.-11.2. Vuokatti Sport
Vuoden ensimmäiset kisat henkilöstölle on Talvikisat Vuokatin upeissa maisemissa. Nyt ei ole myöskään
huolta siitä, että onko sitä lunta vai ei. On sitä! Talvikisoissa lajeina on hiihto, alppihiihto, keilailu, sähly, uinti
ja ekoasekokeilu. Tapahtumassa luvassa iloisia kollegakohtaamisia, työkyvyn ylläpitoa ja mielen
rentouttamista!
Huomaathan, että sählyn ilmoittautuminen päättyy jo 11.1. Ole ajoissa, sillä jälki-ilmoittautuminen ei tässä
lajissa onnistu. Muihin lajeihin ehtii ilmoittautua aina 25.1. saakka.

TERVETULOA VUOKATTIIN!

© Vuokatin Urheiluopisto
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Ilma-aseiden kotiratakilpailu
Ilma-aseiden kotiratakisassa on kaksi lajia, jotka ovat ilmapistooli ja ilmakivääri. Kotiratakisa tarkoittaa sitä,
että voit osallistua kisaan omalla paikkakunnallasi. Tee tulos tammi-helmikuun aikana ampumaradalla.
Tulkkaa taulut esimerkiksi ampumaseuran avustuksella ja toimita tulokset SAKU ry:n toimistolle. SAKU ry
julkaisee tulokset ja lähettää mitalit postissa. Jos olet ensikertalainen, niin pyydä apua oman oppilaitoksesi
ampumaharrastajilta tai paikkakuntasi ampumaseuralta!
Lisätietoja seuroista löytyy osoitteesta www.ampumaurheiluliitto.fi
SAKU ry:n tapahtumakutsun 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 keräilyjoukkueeseen. Keräilyjoukkueilla on
oikeus pelata mitaleista C-sarjoissa. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!
Lue lisää lentopallosta TÄÄLTÄ.
****************************************************************************************

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.
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