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Ammattiin opiskeleville
Karting 18.5. Tampere Kaanaa
Nyt on kiire! Tapahtuman ilmoittautuminen päättyy tiistaina 2.5.
Karting ajetaan joukkuekisana, jossa tiimin sijoitus määrittyy aika-ajoissa ja finaalissa. Joukkueessa on 4-6
henkilöä. Joukkueille arvotaan autot, ja kisan aikana tiimin kuljettajat vaihtavat autonkuljettajaa varikolla
lennossa. Paikan päällä kuljettajat saavat tarvittavat ajovarusteet, ohjeistuksen ja riittävän opastuksen. Voit
olla siis kokenut kuski tai keltanokka. Kaikille on tilaa.
Lisätietoja TÄÄLTÄ
***************************************************************************************

Ammattiosaajan liikuntavuosi – SAKU-kätköily
Ammattiosaajan liikuntavuodessa sijoitukset ja tulokset eivät ole pääosassa, vaan haussa on mahdollisimman
monta liikkujaa ja liikuntahetkeä. Ammattiosaajan liikuntavuodessa lajina tällä hetkellä SAKU-kätköily!
Kätköilyssä etsitään GPS-satelliittipaikannuksen tai kartan avulla mielenkiintoisiin paikkoihin piilotettuja
kätköjä. Kätköjä on piilotettu kymmeniä tuhansia ympäri maailmaa ja Suomestakin löytyy useita tuhansia.
Olet todennäköisesti tietämättäsi kulkenut päivittäin monen kätkön ohitse!
LUE TÄSTÄ lisää SAKU-kätköilystä.
**************************************************************************************

SAKUsports 10.-11.5. Pajulahti
SAKUsports -harrasteliikuntatapahtuma järjestetään 10.-11.5. Pajulahden Urheiluopistolla Nastolassa.
Tapahtuman suunnittelusta vastaa Pajulahden liikuntaneuvojaopiskelijat. Kevään tapahtumassa nostetaan
vahvasti esiin tutortoiminta ja että tutoropiskelijat voivat tulla tapahtumaan hakemaan vinkkejä niin
tapahtumien järjestämiseen kuin oppimaan itse ohjaamisen taitoja.
Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta mikäli haluatte vielä mukaan, niin ota heti yhteyttä SAKU ry:n
toimistolle: Miia Uskalinmäki puh. 020 755 1012
Katso tästä SAKUsportsin ohjelma. Ohjelma löytyy myös tapahtuman sivuilta www.sakury.net
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KATSO TÄSTÄ Pajulahden opiskelijoiden videokutsu tapahtumaan!
****************************************************************************************

Erityisopiskelijoiden salibandyn lopputurnaus ja SAKU-sählyn lopputurnaus
10.5. Pajulahti
SAKUsports -harrasteliikuntatapahtuman kanssa samaan aikaan pelataan Pajulahden Urheiluopistolla
erityisopiskelijoiden salibandyn ja poikien SAKU-sählyn lopputurnaukset.
Erityisopiskelijoiden turnaukseen tulee joukkueita kahdeksasta eri oppilaitoksesta ja ne ovat Ammattiopisto
Luovi, Muhoksen yksikkö, Bovallius-ammattiopisto Itä-Suomi, Bovallius-ammattiopisto Turku, JEDU
Haapaveden ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Validia Ammattiopisto ja
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu.
SAKU-sählyturnauksessa pelaa kuusi poikien joukkuetta, jotka selvittivät tiensä alkukarsintojen kautta
lopputurnaukseen. Mitaleista taistelevat Kainuun ammattiopisto, Koulutuskeskus Sedu, Optima, Satakunnan
koulutuskuntayhtymä Sataedu, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Turun ammatti-instituutti. SAKUsählyn ensimmäisen kierroksen tulokset näet täältä.

**************************************************************************************

Ammattiopiston henkilöstölle
SAKU-puolimaraton 13.5.
SAKU-puolimaraton juostaan toukokuussa Helsinki City Runin yhteydessä. Lenkkareille kyytiä antaa 37
sakulaista juoksijaa. Onnea matkaan! Mitalit jaetaan kunkin sarjan kolmelle parhaalle.
****************************************************************************************

Syyskisat 1.-3.9. Turku
Uusi nimi ja uudet kujeet! Syyskisojen lajivalikoimasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Lajeina yleisurheilu
(uutena lajina painonheitto), petankki, maastojuoksu, frisbeegolf, saappaanheitto, beach volley ja golf!
Ennakkoilmoittautuminen on käynnissä 5.5. asti. Hyödynnä 10 euron etu!
Lisätietoja näiden linkkien kautta:

http://sakury.net/tapahtumat/syyskisat
http://sakury.net/tapahtumat/syyskisat-golf
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Sekalentis marraskuussa -kisajärjestäjää etsitään!
Sekalentikselle etsitään kisajärjestäjää. Oletko se sinä, joka otat homman haltuun? Ohjeet ja avun
järjestämiseen saat tietenkin SAKU ry:n toimistolta. Mahdollinen kisaviikonloppu vuodelle 2017 olisi
marraskuussa 11.-12.11. tai 25.-26.11. Jos tämä vuosi tulee liian nopeasti, niin myös vuosille 2018 ja 2019
etsitään järjestäjiä! Ota yhteyttä SAKU ry:n liikuntakoordinaattoriin ja sopikaa käytännön asiat kuntoon 😊
Yhteystiedot: Miia Uskalinmäki puh. 020 755 1012, sähköposti miia.uskalinmaki@sakury.net

Hauskaa vappua kaikille!
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