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Ammattiin opiskelevien liikuntavuoden 
päätapahtuma SAKUgames -monenlaisia 
toimijoita etsitään 

SAKUgames kokosi viime toukokuussa Tampereelle noin 450 opiskelijaa liikkumaan kahdeksassa eri lajissa. 

Kun huoltajat ja toimitsijat huomioidaan, niin osallistujien määrää voidaan nostaa vielä sadalla. Ison 

tapahtuman onnistuminen vaatii paljon yhteistyötä ja tarjoaa erilaisia oppimisen paikkoja. Opintojaan viime 

kevään tapahtumassa suorittivat Varalan Urheiluopiston, Tredun, TAKKin ja Saskyn opiskelijat. 

Ensi keväänä SAKUgames järjestetään Tampereella 19.5.2020. Mukana on jälleen kahdeksan lajia; beach 

volley, frisbeegolf, minigolf, erkkasäbä, SAKU-sähly, tansanialainen jalkapallo, toistovoimapunnerrus ja 

keilaus. Varsinaisten lajien lisäksi isossa roolissa on tapahtumatori, jossa pääsee testailemaan erilaisia 

toiminnallisia pisteitä ja toivottavasti myös nauttimaan maukkaan lounaan ulkoilmassa. 

Tapahtuman keskipisteenä toimii Kaukajärvellä sijaitseva Spiral-Halli. Spiral-Hallilla pelataan erkkasäbän ja 

SAKU-sählyn lopputurnaukset sekä tansanialainen jalkapallo. Hallin pihaan rakennetaan tapahtumatori. 

Tapahtumatorilla on opiskelijoiden toteuttamia lajitestauksia sekä eri yhteistyökumppaneiden pisteitä. 

Toistovoimapunnerruskilpailu käydään kelien salliessa tapahtumatorilla.  Beach volley -turnaus pelataan 

Kaukajärven vapaa-aikatalon kentillä. Muut lajit toteutetaan kaupungin tarjoamilla pelipaikoilla (minigolf 

Koulukadulla, keilaus Kaupissa ja frisbeegolf Epilässä). 

Opiskelijoille oppimisen paikkoja tarjolla 

”Koko projektin kaari oli loistava. Opiskelijoiden toteuttamaan kokonaisuuteen kuului 

tapahtumatorin suunnittelu, vuorovaikutus asiakkaan ja toimijoiden kanssa, torin 

rakentaminen, tapahtuma, purkaminen ja loppukeskustelu. Opiskelijat pääsivät näkemään 

oman käden jäljen sekä tekemään vuorovaikutusta suoraan asiakkaan kanssa.” 

  Piia Kalves, opettaja Tredu 

 

SAKUgames-tapahtumassa on mahdollisuus ottaa haltuun seuraavia tehtäviä: 

• Ensiapu 

o ensiaputarpeen kartoitus ja toteutus 
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• Turvallisuus 

o pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja tapahtumassa turvallisuudesta 

huolehtiminen 

• Logistiikka 

o osallistujien kuljetus eri kisapaikoille 

• Toimitsijatehtävät 

o kirjurit 

o ajanottajat 

o tulospalvelu 

o palkintojen jakajat 

o musiikkivastaavat 

o kuuluttajat (peleihin ja tapahtumatorille) 

o joukkueiden vastaanottajat/opastajat 

• Tapahtumatorin toteutus 

o toiminnalliset pisteet 

o yhteistyökumppaneiden hankkiminen 

o eri alojen omat pisteet (esim. parturi-kampaajat) 

 

”Tapahtumatorilla on hyvä fiilis ja leppoisa tunnelma. Kun testailee kaikkea, niin oppii aina 

uutta. Kaikkea koitetaan, mitä tarjolla on.” 

  Samu Laaksovirta, opiskelija Ammattiopisto Spesia 

• Videointi 

• Valokuvaus 

• Otteluohjelmien laatiminen 
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• Ruokailujen toteutus ulkotiloihin 

• Kisakansliavastaavat 

o osallistujien vastaanotto 

o kisapassien jako 

o lounaslippujen jako 

o opastus 

 

”Oikeat asiakaspalvelutilanteet ovat tosi tärkeitä oppimisen mahdollisuuksia. Jokaisessa 

asiakaspalvelutilanteessa täytyy yrittää antaa parhaansa. Opiskelijoiden kanssa toimiessa voi 

toiminnassa olla pikkaisen eri näkökulma. Jutuissaan voi olla rennompi.” 

   Atte Ojala, opiskelija Varalan Urheiluopisto 

Tapahtuman materiaalia: 

• tapahtumakutsu https://sakury.net/tapahtumat/sakugames-1 

• video tapahtumasta https://vimeo.com/343435136 

• valokuvat 2019 https://www.flickr.com/photos/sakury/albums/72157707116886581 

 

Ota yhteyttä, mikäli innostuit! 

 

Yhteystiedot: 

Miia Uskalinmäki 

Liikuntakoordinaattori 

SAKU ry 

miia.uskalinmaki@sakury.net 

p. 040 7672 799 
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