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Kisajärjestäjähaku
Miksi kisajärjestäjäksi?
SAKU ry järjestää yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa vuosittain useita liikuntatapahtumia ammatillisen
koulutuksen henkilöstölle ja ammattiin opiskeleville nuorille. Vaikka kilpailun tarkoituksena onkin keskinäisen
paremmuuden selvittäminen, se ei ole kilpailujen ainoa, eikä edes tärkein tehtävä. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuden itsensä ilmaisuun sekä omien taitojen mittaamiseen ja kehittämiseen.
Kilpailut ja tapahtumat ovat myös oppimisen ja yhteisen tekemisen paikkoja. Henkilökunnan ja opiskelijoiden
yhteistyössä järjestämät kilpailut vahvistavat oppilaitoksen sisäistä työskentely- ja opiskeluilmapiiriä.
Kilpailujen järjestämiseen liittyvät tehtävät voivat olla myös osa oppimisprosessia. Kannattaa siis miettiä,
miten tapahtumien järjestämiseen liittyviä tehtäviä voidaan hyödyntää työssä oppimisena.
Liikuntatapahtuma tarjoaa opiskelijoille esimerkiksi seuraavanlaisia oppimisen paikkoja:
•

ensiaputarpeen kartoitus ja toteutus

•

pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja tapahtumassa turvallisuudesta huolehtiminen

•

logistiikka; osallistujien kuljetus kisapaikoille

•

erilaiset toimitsijatehtävät (kirjurit, ajanottajat, tulospalvelu, palkintojen jakajat, musiikkivastaavat,
kuuluttajat)

•

tapahtumatorin toteutus (toiminnallisten pisteiden suunnittelu, yhteistyökumppaneiden hankinta)

•

tapahtuman taltiointi (videot/valokuvat)

•

ruokailujen organisointi

•

turnausten aikataulusuunnittelua (otteluohjelmien laadintaa)

•

kisakansliatehtävät (mm. asiakaspalvelua, osallistujien vastaanotto, materiaalien jakoa, opastusta)

Haluan kisajärjestäjäksi, miten toimin?
Kisajärjestäjäksi voi hakea koska vaan. Alla olevasta listauksesta näet, mitä kilpailuja ja tapahtumia on
haettavissa, mitä on jo haettu ja mitkä ovat harkinnassa. Hakemuksia voi jättää pitkin vuotta, mutta kilpailut
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ja tapahtumat myönnetään kaksi kertaa vuodessa, joulukuussa ja toukokuussa. Suurimmista
kilpailutapahtumista on tehty erilliset lajikohtaiset ohjeet, jotka sisältävät tarkempaa tietoa kyseisen
tapahtuman järjestämisestä.
Täältä voit katsoa tilanteen myönnetyistä, haetuista ja harkinnassa olevista kilpailuista ja tapahtumista
SAKU ry:n KISAJÄRJESTÄJÄHAKEMUKSET (päivitetty 9.9.2020)
Henkilöstötapahtumien kisajärjestäjäohjeet:
SYYSKISAT
TALVIKISAT
SEKALENTIS
Kilpailutapahtumat järjestetään yhteistyössä SAKU ry:n kanssa ja kilpailujen osallistumismaksut ohjataan
kisajärjestäjän tueksi. Lisätietoja kilpailujen järjestämisestä saa liikuntakoordinaattorilta.
Hae kilpailutapahtumia täyttämällä tämä SÄHKÖINEN KISAJÄRJESTÄJÄHAKEMUS.

Haettavissa olevat kilpailutapahtumat
Henkilöstötoiminta
Golf
Sekalentis
Syyskisat
Talvikisat
Opiskelijaliikunta
Amistamo (ryhmäyttämiseen keskittyvä liikunnallinen tapahtuma)
Futsal (lopputurnaus)
Jalkapallo (tytöt)
Kaukalopallo
Koripallo
SAKUgames
Salibandy (lopputurnaus)
Lisätietoja tapahtumista https://sakury.net/tapahtumat
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