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Liikuntavuoden lajeihin osallistutaan omalla 
paikkakunnalla, ja tavoitteena on saada mah-
dollisimman suuri joukko opiskelijoita mukaan 
kokeilemaan eri lajeja.  Samalla joku ehkä 
innostuu uudesta harrastuksesta ja saa kipinän 
liikkumiseen. 

Tavoitteena iso osallistuja-
joukko ja hyvä fiilis
Ammattiosaajan liikuntavuoden lajeissa ei ta-
voitella tuloksia, vaan palkitsemisperusteena on 
osallistujamäärä, yhdessä tekeminen ja toteutta-
minen sekä iloista fiilistä välittävät valokuvat. 

Tänä vuonna palkitaan myös aktiivisia yhteys-
henkilöitä, jotka jakavat tietoa oman oppilai-
toksensa toiminnasta. Näin saadaan hyvät ideat 
käyttöön joka puolella Suomea.  

Liikuntavuoden lajien ohjeet ja toteutus on 
pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hel-
poiksi, jotta lajien toteuttaminen liikuntatunneil-
la sekä asuntola- ja harrastustoiminnassa olisi 
vaivatonta. 

Raportoi oppilaitoksesi toiminnasta liikunta-
vuoden tiimille tai SAKU ry:n Facebook-sivulle. 

Innostakaa, osallistukaa 
ja voittakaa! 
Kevään SAKUsports-tapahtuma huipentaa 
liikuntavuoden. Jokaisen Ammattiosaajan 
liikuntavuoden lajin jälkeen arvotaan SAKU-
sports-paketti sekä SAKU-tuotepalkintoja. 
SAKUsports-paketti sisältää viisi SAKUsports-
passia  (sisältää majoitukset, ruokailut ja osal-
listumisen kaikkiin lajeihin). Yhden SAKUsports-
paketin arvo on noin 500 €. 

Lue lisää SAKUsports-harrasteliikuntatapahtu-
masta sivulta 15.

Koko vuosi on liikuntavuosi!

Ammattiosaajan 
liikuntavuoden 
tiimi, Tiina ja Miia, 
toivottaa hauskaa 
liikuntavuotta!

Tiina Hasari 
Koulutuskoordinaattori 
tiina.hasari@sakury.net
puh. 020 755 10 18 

Miia Uskalinmäki
Liikuntakoordinaattori
miia.uskalinmaki@sakury.net
puh. 020 755 10 12 

www.facebook.com/sakury
www.sakury.net

Puuttuuko Ammattiosaajan liikuntavuodesta jokin 
sinulle mieluinen laji? Haluatko kertoa ideasi tai 
lähettää terveisiä? Kerro siitä Ammattiosaajan 
liikuntavuoden tiimille ja voit voittaa SAKUsports-
kisapassin! 
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Syys–lokakuu:

Riipunta 
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Raportointi

Haluamme tietää, mitä olette 
tehneet ja kuinka ison porukan 
olette saaneet kasattua mu-
kaan toimintaan.

Jokaisen lajin jälkeen arvo-
taan palkintoja toimintaa ja 
fiiliskuvia jakaneiden kesken. 

Jaa parhaat kuvat osoitteessa 
facebook.com/sakury tai lähetä 
tiedot toiminnastanne Ammat-
tiosaajan liikuntavuoden tiimil-
le: miia.uskalinmaki@sakury.
net tai tiina.hasari@sakury.net.

alle 20 s: öljykäsi

20 s tai yli: hikikoura

40 s tai yli: tahmatassu

60 s tai yli: tarrasormi

80 s tai yli: liimanäppi

100 s tai yli: magneettikoura

120 s tai yli: 
kädet kuin hitsaussaumaa

Ammattiosaajan liikuntavuoden ensimmäi-
nen laji on riipunta. Ja riippuahan voi missä 
vaan: leuanvetotangosta, puolapuista, kai-
teista tai vaikka puiden oksista. Riippua voi 
myös yksin tai porukalla. 

Miten riiputaan?

• Suorituksessa riiputaan myötäotteella 
kädet hartialinjassa. 

• Suorituksen aikana saa korjata nopeasti 
käsien otetta.

• Suoritus kestää niin kauan, kunnes ote 
irtoaa tangosta.

Kaikki riippujat saavat tuloksena riipunta- 
rankingin mukaisen analyysin. Laji toteutaan 
syys–lokakuussa.



Raportointi

Haluamme tietää, mitä olette 
tehneet ja kuinka ison porukan 
olette saaneet kasattua mu-
kaan toimintaan.

Jokaisen lajin jälkeen arvo-
taan palkintoja toimintaa ja 
fiiliskuvia jakaneiden kesken. 

Jaa parhaat kuvat osoitteessa 
facebook.com/sakury tai lähetä 
tiedot toiminnastanne Ammat-
tiosaajan liikuntavuoden tiimil-
le: miia.uskalinmaki@sakury.
net tai tiina.hasari@sakury.net.

Ammattiosaajan liikuntavuoden toisena 
lajina on tansanialainen jalkapallo. Ky-
seessä on rento palloilulaji, jossa pelataan 
"sisäfutista" sekajoukkuein ja itse tehdyllä 
pallolla. 

Järjestäkää Ammattiosaajan liikuntavuo-
den lajina oma tansanialaisen jalkapallon 
miniturnaus vaikka asuntolan porukalla, 
haastakaa eri ammattialat pelaamaan vas-
takkain tai pelatkaa haasteottelu henkilös-
töä vastaan. 

Mikä on pelin henki?

• Kummallakin joukkueella on kentällä 
samanaikaisesti neljä kenttäpelaajaa ja 
maalivahti. Joukkueessa tulee olla vä-
hintään kolme tyttöä, joista vähintään 
kahden tulee olla kentällä.

• Joukkue saa ottaa kentälle yhden lisä-
pelaajan, jos vastustaja johtaa vähin-
tään viidellä maalilla. Etu menetetään 
eron kaventuessa kahteen maaliin.

• Joukkue saa pojan tekemästä maalista 
yhden maalipisteen ja tytön tekemästä 
maalista kaksi maalipistettä.

Marras–joulukuu:

Tansanialainen jalkapallo 

Pallo tehdään itse
Tansanialaisen jalkapallon salaisuus ja fiilis löy-
tyy peleihin itse tehdystä pallosta. Pallon kasaa-
miseen tarvitaan mm. muovipusseja ja narua. 
Vinkkinä mainittakoon, että palloja kannattaa 
tehdä valmiiksi monta, sillä niitä kuluu pelien 
tiimellyksessä. 

Tervetuloa myös valtakunnalliseen turnaukseen!
Tansanialaisen jalkapallon valtakunnallinen turnaus järjestetään 17.11.2015 Jämsäs-
sä. Jämsän ammattiopiston järjestämässä turnauksessa pelataan kilpa- ja harraste-
sarjoissa. 

• Kilpasarja sopii jo enemmän pelanneille ja jalkapallotaitureille. 

• Harrastesarja on tarkoitettu juurikin harraste-, tutor- ja asuntolaporukoille, 
joille tärkeintä on yhteinen hyvä fiilis ja reipas meininki. 

Pallonteko-ohjeet, Jämsän turnauksen lisätiedot sekä viralliset tansanialaisen jalka-
pallon säännöt löydät SAKU ry:n nettisivuilta www.sakury.net > Opiskelijaliikunta > 
Kisatapahtumat tai QR-koodilla suoraan tästä >>>
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Myös viime lukuvuosi

oli liikuntavuosi
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Nappaa julisteet talteen
ja lähde mukaan uuteen liikuntavuoteen!



Raportointi

Haluamme tietää, mitä olette 
tehneet ja kuinka ison porukan 
olette saaneet kasattua mu-
kaan toimintaan.

Jokaisen lajin jälkeen arvo-
taan palkintoja toimintaa ja 
fiiliskuvia jakaneiden kesken. 

Jaa parhaat kuvat osoitteessa 
facebook.com/sakury tai lähetä 
tiedot toiminnastanne Ammat-
tiosaajan liikuntavuoden tiimil-
le: miia.uskalinmaki@sakury.
net tai tiina.hasari@sakury.net.

Ammattiosaajan liikuntavuoden kolmas laji 
on SAKU-keilailu. SAKU-keilailu on jouk-
kuelaji. Joukkueen voi muodostaa esimer-
kiksi minkä tahansa alan/luokan opiskeli-
joista, tutoreista tai asuntolaporukasta. 

• Oppilaitoksesta voi osallistua kuinka 
monta ryhmää vaan, ja keilaamassa 
voi käydä niin monta kertaa kuin ha-
luaa. Paras tulos noteerataan!

• Kunkin ryhmän opiskelijat keilaavat 
kaksi sarjaa ja koko ryhmälle laske-
taan yhteinen sarjakeskiarvo, joka on 
ryhmän tulos. 

• Kourujen käyttö on sallittu sitä tarvit-
seville opiskelijoille.

• Keilata voi missä vaan: keilahallissa, 
asuntolan käytävillä tai vaikka ulkona. 
Mielikuvitus on valttia. 

• Joukkueessa tulee olla vähintään viisi 
opiskelijaa. Joukkueet voivat olla tyt-
tö-, poika- tai sekajoukkueita.

UUTTA! 
Ammattiosaajan liikuntavuosi tekee yh-
teistyötä Suomen Keilailuliiton kanssa. Tu-
losta mukaasi SAKU-keilailun tuloslomake 
osoitteesta www.sakury.net. Keilaa, täytä 
vaadittavat tiedot ja jätä lomake keilahallin 
kassalle. Kassalta tulokset hoidetaan Kei-
lailuliittoon ja sieltä eteenpäin SAKU ry:lle.

Tammi–maaliskuu:

SAKU-keilailu
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Raportointi

Haluamme tietää, mitä olette 
tehneet ja kuinka ison porukan 
olette saaneet kasattua mu-
kaan toimintaan.
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taan palkintoja toimintaa ja 
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Ammattiosaajan liikuntavuoden neljäs laji 
on katusähly. Tehtävänä on järjestää oppi-
laitoksessa keväinen katusählyturnaus. 
Hyödynnä turnauksen järjestelytehtävissä 
oppilaitoksen tutoreita, innokkaita tapah-
tumanjärjestäjiä ja sählysankareita!

Mitä tarvitset? 

1. Pelivälineet 

 a. oppilaitoksen piha-alue  
b. sählykaukalo  
c. sählymaalit  
d. mailoja ja palloja 

2. Tuomari (yksi tai useampia) 

3. Toimitsijat (kaksi tai useampia) 

4. Pelikello, peliliivit, paperia, kyniä ja 
kamera 

5. Ensiapuvälineet (ainakin kylmäpusseja 
ja haavanhoitotarvikkeet) 

6. Kisakutsu, joka jaetaan oppilaitoksen 
omia tiedotuskanavia pitkin  

7. Otteluohjelma  (Joukkueet voivat olla 
tyttö-, poika- tai sekajoukkueita.)

Huhti–toukokuu:

Katusähly

Kaikenlainen oheistoiminta kohottaa turnausfii-
listä. Nappaa tästä ideoita ja keksi itse lisää!

• musiikki
• laukaisututka
• tarkkuuslaukaisukisa
• mehupiste
• pukukisa
• arvontaa
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SAKUsports-harrasteliikuntatapahtuma tar-
joaa liikunnallista tekemistä 24 tunnin ajan.  
Tapahtuma on suunnattu harrastetoimin-
nasta kiinnostuneille opiskelijoille, esimer-
kiksi tutoreille, opiskelijakunnan jäsenille 
sekä aktiivisille Ammattiosaajan liikunta-
vuoden osallistujille. Tapahtuma on avoin 
kaikille ja soveltuu myös erityisopiskelijoille.

Tapahtuman järjestävät Kisakallion urheilu-
opiston liikuntaneuvojaopiskelijat yhteis-
työssä SAKU ry:n kanssa. Tapahtuman 
ideana on kokeilla erilaisia matalan kyn-
nyksen lajeja, joista parhaat ideat voi viedä 
mukanaan omaan oppilaitokseensa. Näitä 
ideoita voi käyttää vaikka oman oppilai-
toksen ryhmäytyspäivien tai liikuntapäivien 
ohjelmana tai piristyksinä pitkin opiskelu-
vuotta. 

Tapahtuma järjestetään 3.–4.5.2016 Kisa-
kalliossa Lohjalla. Tiedossa tätä ja kaikkea 
muuta: kuplafutis, amazing race, beach-
volley, curling, futistutka, melonta, tennis, 
kaupunkisota, jousiammunta…

Osallistumalla Ammattiosaajan liikuntavuo-
teen on mahdollisuus voittaa SAKUports-
passeja!

Harrastetutorina toimiminen sopii kaikil-
le aktiivisille opiskelijoille, jotka haluavat 
saada oppilaitokseen lisää toimintaa, 
tapahtumia ja säpinää. Harrastetutorkou-
lutus antaa valmiuksia järjestää erilaisia 
tapahtumia ja olla mukana oppilaitoksen 
harrastustoiminnan kehittämisessä.

Tutorit mukaan 

tekemään liikuntavuotta

SAKUsports  

huipentaa lukuvuoden

Koulutusten tilaukset,  
ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Koulutuskoordinaattori Tiina Hasari
tiina.hasari@sakury.net

puh. 0207 55 10 18
www.sakury.net > Taitoa työelämään 

> Tutortoiminta
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frisbeegolfamazing race

norsupallo

kamppailulajit

kuplafutis

frisbeegolftanssimelonta

amazing race

norsupallokamppailulajit
melonta

kuplafutis

Vuoden rennoin sporttitapahtuma!
Ammattiin opiskelevien harrasteliikuntatapahtuma

3.–4.5.2016 Kisakallio, Lohja

sumopaini

norsupallo

melonta

sirkus

sakury.net
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