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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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SAKU ry:n valtakunnallinen kilpailutoiminta on 
monille tuttua. Kilpailujen ja muiden valtakun-
nallisten liikuntatapahtumien lisäksi haluamme 
aktivoida opiskelijoita liikkumaan myös omassa 
oppilaitoksessa. Tämän tavoitteen työkaluksi on 
kehitetty Ammattiosaajan liikuntavuosi -koko-
naisuus. Sen sloganin mukaisesti koko vuosi on 
liikuntavuosi!

Liikuntavuoden lajeihin osallistutaan omas-
sa oppilaitoksessa, omien opiskelukavereiden 
kanssa.  Tavoitteena on saada mahdollisimman 
suuri joukko opiskelijoita mukaan liikkumaan 
yhdessä ja kokeilemaan eri lajeja. Samalla joku 
saa ehkä kipinän uuden harrastuksen aloittami-
seen tai innostuu yhdessä 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. 

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

Innostakaa, osallistukaa...  
Ja voittakaa SAKUsports- 
tapahtumapassit!
Jokakeväinen SAKUsports-harrasteliikunta-
tapahtuma huipentaa liikuntavuoden. Jokaisen 
Ammattiosaajan liikuntavuoden lajin jälkeen 
omista tapahtumista ilmoittaneiden kesken 
arvotaan SAKUsports-tapahtumapassi- 
paketti sekä SAKU-tuotepalkintoja. 

SAKUsports-tapahtumapassipaketti  
sisältää viisi tapahtumapassia. Yksi  
tapahtumapassi sisältää yhden  
henkilön osallistumisen kaikkiin  
lajeihin, majoituksen ja ruokailut.

Porukan  
kanssa  
SAKU- 

sportsiin!



Syys–lokakuu:

Amisrata 
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Amisrataa voi toteuttaa  
erillisinä harjoituksina tai rakentaa 

oma rata liikuntasaliin tai vaikka ulos. 
Radan rakentamiseen voi soveltaa mm. 

liikuntasalista, työsaleista tai harrastetiloista 
saatavia välineitä. Radan suorittamisessa on 

kysymys sakumaisuudesta, yhteisöllisyydestä, 
rohkeudesta ja ilosta!

Radan pituutta ja suorituksen kestoa ei ole 
määritelty. Jokainen oppilaitos ja ryhmä saa 
vapaat kädet radan toteuttamiseen. Radalla 

voidaan kilpailla ajasta tai tuottaa  
elämyksiä kaikille osallistujille  

ilman ajanoton tuomaa 
haastetta.

Amispop-tunnistus
• Parkkeeraa amisauto oppilaitoksen  
parkkipaikalle.
• Soita autosta 10 biisiä.
• Kokoa joukkue ja tunnista biisit!

Haalariviesti
Valtavat haalarit ja saappaat puetaan 
päälle ja kierretään pieni matka. Kun koko 
joukkue on käynyt juoksemassa haalarit 
päällä, joukkue on suorittanut tehtävän.
Nopein joukkue voittaa!

Vauhditon korkeus
• Mitatkaa seinälle hyppykorkeuksia (2 m, 3 m, 
3,5 m, 4 m jne.).
• Merkitkää korkeudet esim. teipillä tai tarroilla.
• Hyppääjä ponnistaa paikalta ja yrittää kosket-
taa mahdollisimman korkealle.

Auton työntö
• Lainatkaa oppilaitoksen autoa.
• Mitatkaa esimerkiksi 50 metrin  
matka.
• Kasatkaa joukkueet ja lähtekää  
työntämään autoa.
• Nopein voittakoon!

Hyppynaru
Hypätään 15 hyppyä hyppynarulla.
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Raportointi

SAKU ry haluaa tietää, miten ja millai-
sella porukalla olette Ammattiosaajan 
liikuntavuoden lajeja toteuttaneet. 

Kerro jokaisen lajin jälkeen, kuinka 
monta opiskelijaa oli mukana toimin-
nassa ja laita vaikka kuva todisteeksi.  
Kaikkien tietoja ilmoittaneiden kes-
ken arvotaan sakumaisia palkintoja. 

Laita meille postia:
miia.uskalinmaki@sakury.net TAI
tiina.hasari@sakury.net TAI 
SAKU ry:n Facebook-sivulle:
facebook.com/sakury

Jungle Race
Jungle Race on strateginen ulkoilu- ja urheilu-
peli, jossa pelaaja kerää matkapuhelimessaan 
toimivan sovelluksen avulla kartalla näkyviä 
hedelmiä. Jottei tehtävä olisi liian helppo, 
nämä hedelmät ovat liikkuvia. 

Ladatkaa peli osoitteesta kajaanigamestu-
dios.com ja kerätkää hedelmät talteen!

Voimacross
Voimacrossissa kannatellaan 2-4 kg:n painoja suo-
rilla käsillä mahdollisimman pitkään. Painot noste-
taan vartalon sivulle korvien korkeudelle.

Huomioikaa, että kannateltavat painot voivat 
olla siis käsipainot tai kahvakuulat tai vaikka  
ruoka- tai herkkukassit, jotka  
voittaja saa itselleen.

Frisbeegolf
Heittäkää tarkkuusheittoa ämpä-
reihin, frisbeekoreihin tai vaikka 
maahan merkattuun pisteeseen.

Tasapainotesti
Testaa tasapainoa tasa-
painolaudalla tai vaikka 
yhden jalan seisonnalla.

Hämähäkinseitti
Tehdään narusta hämähäkin-
seitti, josta pyritään pääsemään 
läpi koskematta seittiin.

Golfpallon puttaus
Puttaa golfpallo reikään  
3 metrin matkalta.

Palapeli
Tehkää opiskeluun liittyvästä 
aiheesta palapeli ja laittakaa 
ryhmät kasaamaan se.

Ammatit tutuksi
Tehkää eri ammattialoihin liittyviä 

pisteitä, joissa on erilaisia tehtäviä. 
Esimerkiksi:

• vaihda autonrengas
• elvytä Anne-nukke

• maalaa graffiti
• tee ranskanletti

• naulaa naulat lankkuun
• koristele leivos.



Marras–joulukuu:

Amispito
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Seinäpito

•  Seiso noin 40 sentin päässä seinästä.

•  Nojaa seinää vasten ja liu’uta itsesi istuma-
asentoon.

•  Olet riittävän alhaalla, kun polvesi ovat noin 
90 asteen kulmassa.

•  Pidä vatsa tiukkana ja selkä sekä pää kiinni 
seinässä.

•  Kello käyntiin!

Loppuvuodesta kokeillaan, miten pito pysyy. Voit testata omaa tai kaverin kestävyyttä 
kolmen eri lajin avulla. Nämä on helppo toteuttaa missä vaan, mitään erillisiä välineitä 
ei tarvita.

alle 20 s: riukureisi

20 s tai yli: tutinajalka

40 s tai yli: kramppikinttu

60 s tai yli: bilepuntti

80 s tai yli: väsymätön

100 s tai yli: rautareisi

120 s tai yli:  

timantti

Raportointi

SAKU ry haluaa tietää, miten ja millai-
sella porukalla olette Ammattiosaajan 
liikuntavuoden lajeja toteuttaneet. 

Kerro jokaisen lajin jälkeen, kuinka 
monta opiskelijaa oli mukana toimin-
nassa ja laita vaikka kuva todisteeksi.  
Kaikkien tietoja ilmoittaneiden kes-
ken arvotaan sakumaisia palkintoja. 

Laita meille postia:
miia.uskalinmaki@sakury.net TAI
tiina.hasari@sakury.net TAI 
SAKU ry:n Facebook-sivulle:
facebook.com/sakury
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Riipunta
Riipunta tapahtuu myötäotteella kädet hartia-
linjassa. Suorituksen aikana saa korjata nopeasti 
käsien otetta. Suoritus kestää niin kauan, kun-
nes ote irtoaa tangosta. Ja riippuahan voi missä 
vaan: leuanvetotangossa, puolapuissa, kaiteissa 
tai vaikka puiden oksissa. Riippua voi myös 
yksin tai porukalla!

Lankutus
Asetu lattialle kyynärvarsien ja varpaiden varaan. 
Jännitä vatsalihakset kunnolla ja kohota lantiosi 
niin ylös, että vartalosi muodostaa suoran linjan 
päästä nilkkoihin saakka. Kello käyntiin!

alle 20 s: letku

20 s tai yli: rima

40 s tai yli: riippusilta

60 s tai yli: lankku

80 s tai yli: kaksnelonen

100 s tai yli: betoni

120 s tai yli:  

lujalankku

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

Riipunta
Riipunta tapahtuu myötäotteella kädet hartia-
linjassa. Suorituksen aikana saa korjata nopeasti 
käsien otetta. Suoritus kestää niin kauan, kun-
nes ote irtoaa tangosta. Ja riippuahan voi missä 
vaan: leuanvetotangossa, puolapuissa, kaiteissa 
tai vaikka puiden oksissa. Riippua voi myös 
yksin tai porukalla!
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Jos lajit ovat mielekkäät, niin toteut-
tamiseen ei tarvita sen kummempaa 
urheilutaustaa.

Liikuntavuoden tapahtumissa hyö-
dynsimme tieto -ja viestintätekniikkaa 
sekä työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan 
ja terveystiedon tunteja. Viime vuonna 
tansanialaisessa jalkapallossa jokainen 
opiskelija teki oman videoklippinsä, 
joka käsikirjoitettiin ja muokattiin.

Myös viime lukuvuosi

oli liikuntavuosi

"

"
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Aukeaman sitaatit:  
asuntola- ja vapaa-ajanohjaaja 
Juhani Henttinen, 
Hämeen ammatti-instituutti 

Lajeilla on iso merkitys opiskelijoiden 
innostumisessa. Tärkeämpi on saada 
harrastaa ja pitää hauskaa kuin pitää 
kiinni niin tarkoista lajisäännöistä. Sil-
loin kaikki uskaltavat lähteä helpom-
min mukaan. Sama innostuminen voi 
kantaa myös vapaa-ajalle.

"
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Keilata voi missä vaan!

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

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

• Kourujen käyttö on sallittu sitä tarvitseville 
opiskelijoille.

• Keilata voi missä vaan: keilahallissa, asun-
tolan käytävillä tai vaikka ulkona. Mieliku-
vitus on valttia. 

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

Tammi–maaliskuu:

SAKU-keilailu
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Raportointi

SAKU ry haluaa tietää, miten ja millai-
sella porukalla olette Ammattiosaajan 
liikuntavuoden lajeja toteuttaneet. 

Kerro jokaisen lajin jälkeen, kuinka 
monta opiskelijaa oli mukana toimin-
nassa ja laita vaikka kuva todisteeksi.  
Kaikkien tietoja ilmoittaneiden kes-
ken arvotaan sakumaisia palkintoja. 

Laita meille postia:
miia.uskalinmaki@sakury.net TAI
tiina.hasari@sakury.net TAI 
SAKU ry:n Facebook-sivulle:
facebook.com/sakury

SAKU-keilailu on joukkuelaji. Joukkueen voi 
muodostaa esimerkiksi minkä tahansa alan tai 
luokan opiskelijoista, tutoreista tai asuntolapo-
rukasta. 

Yhteistyössä  
Suomen Keilailuliiton kanssa 
Ammattiosaajan liikuntavuosi tekee yhteistyötä 
Suomen Keilailuliiton kanssa. Tulosta mukaasi 
SAKU-keilailun tuloslomake osoitteesta  
www.sakury.net. Keilaa, täytä vaadittavat tiedot 
ja jätä lomake keilahallin kassalle. Kassalta tu-
lokset hoidetaan Keilailuliittoon ja sieltä eteen-
päin SAKU ry:lle.
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Geokätköily on kaikille sopiva ulkoiluharrastus. 
Geokätköilyssä etsitään GPS-satelliittipaikan-
nuksen tai kartan avulla mielenkiintoisiin paik-
koihin piilotettuja kätköjä. Kätköjä on piilotettu 
kymmeniä tuhansia ympäri maailmaa ja Suo-
mestakin löytyy useita tuhansia. Olet todennä-
köisesti tietämättäsi kulkenut päivittäin monen 
kätkön ohitse!

Multikätkö, mysteerikätkö, 
tapahtumakätkö...
Geokätköjä on useita erilaisia. Haluatko sinä 
etsiä peruskätkön, multikätkön, mysteerikätkön, 
maisemakätkön vai kenties tapahtumakätkön? 

Perinteinen peruskätkö on kaikkein yksinker-
taisin ja suosituin kätkö. Kätköt voi löytyä puus-
ta, roskiksen alta, kiven kolosta, tolpan sisältä eli 
oikeastaan mistä vaan. Multikätkö sen sijaan voi 
koostua nimensä mukaisesti monesta kätköstä. 
Jokaiselta etapilta löytyy vihje, jolla pääset seu-
raavalle etapilla ja lopulta itse kätkölle. 

Hyvä aloittelijan sivusto geokätköilyyn löytyy 
osoitteesta www.geokätköily.fi.

Miten liikkeelle?
1. Tarvitset älypuhelimen, jossa on nettiyhteys. 
2. Rekisteröidy ilmaiseksi Geocaching.com-
sivustolle. 
3. Selvitä lähimmän tai sinua kiinnostavan geo-
kätkön sijainti. 
4. Lähde etsimään kätköä kartan tai GPS:n  
avulla.

Huhti–toukokuu:

SAKU-kätköily
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Raportointi

SAKU ry haluaa tietää, miten ja millai-
sella porukalla olette Ammattiosaajan 
liikuntavuoden lajeja toteuttaneet. 

Kerro jokaisen lajin jälkeen, kuinka 
monta opiskelijaa oli mukana toimin-
nassa ja laita vaikka kuva todisteeksi.  
Kaikkien tietoja ilmoittaneiden kes-
ken arvotaan sakumaisia palkintoja. 

Laita meille postia:
miia.uskalinmaki@sakury.net TAI
tiina.hasari@sakury.net TAI 
SAKU ry:n Facebook-sivulle:
facebook.com/sakury
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Liikuntavuoden toteuttajiksi sopivat hyvin 
tutorit tai opiskelijakunta. SAKU ry tarjoaa 
opiskelijoille harrastustoimintaan liittyvää 
tutorkoulutusta ja tukimateriaaleja.

Harrastetutorina toimiminen sopii kaikille 
aktiivisille opiskelijoille, jotka haluavat saa-
da oppilaitokseen lisää toimintaa, tapahtu-
mia ja säpinää. Harrastetutorkoulutus antaa 
valmiuksia järjestää erilaisia tapahtumia ja 
olla mukana oppilaitoksen harrastustoimin-
nan kehittämisessä.

Lähde liikuntavuoden toteuttajaksi! Lue 
lisää SAKU ry:n harrastetutortoiminnasta: 

www.sakury.net/taitoa- 
tyoelamaan/tutortoiminta

Tutorit mukaan 

tekemään liikuntavuotta
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SAKUsportsista ideoita  

liikunnalliseen lukuvuoteen

SAKU ry:n toiminnan tavoitteena on työkykyi-
nen nuori ammattilainen, joka on opiskelujensa 
aikana saanut positiivisia liikuntakokemuksia ja 
oppinut liikunnallisen elämäntavan. Tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi tarvitaan pieniä liikun-
tamyönteisiä tekoja oppilaitosten arjessa. 

Liikuntavuoden huipentava SAKUsports-
tapahtuma tarjoaa vinkkejä siihen, millaisia 
liikunnallisia aktiviteettejä oppilaitoksen arjessa 
voisi olla. Tapahtumassa tärkeintä ei ole kilpai-
leminen, vaan itsensä ylittäminen, positiiviset 
kokemukset ja kannustava ilmapiiri. SAKUsports 
tarjoaa vuorokauden verran täyttä toimintaa 
erilaisten liikunnallisten aktiviteettien parissa. 
Tapahtuman järjestelyistä vastaavat urheiluopis-
tojen opiskelijat.

SAKUsports-passit  
kiitokseksi tutoreille
Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki opiskeli-
jat, mutta erityisenä kohderyhmänä kutsumme 
mukaan tutorit ja opiskelijakuntatoimijat. Nämä 
opiskelijat työskentelevät lukuvuoden aikana 
oppilaitoksen yhteishengen lisäämiseksi. Hieno 
tapa palkita näitä nuoria työstään on tarjota 
heille mahdollisuus tulla valmiiseen tapahtu-
maan itse liikkumaan ja viihtymään – ja samalla 
saamaan virikkeitä ja ideoita vietäväksi oman 
oppilaitoksen liikunta- ja harrastustoiminnan 
kehittämiseen.

SAKUsports 
10.–11.5.2017 

Pajulahti
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frisbeegolfamazing race

norsupallo

frisbeegolftanssimelonta

norsupallokamppailulajit
melonta

kuplafutis

kamppailulajit

kuplafutis

amazing race
sirkussumopaini

norsupallo

melonta

Vuoden rennoin sporttitapahtuma!
SAKUsports – ammattiin opiskelevien 
harrasteliikuntatapahtuma joka kevät

Pääosassa liikkuminen ja yhdessä
tekeminen! Osallistujat tutustuvat uusiin lajeihin ja höntsäävät tutuissakin lajeissa rennossa porukassa. Tutorit saavat vinkkejä 

oppilaitoksensa harrastetoimintaan.Meno on opiskelijoiden näköistä, 
sillä suunnittelun päävastuu on liikunta- neuvojaopiskelijoilla.

sakury.net


