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SAKUgames 2022  
TAMPERE 12.5.2022  

Tervetuloa  

Tampereelle! 

Älä missaa  

tapahtumatorin 

kisaa! 



 

Aikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välimatkat 
Kauppi Sports Center – Pyynikin uimaranta 6,6 km 

Pyynikin uimaranta – Epilän frisbeepuisto 5,8 km 

Pyynikin uimaranta – Koulukadun minigolf 1,6 km autolla ja kävellen noin 1 km (12 minuuttia) 

Hotelli Kauppi – Kauppi Sports Center noin 3 km 

Hotelli Kauppi – Pyynikin uimaranta noin 4,5 km 

Hotel Norlandia – Pyynikin uimaranta noin 7 km 

Hotel Norlandia – Kauppi Sports Center 700 metriä 

 

 

 
 

 

 

LAJI KELLONAIKA OSOITE 

Torstai 12.5. 
Tapahtuman infopiste 
Tapahtumatori 

 
8:00-16:00 
9:00-16:00 
 

 
Pyynikin uimaranta, Jalkasaarentie 7 
 

Keilaus 10:00-14:00 
non-stop 
 

Kaupin keilahalli 
Keilakuja 1, 33520 Tampere 

Frisbeegolf 12:00-16:00 Epilän frisbeepuisto  
Rankasillankatu, 33270 Tampere 

Minigolf 10:00-14:00 Koulukadun Ratagolf  
Koulukatu 28, 33200 Tampere 

Beach volley 9:30-15:30 Pyynikin uimaranta, Jalkasaarentie 7 
 

SAKU-sähly 9:00-16:00 Kauppi Sports Center, Kuntokatu 17 

Toistovoimapunnerrus 11:00-15:00 Pyynikin uimaranta, Jalkasaarentie 7 
 



 

Tapahtuman infopisteet     
Tapahtuman infoista noudetaan tapahtumapassit. Tapahtumapasseja on kahden värisiä. Pinkkien 

passien haltiat ovat oikeutettuja osallistumaan ruokailuun, lajeihin, tapahtumatorin pisteille ja ta-

pahtumatorilla järjestettäviin arvontoihin. Sinisillä passeilla kulkevat puolestaan ovat oikeutettuja 

osallistumaan tapahtumatorin pisteille ja osallistumaan siellä järjestettäviin arvontoihin (sinisillä 

passeilla ei pääsyä ruokailuun).  

Infopiste Pyynikin uimaranta 
Torstaina 12.5. klo 8-16. 

Infopiste Kauppi Sports Center 
Torstaina 12.5. klo 8-16. 

SAKU-sählyyn osallistuvien tapahtumapassit ovat valmiiksi Kauppi Sports Centerillä. 

 

Yhteystiedot 
Tapahtumapäällikkö   Miia Uskalinmäki p. 040 767 2799 

Tapahtuman infopiste Pyynikin uimaranta Elisa Brusila p. 040 415 6080 

Kauppi Sports Center   Saija Sippola p. 044 3434 123 

 

Lajien aikataulut ja otteluohjelmat 
Tapahtumakutsu löytyy osoitteesta https://sakury.net/tapahtumat/sakugames-2, jonne päivite-

tään muun muassa kaikkien lajien tarkemmat aikataulut, osallistujat ja otteluohjelmat. 

 

Tulokset 
Tulokset julkaistaan osoitteessa http://sakury.net/tulokset 

 

Etkot Kauppi Sports Centerillä 
HUOM! Valitettavasti edellisen illan etkot (11.5.) jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän 

vuoksi. 

 

 

Tule ensimmäisenä  

tapahtuman infopis-

teelle! 

https://sakury.net/tapahtumat/sakugames-2
http://sakury.net/tulokset


Torstai 12.5. 

 

Tapahtumatori 
Tapahtumatori on Pyynikin uimarannan läheisyydessä. Tori on avoinna klo 9:00-16:00 (Jalkasaa-

rentie 7:sta löytyy parkkipaikka ja siitä opastus paikalle). Tapahtumatorilla on mahdollisuus osallis-

tua lajitestauksiin ja pieniin kisailuihin sekä kokeilla erilaisia toiminnallisia pisteitä. 

 

Mitä kaikkea tapahtumatorilta löytyy: 

Tankofutis klo 9-16 

Sumopaini klo 9-16 

Kiiking klo 10-16 

Speed Stacks klo 9-16 

Jonglööraus klo 9-16 

Pelituoli klo 9-16 

Labyrintti klo 9-16 

Roundnet klo 10-15 

Selviytyjät Race klo 10-15 

Toistovoimapunnerrus klo 11-15 

Parkour- ja Ultimateliitto klo 9-16 

Nuorten treeni klo 9-16 

 

Tapahtumatorin kuudelta eri pisteeltä suorituksen keränneet ovat mukana huikeiden palkintojen 

arvonnassa! Näytä tapahtumapassi infopisteellä 6 leiman kera klo 15.30 mennessä ja jokainen 

arpa voittaa! 

 

HOX! Tapahtumaan osallistuneiden oppilaitosten kesken arvotaan Roundnet pro -setti tapahtuma-

torilla klo 15.30!  

 

Palkintojenjaot 
Minigolfin ja keilauksen palkintojenjaot järjestetään klo 15:00 tapahtumatorilla. Muiden lajien pal-

kintojenjaot suoritetaan kisapaikoilla.    

 

Ruokailut 
Ruokailemaan pääset pinkillä tapahtumapassilla. Esitä se ravintolan henkilökunnalle. 
 
Pyynikin kesäteatteri 
Pyynikin kesäteatterin ruokailu on ulkotiloissa kello 11:00-14:00 välillä.  
 

Keväinen vihersalaatti ja marinoituja kasviksia (vegaani, gluteeniton) 
Raastesalaattia ja mangoa (vegaani, gluteeniton) 
Leipälajitelma ja tuorejuustoa (laktoositon) 

Osallistu lajeihin tapah-

tumatorilla, kerää 6 

suoritusta ja olet 

mukana huikeiden pal-

kintojen arvonnassa! 



*** 
Paistettua kanaa ja lämmintä tomaattisalsaa (maidoton, gluteeniton) 
Seitan-kasvispaistos (vegaani, kasvis) 
Pesto-perunoita (vegaani, gluteeniton) 
 

 

Kauppi Sports Center 

SAKU-sählyn pelaajat ja sählyssä olevat huoltajat syövät Kaupin ravintolan buffet-pöydästä klo 

10:30-14:00 välillä. Tarjolla liha/kana/kala ja aina myös kasvisvaihtoehto. 

 

 

Huoltajacafe 
Huoltajille ruokailujen yhteydessä on kahvit tarjolla. Pyynikin kesäteatterilla kahvin saa, kun ilmoi-

tat ravintolan henkilökunnalle, että olet huoltaja. 

 

Kauppi Sports Centerillä infopisteeltä saat kahvilipun. 

   

Parkkeeraus 
Pyynikin rannan alueelta löytyy kaksi eri parkkipaikkaa, joko Jalkasaarentie 7 tai Jalkasaarentie 3. 

Pysäköinti parkkikiekolla. 

 

Kauppi Sports Centerin parkkialueella on ilmainen pysäköinti 3 h. Mikäli saavut paikalle henkilöau-

tolla, niin ilmoita autosi rekisterinumero aulassa sijaitsevaan laitteeseen. Lisää aikaa voit kirjata 

laitteella aina uudelleen ja uudelleen. Frisbeegolfradalla ja keilauksessa on omat parkkialueet. Mi-

nigolfissa on katupysäköinti. 

 

Vakuutukset 
SAKU ry vakuuttaa (Pohjola-vakuutus numero 16-436-507-0) kilpailijat tapaturmien varalta kilpai-

luissa ja kilpailumatkoilla. Ohjeet tapaturman varalle: https://sakury.net/materiaalit/lomakkeet-ha-

kemukset 

 

Ensiapu 
Jokaiselta kilpailupaikalta löytyy ensiapulaukku. Toimitsijoiden puoleen voi aina kääntyä tapatur-

man sattuessa. Ensiapu on lääkkeetön, joten jokaisen on huolehdittava henkilökohtaisista lääkkeis-

tään ja mahdollisesti tarvitsemistaan särkylääkkeistä.  

Jokaisen joukkueen, etenkin SAKU-sählyssä, tulee varautua myös omilla ensiapuvälineillään, joista 

löytyy mm. urheiluteipit ja kylmäpakkaukset.    

     

Kisakahvit 

on tulilla! 

https://sakury.net/materiaalit/lomakkeet-hakemukset
https://sakury.net/materiaalit/lomakkeet-hakemukset


Valokuvaaminen ja videokuvaaminen 
SAKUgames-tapahtuma on julkinen tapahtuma, jossa ei kysytä erikseen kuvauslupia. Virallisena ku-

vausryhmänä toimivat SAKU ry:n tiedottaja. Valokuvat tullaan tallentamaan Flickr-palveluun 

(https://www.flickr.com/photos/sakury/albums), josta ne ovat lähdetiedot mainiten SAKU ry:n jä-

senorganisaatioiden sekä lehdistön vapaasti käytettävissä journalistisissa tarkoituksissa. SAKUga-

mes-tapahtumasta kuvataan myös opiskelijatyönä markkinointivideota SAKU ry:n käyttöön. 

Jos opiskelija ei halua tulla missään tapauksessa kuvatuksi, niin olettehan yhteydessä tiedotta-

jaamme: Sari Mantila-Savolainen p. 0207 55 10 15, s-posti: sari.mantila-savolainen@sakury.net 

 

Lajikohtaiset ohjeet     
 

SAKU-sähly – Kauppi Sports Center 
 
Osoite: Kuntokatu 17, 33520 Tampere 

SAKU-sählyssä pelataan poikien lopputurnaukset. SAKU-sählyssä pelataan osaamisalakohtaisilla 

joukkueilla. SAKU-sählyn mestaruutta tavoittelee kymmenen joukkuetta. 

• Muistutuksena, että SAKU-sählyssä pelaajien tulee käyttää suojalaseja. 

• SAKU-sählyyn osallistuvien tapahtumapassit jaetaan Kauppi Sports Centerin SAKU-infopis-

teellä. 

• Tapahtumapassilla pääsette ruokailemaan klo 10.30-14.00 välisenä aikana. 

• Pidetään aloituspalaveri joukkueiden huoltajien kesken ennen ensimmäistä peliä klo 8.30. 

Mikäli et ole paikalla tuolloin, niin tiedustele palaverin asiat SAKU-infopisteeltä. 

• Huomioithan, että pukuhuoneita ei ole kaikille joukkueille vaan niitä joudutaan jakamaan. 

Älä siis jätä arvoesineitä pukuhuoneisiin. 

• Huoltajille kahviliput SAKU-henkilöltä. 

• Otteluohjelman löydät täältä. 

 

Frisbeegolf – Epilän frisbeegolfpuisto 
 

Osoite: Rankasillankatu, 33270 Tampere 

Kilpailu järjestetään Epilän frisbeegolfpuistossa (Rankasillankatu, 33270 Tampere) Rataan ei tehdä muutok-

sia kisan ajaksi, joten pelaamme täysin ratakartan mukaisesti. Ratakarttaan ja radan muihin tietoihin pääset 

tutustumaan ohessa olevan linkin kautta. Parkkipaikka löytyy Pispalan valtatien ja Rankasillankadun 

risteyksestä.  

Varmistukset kisapaikalla alkaa kello 12:00 alkaen.  

 

https://www.flickr.com/photos/sakury/albums
https://sakury.net/sites/default/files/sisalto/liikunta/sakugames_otteluohjelma_saku_sahly_0.pdf
https://frisbeegolfradat.fi/rata/epila_tampere/


Huomioitavaa 

• Omat kiekot mukaan. 

• Kilpailija: Lataa itsellesi Metrix-sovellus valmiiksi. Katso tarkemmat tiedot frisbeegolfin oh-

jeistuksesta.  

• WC-tiloja ei ole tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä. 

• Muista täyttää oma vesipullo etukäteen. 

• Huoltajat voivat osallistua frisbeegolfkisaan ja täydentää joukkueen kokoonpanoja (joukku-

eessa 3 heittäjää). Ensisijaisesti joukkueet kootaan kuitenkin opiskelijoista. 

• Frisbeegolfin ohjeistus tästä linkistä 

Minigolf 
 

Osoite: Koulukatu 28, 33200 Tampere 

Minigolf toteutetaan non-stop lähdöillä klo 10-14 välillä. Kisapaikalla tulee ilmoittautua ennen lähtöä ja tar-

kistaa, että nimesi löytyy listoilta. Kisapaikalta saat kaikki tarvitsemasi välineet kisaa varten. Kierroksen voi 

kiertää pareittain tai pienissä ryhmissä, maksimissaan kuitenkin 4 henkeä ryhmää kohden. Parisi merkitsee 

sinun tuloksesi tuloskorttiin ja toisin päin. 

Rataa kohden on 6 lyöntiä. Listaan merkitään lyöntimäärä, millä pallo saadaan koloon. Mikäli palloa 

ei saada koloon kuudennella lyönnillä, merkitään listaan 7. Mitä vähemmän lyöntejä, sitä parempi 

tulos. Liikkuvaa palloa ei saa lyödä, muutoin merkitään listaan 7 lyöntiä.  

 

 

  

 

 

Keilaus 
 

Osoite: Keilakuja 1, 3350 Tampere 

Kisaan on ilmoittautunut mukaan 16 joukkuetta. 

Keilaus heitetään joukkuekisana, jossa joukkue muodostetaan 3-5 pelaajasta. Kilpailussa keilataan 

neljä sarjaa siten, että joukkueen jäsenet pelaavat samaan sarjaan vuororuuduin. Neljän sarjan yh-

teistulos on joukkueen tulos. 

Parkkipaikka sijaitsee keilahallin edessä. 

 

 

Keilauksen ja minigolfin pal-

kintojenjaot tapahtumatorilla 

klo 15:00! Muissa lajeissa pal-

kintojenjaot kisapaikoilla 

https://sakury.net/sites/default/files/sisalto/liikunta/sakugames_frisbeegolf_2022.pdf


 

Beach volley     
Osoite: Pyynikin uimaranta, Jalkasaarentie 7 

Biitsillä pelataan mestaruuksista poikien harraste- sekä sekasarjassa. Harrastesarjoissa voi pelata 

kolmella pelaajalla, sekasarjassa kahdella pelaajalla.  

Perussäännöt ovat samat kuin lentopallossa, pienin poikkeuksin: 

• torjunta lasketaan ensimmäiseksi kosketukseksi, tämän jälkeen joukkueella on kaksi koske-

tusta jäljellä 

• sormilyönti on sallittu, mutta kosketuksen pitää olla erityisen puhdas (tuomarin tulkinta) 

• vastaanoton ja hyökkäyksen on oltava aina ns. kovia kosketuksia, jujuttaminen ei ole sal-

littu 

• erä pelataan 21 pisteeseen (pistekatto), puolet vaihdetaan seitsemän pelatun pisteen vä-

lein 

• mahdollinen kolmas erä 15 pisteeseen (pistekatto), puolten vaihto seitsemän pisteen vä-

lein. Näin sääolot, kuten tuulen ja auringon vaikutus, pysyvät tasapuolisina molemmille 

joukkueille 

Omat biitsipallot mukaan! 

Otteluohjelma luettavissa tästä linkistä. 

 
 

Toistovoimapunnerrus 
Osoite: Pyynikin uimaranta, Jalkasaarentie 7 

Toistovoimapunnerruksessa kisataan tyttöjen ja poikien sarjat sekä joukkuekilpailu (3 hlöä). Jouk-
kue voi olla tyttö-, poika- tai sekajoukkue. Kilpailu on penkkipunnerruksen toistokilpailu, jossa eni-
ten toistoja tehnyt on voittaja. 

Painot tytöillä on 0,5 x oma paino ja pojilla 0,66 x oma paino. Nostajan jalkojen tulee olla penkin 
tasan yläpuolella eli jalat ilmassa. Nosto aloitetaan ylhäältä, tanko käy rinnalla ja nousee ylös, kil-
pailija on tehnyt tällöin yhden toiston. Toistoja jatketaan uupumukseen saakka ja toistot lasketaan. 
Yläasennossa kilpailija voi huilata 5 sekunnin ajan. 

Toistovoimapunnerrus toteutetaan nonstoppina. Lajista saa myös merkinnän tapahtumapassiin. 

 

Omat  

biitsipallot  

mukaan! 

https://sakury.net/sites/default/files/sisalto/liikunta/sakugames_otteluohjelma_beach_volley_1.pdf

