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Sääntömuutokset SAKU ry:n liikunnan kilpailusääntöihin 2022-2023 
 
 
 
Lisättiin yleissääntöihin ohjeistus osallistumisoikeudesta naisten ja tyttöjen sarjoihin SAKU 
ry:n liikuntatoiminnassa.  
 

Liikunnassa ja urheilussa miehillä on usein fyysinen etu naisiin nähden. Sen 
vuoksi naisten sarjat ovat ns. suojattuja sarjoja, joihin osallistumisoikeus 
edellyttää sitä, että henkilö on juridiselta sukupuoleltaan nainen.  
 
SAKU ry:n lajivalikoimassa noudatetaan pääosin näitä juridiseen sukupuoleen 
perustuvia sarjajakoja. Tyttöjen ja naisten sarjoihin saavat siis osallistua 
henkilöt, joiden juridinen sukupuoli on nainen. 

 
Henkilöstön yleissäännöt 
 
Päivitetään osallistumisoikeus muotoon: 

SAKU ry:n kilpailuihin voivat ottaa osaa jäsenyhteisön henkilöstöön kuuluvat, 

oppilaitosyhteisössä työskentelevät hyvinvointialueiden työntekijät, jäsenyhteisöstä 

eläkkeelle jääneet sekä SAKU ry:n henkilöstö. Osallistujan tulee olla kilpailuajankohtana 

palvelussuhteessa jäsenyhteisöön tai hyvinvointialueeseen (ei koske eläkeläisiä eikä SAKU 

ry:n henkilöstöä). Virkavapaus ei katkaise palvelussuhdetta. Eläkeläiset edustavat sitä 

jäsenyhteisöä, josta he ovat jääneet eläkkeelle. 

 
 
Henkilöstön lajisäännöt 
 
Päivitettiin hiihdon lajisäännöt: 

 

Sarjat: kunto naiset, kilpa naiset, kunto miehet ja kilpa miehet 

Valittavissa retkihiihto tai kilpahiihto. Retkihiihdossa ei ajanottoa. 

Tyyli: vapaa ja perinteinen kaikissa sarjoissa. 

Matkat määräytyvät aina vuosittain kisajärjestäjän latuverkoston mukaisesti. 

Non-stop lähdöillä. Mahdollistaa useampaan lajiin osallistumisen. 

 
SAKU-puolimaratonin naisten ikäsarjat vaihdettiin seuraavaksi: 
 
 Naiset: yleinen, 40, 50 ja 60 
 
 
 



Keilauksen sääntöjä muokattiin seuraavasti 
 
Lisätään erikseen naisten kilpa- ja harrastesarja. Veteraanisarja poistetaan. Miesten 
parikisaan lisätään rinnalle sekasarja. 4-henkisjoukkue poistetaan. Lisätään 
veteraanimestari. 
 
Sarjat jatkossa 
A) Miehet kilpasarja: keilaajat, jotka ovat tai ovat joskus olleet rekisteröityjä pelaajia. 
B) Miehet harrastesarja: keilaajat, jotka eivät ole koskaan olleet rekisteröityjä keilaajia. 
C) Naisten kilpasarja: keilaajat, jotka ovat tai ovat joskus olleet rekisteröityjä pelaajia. 
D) Naisten harrastesarja: keilaajat, jotka eivät ole koskaan olleet rekisteröityjä keilaajia. 
D) Veteraanit: osallistumisoikeus kilpailuvuonna vähintään 60 vuotta täyttäville miehille ja 
naisille (osallistuvat myös A-, B- tai C-sarjan kilpailuun). 
E) Parijoukkue miehet/seka. 
F) Parijoukkue naiset. 
G) 4-henkisjoukkue: Joukkueissa voi olla sekä miehiä että naisia. Joukkueen tulos 
lasketaan kilpailijoiden tasoituksellisista tuloksista. Joukkuekilpailussa ei huomioida 
veteraanitasoituksia. Joukkueeseen kuuluvien ei tarvitse keilata samanaikaisesti, mutta 
joukkue on nimettävä ennen kuin ensimmäinen joukkueeseen kuuluva keilaaja aloittaa 
kilpailun.  
G) SAKU ry:n mestari: Kaikki keilaajat ovat mukana SAKU ry:n mestari -kilpailussa. SAKU 
ry:n mestari on keilaaja, joka keilaa ilman tasoitusta parhaan tuloksen. Mestari palkitaan 
SAKU ry:n mestaruusmitalilla. Muita mitaleja ei jaeta. 
H) SAKU ry:n veteraanimestari. Ei palkita, mikäli veteraanimestari on sama kuin SAKU ry:n 
mestari.  
 
Tasoitukset 
A-, B-, C-, E- ja F-sarjoissa käytetään tasoituksena voimassa olevia keskiarvotasoituksia.  
Käytettävä tasoitus saadaan Suomen keilailuliiton viimeksi ennen kilpailua noteeraamasta 
keskiarvotilastosta.  
 
Aikaisemmin rekisteröidyn mutta sen jälkeen rekisteröimättömänä keilaavan luokaksi 
merkitään se luokka, joka hänellä oli ennen lopettamista. Hänen keskiarvokseen kirjataan 
SKL:n tai paikallisliiton viimeksi noteeraama keskiarvo. Ellei keskiarvotasoitusta ole tai sitä 
ei löydy, keilaajan keskiarvoksi kirjataan SKL:n kilpailusääntöjen mukaisesti kyseisen 
luokan ylin keskiarvo. Harrastesarjoissa ei käytetä tasoituksia. 
 
H-kohdassa (veteraanimestari) käytetään ikätasoitusta. Tasoitus piste/sarja/vuosi siten, 
että kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävän ikätasoitus on 0 pistettä, 61-vuotiaan 1 piste/sarja 
jne. Tulokseen ei lisätä muita tasoituksia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opiskelijoiden joukkuepalloilulajien yleissäännöt 
 
Päivitettiin punaisen kortin sanktiot koskemaan myös alkusarjan pelejä: 
 

Punaisen kortin saanut pelaaja suljetaan pois kaikista sarjan ja/tai turnauksen 
peleistä. 

 
Lisättiin uusi sääntö koskien joukkuerangaistusta. 
 

Punaisesta kortista seuraa myös joukkuerangaistus. Joukkuerangaistuksen 
pituus on joko kahden (2) tai viiden (5) minuutin jäähy. Kahden (2) minuutin 
jäähy on voimassa futsalissa ja SAKU-sählyssä, ja viiden (5) minuutin jäähy 
salibandyssä, erkkasäbässä ja kaukalopallossa. Joukkuerangaistuksen aikana 
joukkuetta ei voi täydentää vastustajan tehtyä maalin vaan koko jäähyaika 
pelataan vajaalla kokoonpanolla.  
 

Opiskelijoiden lajisäännöt 
 
Jalkapallo 

 
Muutetaan sääntöjä niin, että lentävät ja edestakaiset vaihdot ovat sallittuja. 
 
 
 

 


