
SAKU ry:n Talvikisojen infokirje 

KAO Vuokatti Sport Academy   

 

Tapahtumapaikat 

• Vuokatti Sportin alueella (Vuokatti Areena, Opistontie 1) pelataan sählyä, uidaan ja 

hiihdetään.  

• Vuokatti Areenan pääaulasta löytyy infopiste, josta saat tietoa kaikkiin lajeihin. 

Infopiste on auki perjantaina klo 18–21, lauantaina klo 8–18 ja sunnuntaina 8–13. 

• Lounaat ja iltajuhlaliput 

o Oppilaitoksen laskutuksella menevät→ lippujen nouto infopisteeltä. 

o Maksu käteisellä (ennakkotilauksen tehneet) → maksu ravintolaan suoraan. 

• Infopisteeltä löytyy ensiapupiste. 

• Myös suksien vuokraaminen ja voitelupalvelu sekä maastopyörien vuokraus löytyy 

samasta rakennuksesta. 

• Keilaus on osoitteessa Katinkullantie 11. 

• Iltajuhla järjestetään lauantaina Vuokatti Areenan välittömässä läheisyydessä 

Vuokatti Sportin O’las ravintolassa (Opistontie 4) klo 20 alkaen.  

Lajikohtaiset ohjeet 

 

Hiihto 

Maastohiihdon kilpailutoimisto sijaitsee Vuokatti Areenan pääaulassa, josta kilpailija saa 

ilmoittautuessaan kilpailunumeron ja emit-leimasimen. Tämän jälkeen kilpailija siirtyy 

hiihtostadionille, joka sijaitsee Areenan välittömässä läheisyydessä. Kilpailija saa lähteä 

hiihtämään omaan tahtiin valitsemalleen matkalle. Kilpailijan tulee itse huolehtia 

käsiajanoton varmistuksesta. Hiihdon jälkeen kilpailija siirtyy Vuokatti Areenan 

kilpailutoimistoon, jossa hän tulostaa emitillään oman aikansa ja palauttaa emitin sekä 

kilpailunumeronsa.  

 

Kilpahiihto: 13 km Heikkilän lenkki ja 26 km Vaaran kylän lenkki.  

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

• Vapaan ja perinteisen tyylit erikseen  

• Ajanotto pelaa suunnistuksesta tutulla emit-järjestelmällä.   

o Leimaus pisteet 13 km lenkillä: Lähtö, Heikkilä, Maali  

o Leimaus pisteet 26 km lenkillä: Lähtö, Heikkilä, Laavu, Maali  

o Käsiajan varmistus omalla kellolla: (Jos emit ei jostain syystä anna aikaa)  

• Hiihtoaika lauantaina klo 9–16 välillä.  

• Voit halutessasi hiihtää molemmat matkat.  

• 13 km reitti valaistu, 26 km lenkillä ei valaistusta.   

• Ota kuva kartan reitistä lähdössä.  

• Palkintojenjako iltajuhlassa.  

  



Retkihiihto: 13 km Heikkilän lenkki ja 26 km Vaaran kylän lenkki  

• Hiihtoaika lauantaina klo 9–16 ja sunnuntaina klo 9–13.  

• Mahdollisuus käydä hiihtämässä omatoimisesti joko 13 km:n tai 26 km:n lenkki tai 

molemmat.  

• 13 km reitti on valaistu.  

• Kunniakirja ja SAKUmitali kaikille osallistujille kilpailutoimistosta.   

• Ei ajanottoa.  

• Ota kuva kartan reitistä lähdössä.  

  

Huom! Ladut ajetaan molempina aamuina ja laduilla on muita hiihtäjiä viikonlopun 

aikana. Hiihtoreitit on merkitty ja kartta löytyy kilpailutoimistosta ja hiihdon lähdöstä 

stadionilta. PDF-muodossa olevan kartan voit halutessasi tulostaa tästä. 

 

Extralajina hiihdon opetuksen alkeet  

 Perinteisen ja vapaan tekniikan alkeet  

• Hiihtostadionilla lauantaina 9.4 klo 10.00–11.00 ja klo 13.00–14.00  

• Hiihtostadionilla sunnuntaina 10.4 klo 10.00–11.00  

• Ei erillistä ilmoittautumista.  

• Lisätietoa hiihdon kilpailutoimistosta.  

 

Sähly 

• Pelataan Vuokatti Areenalla (Opistontie 1) 
• Pukuhuoneisiin/ pelikentille kuljetaan Vuokatti Areenan pääaulan kautta 

• Sähly lauantaina klo 10–18 ja sunnuntaina klo 9–14 
• Aikataulut tarkentuvat osallistujamäärän selviämisen jälkeen 

 

Uinti 

Aika: 9.4. 2022 kello 15.00 - 17.30  

Paikka: Vuokatti Areena uimahalli 

Aikataulu: 

15.00 kilpailijoiden ohjeistus altaalla 

15.05 - 15.30 omatoiminen verryttely altaalla 

15.30 - 17.30 kilpailut 

Pukukaappien avaimen saat Vuokatti Areenan kassalta kello 14.30 alkaen. Ilmoita kassalla, 

että olet menossa Saku kisoihin.  

 

Lajijärjestys: 

50 m vu naiset 



50 m vu miehet 

100 m ru naiset 

100 m ru miehet 

SAKUsekari naiset ja miehet 

Viesti miehet ja sekaviesti 

 

Kisoissa ei ole keräilyä. Uimarit valmistautuvat lajeittain kilpailuihin ja suorittavat uintinsa 

vapaavalintaisessa järjestyksessä valiten itse eränsä ja ratansa. Käytössä on kaksi 

nykyaikaista starttijakkaraa ja kaksi vanhanaikaista jakkaraa. Kilpailut uidaan neljällä 

radalla ja kilpailujen aikana on yksi rata ja monitoimiallas käytössä verryttelyyn. Kilpailijat 

saavat tarkemmat kilpailuohjeet allastilassa kello 15.00 ennen verryttelyajan alkamista.  

 

Keilaus 

Paikka: Vuokatti Bowling (Katinkullantie 11) 

Aika: Lauantai 9.4. 

Kilpailulähtö klo 10 

Tulospalvelu vastuu: Vuokatti Bowling (Marko Lindeman p. 040-741 5986) 

 


