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SYYSKISAT 2019 
TAMPERE 31.8.-1.9.2019 

Kartan löydät  

seuraavalta 

 aukeamalta! 

Syyskisat!  

Liikettä 

loistavassa  

seurassa! 



 

Aikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LAJI KELLONAIKA OSOITE 

Yleisurheilu 
Lauantai 31.8. 
Sunnuntai 1.9. 

 
9:00 
9:30 

 
Hervannan yleisurheilukenttä 
Lindforsinkatu 15 

Kisojen avaus 
Kymppilenkki 
Lauantai 31.8. 
 

10:00 
10:00 – 12:00 
 
 

 
Hervannan yleisurheilukenttä 
Lindforsinkatu 15 

Tikkakisa 
Lauantai 31.8. 
Sunnuntai 1.9. 

 
10:00 
9:30-11:00 

 
Hervannan yleisurheilukenttä, 
Lindforsinkatu 15 

Painonheitto 
Lauantai 31.8. 
 

 
13:30-15:30 

 
Pirkkahallin heittopaikka 
(GoogleMaps: Vähäjärven  

koirapuisto      ) 
 

Pesäpallo  
Lauantai 31.8. 

 
9:00 
 
 

 
Tahmelan kenttä 
Tahmelankatu 
 

Beach volley 
Lauantai 31.8. 
Sunnuntai 1.9. 

 
10:00 
10:00 

 
Kaukajärven vapaa-aikakeskus   
Käätykatu 8 
 

Petankki 
Lauantai 31.8. 
Sunnuntai 1.9. 

 
10:00 
9:30 

 
Hervannan yleisurheilukentän vieressä 
Lindforsinkatu 15 
 

Iltajuhla 
Lauantai 31.8. 
 
 

 
19:00-23:00 
 

 
Tredu 
Santalahdentie 10 
 

Frisbeegolf 
Sunnuntai 1.9. 
 
 
 

 
9:00 
 

 
Epilän frisbeepuisto  
Rankasillankatu 
 

Saappaanheitto 
Sunnuntai 1.9. 

 
10:00-12:00 

 
Hervannan yleisurheilukenttä  
Lindforsinkatu 15 



 
 

 



 

SAKU-piste ja kisakanslia  
SAKU-pisteeltä noudetaan ruokaliput, iltajuhlien liput ja tapahtuman käsiohjelma. Pisteellä on 

myös myynnissä kisasukkia! SAKU-piste on avoinna Hervannan yleisurheilukentällä yleisurheilula-

jien ajan.  

Yleisurheilun kisakanslia on avoinna Hervannan yleisurheilukentällä kisojen ajan. 

 

 

Yhteystiedot 
Tapahtumapäällikkö: Miia Uskalinmäki…………………………….p. 020 755 1012 

Ensiapu  Merja Hakkarainen…………………………p. 040 806 2943 

  Outi Niemimaa……………………………….p. 0400 305 334 

SAKU-piste  Tiina Hasari……………………………………p. 020 755 1018 

  Terhi Lehmussaari…………………………p. 020 755 1011 

 

 

Lajien aikataulut ja otteluohjelmat 
Tapahtumakutsu löytyy osoitteesta https://sakury.net/tapahtumat/syyskisat-1. Kutsuun päivitetään 

muun muassa kaikkien lajien tarkemmat aikataulut ja otteluohjelmat. 

Liity mukaan SAKU ry:n kisat Facebook-ryhmään, josta löydät ajankohtaista tietoa Syyskisojen val-

misteluista, kisainfoa sekä tunnelmia kisoista. Tägää tunnelmia Instagramiin #sakury ja  

#amispoweria. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Tule ensimmäisenä  

SAKU-pisteelle! 

https://sakury.net/tapahtumat/syyskisat-1
http://sakury.net/tulokset


 

Avajaiset 
Kisojen avajaiset järjestetään Hervannan yleisurheilukentällä (Lindforsinkatu 15) klo 10:00.  Lu-

vassa on muun muassa tapahtuman virallinen avaus sekä joukkueiden esittely keskikentällä.  

Muista napata oppilaitoksesi tunnuskyltti mukaan SAKU-pisteeltä! Olithan pakannut myös oppilai-

toksen oman lipun/viirin mukaan? 

 

Kymppilenkki ja tikkakisa 
Henkilöstön Liikkeelle ny! -liikuntakampanja askelletaan 9.9.-20.10.2019. Kampanjan etkot järjes-

tetään yleisurheilukentällä kymppilenkeillä, joilla pääset testaamaan 1 000 askeleen vauhtisi kym-

menen minuutin kävelytestissä. Kampanjasivut avautuvat 4. syyskuuta osoitteessa: liikkeelle.net.  

 

Kymppilenkille kipaistaan non-stoppina Hervannan yleisurheilukentällä lauantaina 31.8. kello 

10:00-12:00 välisenä aikana. Kaikille kymppilenkin osallistujille on luvassa grillistä kuuma kisamak-

kara! 

 

Testaa tarkkuutesi tikkakisassa. Muista käydä heittämässä tuloksesi viimeistään sunnuntaihin kello 

11:00 mennessä. Useampi heittokerta sallitaan! Parhaat palkitaan! 
 

Palkintojenjaot 
Palkintojenjaot suoritetaan kisapaikoilla mahdollisimman pian tulosten valmistumisen jälkeen.  

 

Ruokailut 
    

Kenttälounas Hervannan yleisurheilukenttä 

Lauantaina 31.8. klo 11:00-15:00 
lasagne, kasvislasagne (L), kurkku, tomaatti, ruisleipä, levite, vesi, mehu 

Sunnuntaina 1.9. klo 11:00-14:00 
broilerpata, riisi (L,GL), kasvispata (L,GL), porkkanaraaste, vesimeloni, ruisleipä, levite, vesi, 
mehu 

Lounaan hinta 8,50 €. Huom! Lounas on vain etukäteen varanneille. 

SAKU-pisteeltä voitte lunastaa ruokaliput. Maksuvälineinä on käytössä korttimaksu tai lasku-
tus oppilaitokselle. 

Tuo tiimisi  

kentälle  

esittelyyn! 



Ravintola Säde Varalan Urheiluopisto 
 
 Lauantaina 31.8. klo 11:00-13:30 

Lounasbuffetin hinta on 14 €. Etukäteen varatut lounaat lisätään oppilaitoksen laskutukseen. 
Ennakkotilauksen tehneet voivat mennä suoraan ruokalaan. Ruokailuun on myös mahdollista 
ostaa Varalan Urheiluopiston neuvonnasta lisää ruokalippuja. 

 

Kisakahvilat 
 

Hervannan yleisurheilukentällä kisakahvila on avoinna yleisurheilukisojen ajan. Maksuvälineinä käyvät kä-

teinen ja kortti.  

Biitsillä kisakahvila on avoinna pelien ajan. Maksu vain käteisellä. 

 

Parkkeeraus 
Hervannan yleisurheilukentän vierestä on ilmaisia kadunvarsipaikkoja. Kenttää vastapäätä on pysäköinti-

alue, jolla on maksuton pysäköinti pysäköintikiekolla.  

Biitsillä ja frisbeegolfradalla on omat parkkialueet. Pesäpallossa katupysäköintipaikkoja on heikosti. Varaa 

aikaa parkkeeraamiseen! 

 

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

luissa ja kilpailumatkoilla. Ohjeet tapaturman varalle: http://sakury.net/tapahtumat/sakugames  

 

Ensiapu 
Ensiapupisteitä on seuraavilla tapahtumapaikoilla: Hervannan yleisurheilukenttä, Tahmelan kenttä 

ja Kaukajärven vapaa-aikakeskus. Lisäksi jokaiselta kilpailupaikalla on ensiapulaukku. Toimitsijoiden 

puoleen voi aina kääntyä tapaturman sattuessa. Ensiapu on lääkkeetön, joten jokaisen on huoleh-

dittava henkilökohtaisista lääkkeistään ja mahdollisesti tarvitsemistaan särkylääkkeistä.  

Jokaisen joukkueen tulee kuitenkin varautua myös omilla ensiapuvälineillään, kuten urheiluteipeillä 

ja kylmäpakkauksilla. 

Ensiapuvastaava Merja Hakkarainen, p. 040 806 294     

      

http://sakury.net/tapahtumat/sakugames


Valokuvaaminen ja videokuvaaminen 
Syyskisat on julkinen tapahtuma, jossa ei kysytä erikseen kuvauslupia.  Kisakuvaajana toimii SAKU 

ry:n tiedottaja. Valokuvat tullaan tallentamaan Flickr-palveluun (linkki osoitteessa sakury.net), josta 

ne ovat lähdetiedot mainiten SAKU ry:n jäsenorganisaatioiden sekä lehdistön vapaasti käytettävissä 

journalistisissa tarkoituksissa.  

Jos et halua tulla missään tapauksessa kuvatuksi, niin olethan yhteydessä tiedottajaamme: Sari 

Mantila-Savolainen p. 0207 55 10 15. 

 

Tapahtumapaikkojen etäisyydet 
 

Etäisyydet on mitattu Hervannan yleisurheilukentältä: 

• Tahmelan pesäpallokenttä 15 km 

• Epilän frisbeegolfrata 15 km 

• Kaukajärven vapaa-ajankeskus 4.5 km 

• Pirkkahalli 12 km 

• Petankki 50 m 

• Keskusta 15 km 

 

Iltajuhla 
Iltajuhla järjestetään Tredu Santalahdentien toimipisteellä (Santalahdentie 10) klo 19:00-23:00. Illan musii-

kista vastaa The Entertainment Orchestra. Juhlassa jaetaan myös kuntomitaleja aktiivisille kisailijoille. 

Huom! Pesäpalloilijat voivat lunastaa iltajuhlalippunsa saapuessaan juhlapaikalle. 

 

Kisasukat 
Mikä olisi mainio kisamuisto? Paras kisamuisto näistä kisoista ovat urheilusukat SAKU-logolla. Myynnissä on 

kaksi kokoa 36-40 ja 41-45. Kisasukkia myydään SAKU-pisteellä 10 euron hintaan. Maksuvälineenä käy 

kortti. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Kisasukilla kulkee 

lajissa kuin lajissa! 

      



Lajikohtaiset ohjeet 
 

Yleisurheilu ja maastojuoksu 

 
Osoite: Lindforsinkatu 15, Hervanta 

Yleisurheilijoilla on numerolaput. Omasi voit noutaa Hervannan yleisurheilukentän kisakansliasta.  

 

Maastojuoksussa naiset kiertävät yleisurheilukentältä lähdettyään Ahvenisjärven kaksi kertaa ja miehet 

kolme kertaa. Maastojuoksun lähtö ja maali ovat yleisurheilukentällä.  Järven kiertopaikalla on kierrosten 

laskijat.  

 

 

Beach volley 
Osoite: Käätykatu 8, Kaukajärvi 

Naisten ja miesten kilpasarjat pelataan lauantaina. Seka- ja harrastesarja ovat vuorossa sunnuntaina. Pelit 

alkavat molempina päivinä klo 10. Omat pallot mukaan.  

Pelikenttien vieressä olevat pukuhuonetilat ovat lauantaina jalkapalloilijoiden käytössä. Mikäli tarvetta on 

pelipaikalla suihkulle lauantain ottelujen jälkeen, niin vapaa-aikakeskuksen sisätiloja on mahdollisuus käyt-

tää. Jos pelaajat kulkevat sisätiloihin, niin jalat tulee pestä huolellisesti pesupaikalla ennen sisälle menoa. 

Sunnuntaina varsinaiset pukuhuonetilat ovat biitsipelaajien käytössä.  

Otteluohjelmat http://sakury.net/tapahtumat/syyskisat-1 

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 (erityisesti kilpasar-

joissa, 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 viiden pisteen välein. 

Näin sääolot, kuten tuulen ja auringon vaikutus, pysyvät tasapuolisina molemmille joukku-

eille. 

Kisapaikalla on kahvio, jossa voi maksaa käteisellä. 

 

  

http://sakury.net/tapahtumat/syyskisat-1


Frisbeegolf – Epilän frisbeegolfpuisto 
 

Osoite: Rankasillankatu, 33270 Tampere 

Tapahtumassa pelataan kaksi erillistä kilpailua: parikilpailu sekä yksilökilpailu. Aamulla pelataan ensin pari-

kisa, jonka jälkeen pidetään pieni tauko. Tauon jälkeen on vuorossa yksilökisa. Molemmissa kilpailuissa pe-

lataan yksi kierros Epilän frisbeegolfpuiston normaalia rataa.  

Kilpailu pelataan Epilän frisbeegolfpuiston radalla. Rataan ei tehdä kisakohtaisia muutoksia vaan pelaamme 

normaalin ratakartan mukaisesti. Rataan voi myös käydä tutustumassa netissä osoitteessa:  

http://frisbeegolfradat.fi/rata/epila_tampere 

Kilpailupaikalla on vesikanisteri, mutta muista silti täyttää oma juomapullo mukaan. Heittopaikalla ei ole 

omia WC-tiloja. Kisailijoille on sovittu mahdollisuus hyödyntää Pispalan City Pizzan WC-tiloja. Ravintola on 

auki kello 11:00 eteenpäin.  

Omat kiekot mukaan! 

Tapahtuman aikataulu: 

Parikilpailu 

8:30 Ilmoittautuminen parikilpailuun 

8:35 Mahdollinen nopea tekniikkaopastus 

8:50 Parikilpailun pelaajakokous 

9:00 Parikilpailun startti 

11:00-11:30 Parikilpailun tulokset ja palkintojenjako 

TAUKO 

11:30 Ilmoittautuminen yksilökisaan, ellei osallistuja ole ollut jo parikisassa 

11:35 Mahdollinen nopea tekniikkaopastus 

11:50 Yksilökilpailun pelaajakokous 

12:00 Yksilökilpailun startti 

14:00-15:00 Tulokset ja palkintojenjako 

 

 

Petankki  
 

Osoite: Lindforsinkatu 15, Hervanta (yleisurheilukentän vieressä) 

Petankissa on mukana 13 joukkuetta. Muista varata omat  

kuulat mukaan. 

Pelikaaviot: http://sakury.net/tapahtumat/syyskisat-1 

 

 

HUOM! 

Biitsille, petankkiin ja 

frisbeegolfiin omat 

pelivälineet mukaan! 

Muista ottaa 

oma vesipullo 

mukaan! 

http://frisbeegolfradat.fi/rata/epila_tampere
http://sakury.net/tapahtumat/syyskisat-1


Pesäpallo 

 

Pesäpallo pelataan sekajoukkueina, joissa pelaajamäärä on 9-12 pelaajaa. Pelaavassa kokoonpa-

nossa tulee aina olla vähintään kolme naista. Turnauksessa on mukana neljä joukkuetta. 

Harrastepesiksen peliaika on 40 minuuttia. Pelissä on käytössä naisten rajat ja pallo. Pelinjohtaja ja 

linjatuomarit valitaan joukkueista.  Superpesiksen pelaajilla ei ole pelaamisoikeutta. 

Omat pelivälineet mukaan! Peleissämme on kypäräpakko. Suosittelemme käyttämään Pesäpallolii-

ton hyväksymää kypärämallia.  

Otteluohjelmat: http://sakury.net/tapahtumat/syyskisat-1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://sakury.net/tapahtumat/syyskisat-1


 

 

 

 

 

Aina kannattaa 

lähtee! 
Tervetuloa Syyskisoihin 

toivottaa SAKUn toimiston väki 

 



 


