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1. YLEISTÄ

Turun  yliopiston  Savo-Karjalaisen  Osakunnan  Kyykkäorganisaatio  (SKOK)  vastaa  Savo-
Karjalaisen Osakunnan kyykkätoiminnan järjestämisestä, kyykkävälineiden hoidosta, hankinnoista
ja  vuokrauksista  sekä  ottelutilastojen  arkistoinnista.  SKOn  kyykkätoiminta  sisältää
kyykkäkilpailuja,  esim.  SKO  Open  ja  Kyykkäliiga,  sekä  ajoittaisia  kyykkäharjoituksia.
Kyykkäorganisaatio  voi  lisäksi  tukea  osakunnan  oman  edustusjoukkueen  osallistumista  muiden
järjestämiin kyykkätapahtumiin. Savo-Karjalaisen Osakunnan Kyykkäorganisaatiolla on oma logo
(yllä).

2. TOIMIHENKILÖT JA TEHTÄVÄT

SKOK:n toimihenkilöt ovat myös Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan toimihenkilöitä. 
Heidät valitaan virkoihinsa osakunnan kevätkokouksessa vuoden mittaiselle kaudelle alkaen 
kokousta seuraavan syyskuun alusta. Savo-Karjalaisen Osakunnan hallitus voi toimikauden aikana 
tarvittaessa täydentää toimihenkilöstöä.

Kyykkämestari

• On päävastuussa Kyykkäorganisaation kaikesta toiminnasta.
• Huolehtii kyykkätoiminnan tiedotuksesta yhteistyössä osakunnan tiedotussihteerin kanssa.
• Tuntee kyykän säännöt ja opettaa ne kyykkätuomareille.
• Toimii päätuomarina osakunnan kyykkäkilpailuissa.
• Huolehtii osakunnan kyykkävälineiden varastosta, hoidosta, hankinnoista ja vuokrauksista.
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• Huolehtii kyykkäkilpailujen ottelutilastoinnista ja tilastojen arkistoinnista yhteistyössä 
osakunnan arkistomestarin kanssa.

• Hoitaa yhteydenpitoa muihin kyykkäseuroihin, kyykkäjärjestäjiin ja SKOn 
kyykkätoiminnasta kiinnostuneihin tahoihin.

• Huolehtii tämän ohjesäännön ajantasalla pitämisestä.

Kyykkäkisälli

• Auttaa Kyykkämestaria kyykkätapahtumien järjestelyissä ja muussa Kyykkäorganisaation 
toiminnassa.

Kyykkäkyytikisälli

• Valitaan tarvittaessa, jos Kyykkämestarilla tai -kisälleillä ei ole omaa autoa käytössään, 
Kyykkäkyytikisälli hankkii auton kyykkätapahtumien välinekuljetuksia varten ja toimii 
auton kuljettajana. Kyykkäkyytikisällillä ei ole muita tehtäviä.

3. RAHOITUS

Kyykkäorganisaation  rahoituksen  määrittää  SKOn  vuosittainen  kyykkäbudjetti:
Kyykkäorganisaation tulot tilitetään SKOlle ja toimihenkilöille Kyykkäorganisaation toiminnasta
aiheutuneet kulut korvataan osakunnan määrittelemillä menetelmillä SKOn kassasta.

Vuosittaiset  tulot  ovat  viime  vuosina  koostuneet  SKO  Open  -turnauksen  ja  Kyykkäliigan
osallistumismaksuista.  Kyykkätoiminnan  menoja  ovat  olleet  kyykkäkilpailujen  palkintojen
hankkimiskulut sekä kyykkävälineiden korjaus- ja hankintakulut aina, kun hoidolle tai uusimisille
on ollut tarvetta. Vuonna 2017 Karjalan sivistysseura (KSS) myönsi avustusta uusien karttujen ja
kyykkien  hankintakuluihin,  jotka  avustus  kattoi  kokonaan.  SKO-TYYkkä  2017  -turnauksen
järjestämiseen TYY myönsi projektiavustusta palkintojen, jatkotilan ja tarjoilujen hankintakulujen
kattamiseen.

4. KYYKKÄKILPAILUT

SKOK:n omat kyykkäkilpailut

Vuodesta  2003 alkaen SKOn järjestämiä  kyykkäkilpailuja  ovat  olleet  vuosittaiset  yhden päivän
SKO Open -turnaus sekä usealle peli-illalle jakautuva Kyykkäliiga. Vuosien mittaan SKO Openin
parhaimmaksi  järjestämisajankohdaksi  osallistuvien  joukkueiden  määrän  perusteella  on
osoittautunut  tammi-helmikuun  vaihde.  Kyykkäliiga  on  aloitettu  loka-marraskuussa  ja  päätetty
huhti-toukokuussa.  SKO  Open  -turnauksen  toteutuminen  on  edellyttänyt  vähintään  kolmea
ilmoittautunutta joukkuetta.  Kyykkäliigan toteutuminen koko kauden mittaisena,  lyhyempänä tai
ylipäänsä  voidaan  harkita  ilmoittautuneiden  joukkueiden  lukumäärän  perusteella.  Marraskuussa
2017  SKOK järjesti  ensimmäisen  TYYn järjestöjen  edustusjoukkueiden  välisen  SKO-TYYkkä-
turnauksen, jonka suunniteltiin jatkuvan vuosittaisena Kyykkäorganisaation ja SKOn järjestämänä
tapahtumana. 

Yhteistyö Akateemisen MM-kyykän kanssa
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Vuodesta  2016 alkaen Akateemisessa  MM-kyykässä  on  pelattu  Prosarja,  johon osa  joukkueista
kutsutaan vanhojen meriittien perusteella.  Kaksi  näistä  joukkueista  pääsevät  Prosarjaan  mukaan
SKOK:n järjestämien kilpailujen tulosten  perusteella.  Vuodesta  2017 alkaen Akateemisen MM-
kyykän Prosarjaan ovat saaneet kutsun edeltävän vuoden SKO Open -turnauksen ja Kyykkäliigan
voittajajoukkueet. Mikäli em. joukkue/joukkueet ovat estyneitä lähtemään Prosarjaan tai molempien
kilpailujen voittajajoukkue on sama, myönnetään jäljelle jäävät Prosarja-paikat edellisen vuoden
SKOK:n kilpailumenestyksen perusteella seuraavassa järjestyksessä:

1. SKO Open -turnauksen voittaja
2. Kyykkäliigan voittaja
3. SKO Open -turnauksessa seuraavaksi parhaiten sijoittunut joukkue
4. Kyykkäliigassa seuraavaksi parhaiten sijoittunut joukkue

Jos kumpaakaan kilpailua, SKO Open -turnausta ja Kyykkäliigaa, ei järjestetä tai ko. kilpailuissa
sijoittuneet joukkueet eivät lupaudu lähtemään pelaamaan Prosarjaa, voi SKOK järjestää erillisen
MM-kyykän Prosarjan karsintaturnauksen Turun akateemisille kyykkäjoukkueille. Kyykkämestari
ilmoittaa kauden päätyttyä kahden SKOK:n kilpailujen kautta  Prosarjaan kutsuttavan joukkueen
yhteystiedot Akateemisen MM-kyykän järjestäjille.

5. MAINOSTUS JA TIEDOTUS

SKOK:n  kyykkäkilpailuja  on  mainostettu  SKOn  kyykän  Facebook-ryhmässä,  SKOn  yleisessä
Facebook-ryhmässä,  SKOn  Facebook-sivulla  sekä  Kyykkäliigan,  SKOn  ja  muiden  TYYn
järjestöjen sähköpostilistoilla.

SKOK:n  sisäinen  tiedotus,  esim.  ottelupäivien  ja  ottelutulosten  ilmoittaminen,  tapahtuu  SKOn
kyykän  Facebook-ryhmässä  ja  sähköpostilistalla.  SKOn  kyykkätoiminnasta  kerrotaan  myös
osakunnan Internet-sivujen kerho-osiossa sekä Kyykkäliigan omilla  Internet-sivuilla.  Osakunnan
Internet-sivujen  dokumentit-osiosta  löytyvät  myös  voimassaolevat  SKOK:n  kyykkäkilpailujen
säännöt.(ks. Kohta 9)

6. ARKISTO

SKOn Kyykkäorganisaation arkisto on osa osakunnan arkistoa sähköisesti Dropbox-pilvipalvelussa 
sekä osakunnan fyysisessä arkistossa. Arkistoitavaa materiaalia ovat ottelupöytäkirjat sekä 
kyykkäkilpailujen dokumentit.

7. VUOSIKELLO

Syyskuu
• Kyykkämestarin ja -kisällien virkakausi alkaa 1.9.
• Kyykkäliigailloille sopivimman viikonpäivän kysely SKOn kyykän Facebook-ryhmässä ja 

sähköpostilistalla. Otetaan kyselyn tulos huomioon kauden vakioviikonpäivää valittaessa.
• Päätetään Kyykkämestarin ja kisällien kesken päivämäärät syyskauden Kyykkäliigailloille 
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syys-joulukuussa sekä SKO Open -päivä tulevan vuoden tammi-helmikuulta. Päivä on 
yleensä ollut lauantai. Vältettävä päällekkäisyydet SKOn muiden tapahtumien sekä 
Akateemisen MM-kyykän kanssa.(ks. Kohta 8)

• Varataan yliopiston tilapalvelumestarilta Educariumin hiekkakenttä SKOn käyttöön syksyn 
Kyykkäliigailloille sekä SKO Open -päivälle.(ks. Kohta 8) Varataan osakunnalta tarvittavat 
tilat SKO Openin palkintojenjakoa yms. varten.

• Tilataan yliopiston käyttämältä kiinteistöhuoltoyhtiöltä Educariumin hiekkakentän auraus 
Kyykkäliigan peli-illoille sekä SKO Openin pelipäivälle.(ks. Kohta 8) Ellei auraus onnistu 
kiinteistöhuollon kautta, on lumityövälineet hankittava ja lumityöt tehtävä itse.

• Avataan Kyykkäliigan ilmoittautuminen ja aloitetaan mainostus.(ks. Kohta 5)

Syys/lokakuu
• Järjestetään mahdollinen kyykkäharjoitusilta ennen kauden alkua.
• Suljetaan Kyykkäliigan ilmoittautuminen muutamaa päivää ennen ensimmäistä peli-iltaa. 

Luodaan ilmoittautuneille joukkueille runkosarjan otteluohjelma ja suunnitellaan 
pudotuspelisysteemi maalis-huhtikuulle.

• Kyykkäliigan syyskausi alkaa.

Joulukuu
• Kyykkäliigan syyskausi päättyy kuun puolivälissä.
• Avataan SKO Open -turnauksen ilmoittautuminen ja aloitetaan mainostus.(ks. Kohta 5)

Tammikuu
• Heti kuun alussa päätetään Kyykkämestarin ja -kisällien kesken päivämäärät kevätkauden 

Kyykkäliigailloille tammi-huhtikuussa. Vältettävä päällekkäisyydet SKOn muiden 
tapahtumien sekä Akateemisen MM-kyykän kanssa.(ks. Kohta 8) Varataan osakunnalta 
tarvittavat tilat Kyykkäliigan palkintojenjakoa yms. varten.

• Suunnitellaan SKO Open -turnauksen palkinnot kolmelle ensimmäiselle joukkueelle (4 
pelaajaa / joukkue) ja hankitaan ne. Voittajajoukkue saa em. lisäksi nimikaiverruksen 
Kuraattorin maljaan. Proffan Kellari on perinteisesti sponsoroinut turnausta jonkinmoisella 
nipulla juomalippuja. Muista kysyä sponsorointia hyvissäajoin.

• Varataan mahdollisuuksien mukaan sauna SKO Open -illalle sekä Kyykkäliigan finaali-
illalle.

• Kyykkäliigan kevätkausi alkaa kuun puolivälissä.

Tammi/helmikuu
• Suljetaan SKO Open -turnauksen ilmoittautuminen muutamaa päivää ennen pelipäivää. 

Luodaan ilmoittautuneille joukkueille ottelujärjestelmä (alkusarjalohkot ja 
pudotuspelikaavio).

• Pelataan SKO Open.

Helmikuu
• Julistetaan seuraavan kauden Kyykkämestarin ja kyykkäkisällien haku SKOn kyykän ja 

osakunnan Facebook-ryhmässä sekä sähköpostilistoilla. Haun deadline on ennen osakunnan 
kevätkokousta.

Maaliskuu
• Kyykkäliigan runkosarja päättyy.
• Tilataan mitalit Kyykkäliigan voittajajoukkueelle (4kpl) ja mahdollisesti 2. ja 3. 
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sijoittuneillekin, jos niin halutaan ja budjetissa on varaa.(Ks. Kohta 8) Sovitaan myös 
kolmen parhaan joukkueen saamista lahjakorttipalkinnoista osakunnan isännän kanssa.

• Julkistetaan osakunnan kevätkokouksessa tulevan kauden Kyykkämestarin ja 
kyykkäkisällien valinta. Osakunnan hallituksella on oikeus täydentää valintoja vielä 
jälkeenpäinkin.

Maalis/huhtikuu
• Kyykkäliigan pudotuspelit. Viimeisen pudotuspeli-illan jälkeen palkintojenjako osakunnalla 

sekä mahdollinen kyykkäsauna.

Huhti/toukokuu
• Hankitaan Kuraattorin Malja takaisin SKO Open -voittajalta ja viedään se 

kaiverrutettavaksi.(Ks. Kohta 8)

Touko/kesä/heinä/elokuu
• Huolletaan kyykkävälineitä ja hankitaan tarvittaessa uusia. Jos osakunnassa ilmenee 

kiinnostusta pelaamiseen, järjestetään mahdollisuuksien mukaan kyykkäharjoituksia.

Elokuu
• Kyykkämestarin ja -kisällien virkakausi päättyy 31.8.

8. YHTEYSTIETOJA

• Akateemisen kyykän MM-kilpailut: www.kyykka.fi. Prosarjasta vastasi lukuvuonna 2017-
18 Sanni Palomäki (sanni.palomaki@student.tut.fi) 

• Educariumin hiekkakentän varaus: Turun yliopiston tilapalvelumestari. Vuonna 2017 Ari 
Anteroinen ari.anteroinen@utu.fi.

• Kyykkäliigan palkintomitalit: Turun Merkki-Mitali Oy, Raisio. Yrityksellä on ennestään 
tallessa SKOK:n logo vektoroituna kaiverrusta varten, joten mitalien hankintahinta koostuu 
ainoastaan yksittäisten mitalien hinnoista.

• SKO Openin kiertopalkinnon, Kuraattorin Maljan, nimikaiverrus: Turun Palkintokeskus 
Kupittaalla.

9. KYYKKÄORGANISAATION OMAT TIEDOTUSKANAVAT

• SKOn Internet-sivujen kerho-osio: http://sko.utu.fi/index.php?id=14&cat=2

• SKOK:n Facebook-sivu: https://www.facebook.com/SKOkyykka/

• SKOn kyykän Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/SKOkyykka/

• Kyykkäliigan Internet-sivut: http://kyykkaliiga.utu.fi

◦ Kyykkäliigan sivut yhdistynevät osakunnan Internet-sivujen alle osakunnan sivujen 
uudistusprojektin yhteydessä.

• Kyykkäliigan sähköpostilista kyykkaliiga@utu.fi.
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