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VISIO 2010:
SAKU ry kokoaa järjestäjät toimimaan
jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi 

ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi
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STRATEGIATYÖ 
 
SAKU ry:n perustehtävä 

• jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ammatilliseen koulutukseen 
 
SAKU ry:n strategiset päämäärät 

• hyvinvoiva ammatillisen koulutuksen yhteisö 
• SAKU ry on kiinteä osa ammatillisen koulutuksen hyvinvointia 
• toimiva SAKU-verkosto, jonka käytössä on koko jäsenkentän osaaminen 
• sitoutunut ja toimintaan tyytyväinen, valtakunnallisesti kattava jäsenkenttä 
• rahoitus, joka mahdollistaa toiminnan ja verkoston ylläpitämisen ja kehittämisen 

 
SAKU-verkoston toimintatapa 

• olemme joukkue, joka kehittää, suunnittelee, hallinnoi ja toteuttaa toimintaa yhdessä 
• olemme verkosto, johon kuuluvat yksiköiden yhdyshenkilöt, tapahtumien järjestäjät, 

kehittämisryhmien jäsenet, hallitus, toimiston väki ja osallistujat 
• olemme verkosto, joka kehittää ja toteuttaa liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa 

ammatillisessa koulutuksessa henkilöstölle ja opiskelijoille 
• keräämme ja levitämme hyviä käytäntöjä ammatillisessa koulutuksessa 

 
SAKU-verkoston kehittämisryhmät/verkostoytimet 

• Opiskelijapalvelujen kehittämisryhmä 
• Opiskelijaurheilun kehittämisryhmä 
• Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä 
• Työyhteisöliikunnan kehittämisryhmä 
• Kuerkievarin palvelutoiminnan kehittämisryhmä 
• SAKU ry:n Tuki-Säätiön kiinteistöomaisuuden kehittämisryhmä 
• Viestinnän kehittämisryhmä 
• Hallinnon kehittämisryhmä 
• Talouden ja rahoituksen kehittämisryhmä 

 
 

Toimenpiteet 2008 
 

• Kehittämisryhmäorganisaation toiminnan vakiinnuttaminen 
• SAKU-verkostojen luominen asiantuntijavastuualueille  
• Kaksikielisyyden huomioiminen toiminnassa 
• ry:n ja säätiön yhteisen kehittämisseminaarin järjestäminen 

 
 
 
VIESTINTÄ 
 
 

Toimenpiteet 2008 
 

Toiminnan organisointi 
• Viestinnän yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen 
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Organisaatioviestintä 
• viestintästrategian jalkauttaminen 
• julkaisemme SAKU ry:n kausijulkaisun 4 krt/vuosi 
• julkaisemme SAKU ry:n sähkösanomat -sähköpostitiedotteen säännöllisesti 
• julkaisemme kohdennettuja sähköpostitiedotteita eri verkostoille tarvittaessa 
• tuotamme toiminnan tukimateriaaleja 
• vahvistamme viestinnän keinoin SAKUstars- ja SAKUsports-brändejä 
• uudistamme SAKU ry:n www-sivut 

 
• selvitämme tarpeen viestinnän yhdyshenkilöverkoston koulutus- ja verkostoitumispäivälle 

 
 
OPISKELIJATOIMINTA 
 
Opiskelijatoiminnan tavoitteena on opiskelijan 

• hyvinvoinnin tukeminen 
• toimintakyvyn edistäminen 
• liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan kehittymisen tukeminen 
• terveellisen elämäntavan edistäminen 
• aktiiviseksi kansalaiseksi ja järjestötoimijaksi kasvattaminen 
• yhteiskuntavastuullisuuteen kasvattaminen sekä sen edistäminen liikunnan ja kulttuurin keinoin 
• SAKU-etiketin mukainen toiminta 

 
 

Toimenpiteet 2008 
 

Toiminnan organisointi 
• Opiskelijaliikunnan yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen 
• Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen 
• Opiskelijapalvelujen yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen 

 
Urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta (ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailut) 
• järjestämme tapahtumakalenterin mukaiset Ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailut  
• kehitämme kilpailujen järjestämisprosessia palautteen perusteella 
• olemme mukana muiden opiskelijoille tarkoitettujen kilpailutapahtumien järjestämisessä  
• otamme SAKUsports-brändin käyttöön opiskelijoiden liikunta- ja urheilutoiminnassa 
• selvitämme mahdollisuuden liittää moottoriurheilu mukaan toimintaan 

 
Kulttuurin kilpailutoiminta 
• järjestämme Espoo–Uusimaan kanssa SAKUstars – Ammattiin opiskelevien 

kulttuurikilpailut 16.–18.4. 
• kehitämme kilpailujen järjestämisprosessia palautteen perusteella 
• järjestämme SAKUstars – Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailujen suunnittelupäivät 

syyskuussa 
• järjestämme kehittämispäivät SAKUstars- ja Taitaja-projektipäälliköille yhdessä Skills 

Finland ry:n kanssa 
• vahvistamme SAKUstars-brändiä 
• kaksikielistämme SAKUstars-brändin 
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• otamme käyttöön SAKUstars-www-sivuston 
• kartoitamme mahdolliset yhteistyökumppanit kulttuuritoiminnalle ja -kilpailuille 
• olemme mukana Skills-risteilyn toteuttamisessa 
• pilotoimme konserttikiertueita ja musiikin tekemisen työpajoja yhteistyössä 

Konserttikeskuksen kanssa 
 

Liikuntatuutoritoiminta 
• vakiinnutamme liikuntatuutortoiminnan 
• vakiinnutamme koordinaattori- ja liikuntatuutorkoulutukset 
• järjestämme kaikille avoimia ja jäsenyhteisöille räätälöityjä liikuntatuutorkoulutuksia 
• käynnistämme koordinaattori- ja liikuntatuutorkoulutukset Itä-Suomessa 

 
Opiskelijakurssitoiminta 
• järjestämme kaksi opiskelijaleiriä työelämään siirtymisen, sisäisen yrittäjyyden ja 

työkykyisyyden teemoilla Kuerkievarissa  
• järjestämme Lapin kulttuuriin/elinkeinoelämään liittyvän kurssin Kuerkievarissa 

 
”Ammattiosaajan toimintakykypassin” kehittäminen 
• koordinoimme passi kokonaisuuden pilotointia yhteistyössä viiden siihen 

kehittämisavustusta saaneen koulutuksen järjestäjän kanssa 
• järjestämme kehittämistyöhön liittyviä verkostotapaamisia ja yhteistyöpäiviä 
• suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat koulutustilaisuudet 
• tuotamme kokeilun aikaisen materiaalin 
• kehitämme ja ylläpidämme teknisesti ja sisällöllisesti Ammattiosaajan ALPO- 

hyvinvointiportaalia 
 

Kehittämistoiminta 
• osallistumme muihin toimintaa tukeviin ja edistäviin hankkeisiin 
• selvitämme aktiivisesti mahdollisuutta olla kumppanina mukana uuden EU:n 

rakennerahastojen ohjelmakauden hankkeissa 
  

Koulutustoiminta opiskelijapalveluhenkilöstölle 
• järjestämme koulutus- ja verkostoitumispäivän opiskelijaliikunnan yhteyshenkilöille 
• järjestämme koulutus- ja verkostoitumispäivän opiskelijoiden kulttuuritoiminnan 

yhteyshenkilöille SAKUstars2008-tapahtuman yhteydessä 
• järjestämme Aktiivisesti ammattiin -päivät 
• järjestämme opiskelijahuollon kehittämisseminaarin Kuerkievarissa yhteistyössä 

Ammattiopisto Lappian kanssa 
 

 
 
HENKILÖSTÖTOIMINTA 
 
Henkilöstötoiminnan tavoitteena on henkilöstöön kuuluvien 

• hyvinvoinnin tukeminen 
• työkyvyn edistäminen 
• terveyttä edistävään liikuntaa kannustaminen 
• liikunnallisen elämäntavan kehittymisen tukeminen 
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Toimenpiteet 2008 
 

Toiminnan organisointi 
• työyhteisöliikunnan yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen 

 
Urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta (SAKU ry:n mestaruuskilpailut) 
• järjestämme tapahtumakalenterin mukaiset SAKU ry:n mestaruuskilpailut  
• olemme mukana muiden henkilöstön kilpailutapahtumien järjestämisessä 
• otamme SAKUsports-brändin käyttöön opiskelijoiden liikunta- ja urheilutoiminnassa 

 
Henkilöstöön kuuluvien hyvinvoinnin tukeminen ja harrastustoiminnan aktivointi 
• järjestämme kaksipäiväisen Naisten liikuntatreffit -tapahtuman talvikisojen yhteydessä 

Rovaniemellä  ja alempien sarjojen lentopalloturnauksen yhteydessä Pajulahdessa 
maaliskuussa 

• järjestämme sähköisen liikuntatempauksen eri yksiköiden henkilöstölle 
• toteutamme kokeilukursseja henkilöstölle työhyvinvointiteemalla Kuerkievarissa, mm. 

kaksi SAKU-vaellus-kokeilua 
• selvitämme mahdollisuuden metsästyksen ja kalastuksen liittämisestä osaksi henkilöstön 

liikuntatoimintaa 
 

Tyhy- ja tykytoiminnan tukeminen, koulutustoiminta tyhy- ja tyky-yhteyshenkilöille 
• aloitamme henkilöstön tykytoiminnan toimintakonseptin ja toimintatapakäsikirjan 

rakentamisen 
• järjestämme koulutus- ja verkostoitumispäivän työyhteisöliikunnan yhdyshenkilöille 
• käynnistämme työhyvinvointifoorumin suunnittelutyön 

 
 
 
JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
Järjestötoiminnan tavoitteena on 

• valtakunnallisen liiton toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden varmistaminen 
 
 

Toimenpiteet 2008 
  

Talous ja rahoitus 
• vaikutamme toiminta-avustuksen nostamiseksi vastaamaan laajentunutta toimintaa 
• pidämme jäsenmaksut ennallaan 
• kartoitamme aktiivisesti uusia rahoitusmahdollisuuksia 
• selvitämme rahoitusmahdollisuudet SAKU ry:n toiminnan kaksikielistämisen jatkamiselle 
• selvitämme kulttuuritoiminnan rahoitusmahdollisuudet 

 
Toimisto ja henkilöstön kehittäminen 
• toteutamme henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien mukaiset koulutukset 

 
Sidosryhmäyhteistyö 
• olemme aktiivisesti mukana erilaisissa toimintaan liittyvissä verkostoissa 
• noudatamme luotua sidosryhmästrategiaa 
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Toiminnan kehittäminen 
• teemme toimenpiteitä jäsenkentän laajentamiseksi (ml. ruotsinkieliset koulutuksen 

järjestäjät) 
• nykyaikaistamme jäsenrekisterin 
• valmistelemme muutoksen jäsenmaksuperustan yksinkertaistamiseksi 

o lähtökohtana kertymän pitäminen ennallaan 
o selvitämme perustan muuttamisen opiskelijoiden osalta järjestämisluvan 

mukaiseksi ja 
o henkilöstön osalta laskennalliseksi 

 
60-vuotisjuhlavuosi 2009 
• käynnistämme 60-vuotisjuhlavuoden suunnittelutyön 

 
 
 
LIITE 
Talousarvioesitys 2008 



Suomen ammatillisen koulutuksen
kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry.

TALOUSARVIOESITYS 2008
NUORET NUORET-ESR NUORET yht. AIKUISET JÄRJESTÖ YHTEENSÄ

ta 2008 ta 2007 tot  2006 ta 2008 ta 2007 tot 2006 ta 2008 ta 2007 tot 2006 ta 2008 ta 2007 tot 2006 ta 2008 ta 2007 tot 2006 ta 2008 ta 2007 tot 2006
 

Varsinainen toiminta
Osanottomaksutuotot 12 000 12 000 8 441 12 000 12 000 8 441 22 000 22 000 21 147 34 000 34 000 29 588
Kurssimaksutuotot 17 500 12 500 25 685 17 500 12 500 25 685 28 000 25 000 23 576 45 500 37 500 49 261
Muut tuotot 5 000 5 000 3 905 5 000 3 905 3 500 3 500 3 112 10 000 8 100 9 564 18 500 11 600 16 581
ESR-hanketuki 89 874 73 053 0 89 874 73 053 0 89 874 73 053

Tuotot yhteensä 34 500 29 500 38 031 89 874 73 053 34 500 119 374 111 084 53 500 50 500 47 835 10 000 8 100 9 564 98 000 172 974 168 483

Henkilöstökulut -74 000 -67 000 -60 513 -54 500 -64 976 -74 000 -121 500 -125 489 -50 000 -44 500 -40 342 -41 000 -37 000 -33 858 -165 000 -203 000 -199 689
(palkat, sos.kulut)
Poistot -946 -883 0 -4 000 -3 500 -2 707 -4 000 -4 446 -2 707
Vuokrat (tilat, laitteet) 0 -18 000 -16 850 -15 326 -18 000 -16 850 -15 326
Hallinnon ostopalvelut -2 000 -1 500 -2 000 -2 000 -3 500 0 -1 500 -5 000 -4 500 -3 498 -8 500 -8 000 -3 498
Kilpailutoiminnan ostopalvelut -12 000 -14 000 -11 221 -12 000 -14 000 -11 221 -18 000 -21 000 -19 442 -30 000 -35 000 -30 663
Kurssitoiminnan ostopalvelut -15 000 -14 500 -27 080 -15 000 -14 500 -27 080 -26 000 -23 000 -19 221 -41 000 -37 500 -46 301
Matka- ja majoituskulut -10 000 -10 000 -9 654 -12 000 -7 211 -10 000 -22 000 -16 865 -8 500 -6 500 -3 036 -14 000 -12 661 -10 335 -32 500 -41 161 -30 236
Kilpailumateriaali -8 000 -5 700 -6 695 -8 000 -5 700 -6 695 -5 500 -4 000 -4 332 -13 500 -9 700 -11 027
Tiedotusmateriaali -8 000 -8 000 -2 727 -6 350 -2 739 -8 000 -14 350 -5 466 -5 000 -3 000 -2 385 -3 000 -3 000 -1 261 -16 000 -20 350 -9 112
Muut materiaali- ja tarvikekulut -4 000 -1 000 -526 -1 000 -490 -4 000 -2 000 -1 016 -4 500 -1 000 -750 -3 500 -3 500 -1 671 -12 000 -6 500 -3 437
Toimistokulut (posti, puhelin…) -7 000 -6 500 -4 183 -580 -881 -7 000 -7 080 -5 064 -4 500 -3 500 -2 905 -9 000 -8 500 -5 477 -20 500 -19 080 -13 446
Kokous-, neuvotteu- ja
edustuskulut -3 500 -2 500 -822 -1 000 -354 -3 500 -3 500 -1 176 -3 000 -1 000 -6 -6 000 -3 000 -4 464 -12 500 -7 500 -5 646
Vakuutukset -2 000 -1 980 -1 805 -2 000 -1 980 -1 805 -1 500 -1 320 -1 203 -87 -3 500 -3 300 -3 095
Koulutus -283 -837 -265 0 -837 -548 -800 -7 500 -5 000 -2 312 -7 500 -5 837 -3 660
Muut toimintakulut -3 -16 500 0 -16 500 -3 -1 500 -1 000 -1 884 -1 500 -17 500 -1 887

Kulut yhteensä -145 500 -132 680 -125 512 -95 713 -77 799 -145 500 -228 393 -203 311 -128 000 -108 820 -94 422 -112 500 -98 511 -82 880 -386 000 -435 724 -380 613

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -111 000 -103 180 -87 481 -5 839 -4 746 -111 000 -109 019 -92 227 -74 500 -58 320 -46 587 -102 500 -90 411 -73 316 -288 000 -257 750 -212 130

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot 138 000 132 000 131 917 138 000 132 000 131 917
Muut varainhankinnan tuotot 375 0 0 375
Muut varainhankinnan kulut 0 0

Varainhankinta yhteensä 0 138 000 132 000 132 292 138 000 132 000 132 292

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Rahoitustuotot 750 1 357 0 750 1 357

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 750 1 357 0 750 1 357

Kulujäämä -111 000 -103 180 -87 481 -5 839 -4 746 -111 000 -109 019 -87 481 -74 500 -58 320 -46 587 35 500 42 339 60 333 -150 000 -125 000 -73 735

Yleisavustukset
Toiminta-avustus 150 000 125 000 100 000 150 000 125 000 100 000
Avustukset yhteensä 0 150 000 125 000 100 000 150 000 125 000 100 000

Tilikauden tulos -111 000 -103 180 -87 481 -5 839 -4 746 -111 000 -109 019 -92 227 -74 500 -58 320 -46 587 185 500 167 339 160 333 0 0 21 519
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