
    
    
    
 

 
 

 
 

SAKU ry 
 

TOIMINTASUUNNITELMA  
VUODELLE 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
SAKU-verkoston toimintatapa 

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

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

 
Toimenpiteet 2009 
 

• kehittämisryhmäorganisaation toiminnan vakiinnuttaminen 
• SAKU-verkostojen luominen asiantuntijavastuualueille ja verkostokokonaisuuden  

toiminnan käynnistäminen 
• opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointikonseptien kehittämisen käynnistäminen 
• kaksikielisyyden huomioiminen toiminnassa 
• ry:n ja säätiön yhteisen kehittämisseminaarin järjestäminen 
• 60-vuotisjuhlavuoden huomioiminen toiminnassa  
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VIESTINTÄ 
 
Toimenpiteet 2009 
 
Toiminnan organisointi 

• tuotamme tukimateriaalia yhteyshenkilöverkostojen toimintaan 
 
Organisaatioviestintä 

• toteutamme viestintästrategian mukaiset viestintätoimet 
• toteutamme SAKU ry:n juhlavuoden viestintäsuunnitelman mukaiset viestintätoimet 
• julkaisemme SAKU ry:n tiedotuslehden (4 numeroa) ja uudistamme lehden ilmeen 
• julkaisemme Sakun 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 

 
 
 
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 2009 
 
Toiminnan organisointi 

• opiskelijaliikunnan yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen 
• opiskelijoiden kulttuuritoiminnan yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen 
• opiskelijoiden hyvinvointiverkoston toiminnan vakiinnuttaminen 
 

Urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta (ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailut) 
• järjestämme tapahtumakalenterin mukaiset Ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailut  
• kehitämme kilpailujen järjestämisprosessia palautteen perusteella 
• järjestämme myös muita opiskelijoille tarkoitettuja kilpailu- ja liikuntatapahtumia yhteistyössä 

jäsenyhteisöjen ja muiden tahojen kanssa  
• toteutamme karting- ja pöytätennistapahtumat uusina lajikokeiluina opiskelijoille 
• hyväksymme vuoden alussa opiskelijoiden vuoden 2009 jäsenetulajit (ne lajit ja tapahtumat, joihin 

SAKU ry:n jäsenyhteisöjen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua jäsenetuhintaan) 
• selvitämme mahdollisuuden hankkia tanssimatto lisäämään oheistoimintaa opiskelijoiden 

tapahtumissa  
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Kulttuurin kilpailutoiminta 

• järjestämme Kainuun ammattiopiston kanssa ammattiin opiskelevien SAKUstars 2009 -
kulttuurikilpailut 21.–23.4.2009 Kajaanissa 

• teemme tarvittavat sääntömuutokset SAKUstars-sääntöihin tapahtuman jälkeen toukokuussa 
• kehitämme kilpailujen järjestämisprosessia palautteen perusteella 
• otamme käyttöön SAKUstars-käsikirjan 
• järjestämme ammattiin opiskelevien SAKUstars -kulttuurikilpailujen suunnittelupäivät syys-

lokakuussa vuoden 2010 kisajärjestäjän luona Seinäjoella 
• järjestämme kehittämispäivät SAKUstars- ja Taitaja-projektipäälliköille yhdessä Skills Finland ry:n 

kanssa tammi-helmikuussa 
• teemme päätöksen vuoden 2012 kisajärjestäjästä 
• otamme käyttöön sakustars.fi-sivuston perusversion ruotsinkielisenä 
• kartoitamme mahdolliset yhteistyökumppanit kulttuuritoiminnalle ja -kilpailuille 
• olemme mukana tuottamassa ohjelmaa Taitaja2009-tapahtuman esiintymislavalle (entiset 

SAKUstars-osallistujat) 
• pilotoimme konserttikiertueita ja musiikin tekemisen työpajoja yhteistyössä jäsenyhteisöjen ja 

Konserttikeskuksen kanssa 
 
Opiskelijoiden hyvinvointi 

• määrittelemme opiskelijoiden hyvinvoinnin kokonaisuuden yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
• selkiytämme SAKU ry:n roolin em. kokonaisuudessa ja kuvaamme SAKU ry:n opiskelijoiden 

hyvinvointikonseptin kokonaisuuden 
• osallistumme syksyllä 2009 toteutettavan valtakunnallisen teemapäivän suunnitteluun 

 
Liikuntatuutortoiminta 

• täsmennämme liikuntatuutor-koulutuskokonaisuuden sisältöjä 
• järjestämme tarvittavat liikuntatuutorkoulutukset 
• määrittelemme hinnoitteluperusteet koulutuksille 

 
Opiskelijakurssitoiminta 

• järjestämme kaksi opiskelijakurssia ”koulutuksesta työhön” -teemalla Kuerkievarissa 
 
”Ammattiosaajan työkykypassin” kehittäminen 

• koordinoimme passikokonaisuuden käyttöönottoa, jota toteuttavat 20 siihen kehittämisavustusta 
saanutta koulutuksen järjestäjää 

• koordinoimme passin levittämistoimenpiteitä 
• järjestämme kehittämistyöhön liittyviä verkostotapaamisia, yhteistyöpäiviä sekä tiedotustilaisuuksia 
• suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat koulutustilaisuudet 
• tuotamme kokeilun aikaisen materiaalin 
• kehitämme ja ylläpidämme teknisesti ja sisällöllisesti ammattiosaajan ALPO.fi-hyvinvointiportaalia 

yhteistyössä TAMK:n ja tykypassin kehittämisessä mukana olevien koulutuksen järjestäjien kanssa 
• otamme käyttöön portaalin ruotsinkielisen version ja lanseeraamme portaalin 
 

Kehittämistoiminta 
• osallistumme muihin toimintaa tukeviin ja edistäviin hankkeisiin 
• toteutamme haetun ESR-hankkeen rahoituspäätöksen mukaiset toimenpiteet 

 
Koulutustoiminta opiskelijapalveluhenkilöstölle 

• järjestämme kehittämisseminaarin ja verkostoitumispäivän opiskelijoiden hyvinvoinnin verkostolle 
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• järjestämme kehittämis- ja verkostoitumispäivän opiskelijaliikunnan yhteyshenkilöille 
• järjestämme verkostoitumistapahtuman opiskelijoiden kulttuuritoiminnan yhteyshenkilöille 

SAKUstars 2009 -tapahtuman yhteydessä 
• järjestämme opiskelijoiden hyvinvoinnin Aktiivisesti ammattiin -ajankohtaispäivät 

 
 
 
HENKILÖSTÖTOIMINTA 
 
Henkilöstötoiminnan tavoitteena on henkilöstöön kuuluvien 

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

 
 
Toimenpiteet 2009 
 
Toiminnan organisointi 

• työyhteisöliikunnan yhdyshenkilöverkoston/liikuntavastaavien toiminnan käynnistäminen 
 
Urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta (SAKU ry:n mestaruuskilpailut) 

• järjestämme tapahtumakalenterin mukaiset SAKU ry:n mestaruuskilpailut  
• kehitämme kilpailujen järjestämisprosessia palautteen perusteella 
• olemme mukana muiden henkilöstön kilpailutapahtumien järjestämisessä 
• toteutamme futsal-tapahtuman uutena lajikokeiluna henkilöstölle 
• selvitämme mahdollisuuden kalastuksen liittämisestä osaksi henkilöstön liikuntatoimintaa 
• hyväksymme vuoden alussa henkilöstön vuoden 2009 jäsenetulajit (ne lajit ja tapahtumat, joihin 

SAKU ry:n jäsenyhteisöjen henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua jäsenetuhintaan) 
 
Henkilöstöön kuuluvien hyvinvoinnin tukeminen ja harrastustoiminnan aktivointi 

• järjestämme kaksipäiväiset liikuntatreffit naisille ja miehille sulkapalloturnauksen yhteydessä 
huhtikuussa Pajulahdessa 

• selvitämme mahdollisuuden järjestää liikuntatreffitapahtuman ruska-aikaan Kuerkievarissa  
• toteutamme www-pohjaisen kävelykilpailun eri yksiköiden henkilöstölle 
• toteutamme SAKU-saaristovaelluksen Turun saaristoon 
• toteutamme SAKU-kulttuurivaelluksen johonkin suureen kulttuuritapahtumaan 
• toteutamme SAKU-aktiivivaelluksen Lappiin 
• selvitämme mahdollisuuden hyödyntää ALPO.fi-portaalia henkilöstön toiminnassa 
• toteutamme liikuntakyselypohjia jäsenyksiköiden käyttöön 
• järjestämme 1–2 teemoitettua luottamus- ja virkamiesjohdon koulutusviikkoa Kuerkievarissa 

 
Työyhteisöliikunnan yhteyshenkilöiden verkosto- ja koulutustoiminta 

• toteutamme seminaarin työhyvinvoinnin teemalla 60-vuotisjuhlaviikonlopun yhteydessä huhtikuussa 
Tampereella 

• aloitamme työyhteisöliikuntavastaavien koulutukset 
• järjestämme koulutus- ja verkostoitumispäivän työyhteisöliikunnan yhteyshenkilöille 
• aloitamme henkilöstön hyvinvoinnin toimintakonseptin ja toimintatapakäsikirjan rakentamisen 
• kuvaamme SAKU ry:n henkilöstön hyvinvointikonseptin kokonaisuuden 
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JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
Järjestötoiminnan tavoitteena on 

• valtakunnallisen liiton toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden varmistaminen 
 
 
Toimenpiteet 2009 
 
Talous ja rahoitus 

• vaikutamme toiminta-avustuksen nostamiseksi vastaamaan laajentunutta toimintaa 
• pidämme jäsenmaksut ennallaan 
• kartoitamme aktiivisesti uusia rahoitusmahdollisuuksia 
• selvitämme kulttuuritoiminnan rahoitusmahdollisuudet 
• selvitämme rahoitusmahdollisuudet SAKU ry:n ruotsinkielisen toiminnan laajentamiselle 
• selvitämme mahdollisuuden Ammattiosaajan työkykypassin kehittäminen -hankkeen pitempiaikaiselle 

rahoitukselle 
 

Toimisto ja henkilöstön kehittäminen 
• selvitämme kulttuuritoiminnan ja Kuerkievari-toiminnan resursointitarpeen ja ryhdymme tarvittaviin 

toimenpiteisiin  
• otamme käyttöön uuden palkkausjärjestelmän 
• toteutamme henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien mukaiset koulutukset 

 
Sidosryhmäyhteistyö 

• olemme aktiivisesti mukana erilaisissa toimintaan liittyvissä verkostoissa 
• luomme sidosryhmästrategian 

 
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 

henkilöstön osalta laskennalliseksi 
• selvitämme mahdollisuuden hankkia paketti- tai farmariauton SAKU ry:n käyttöön 

 
60-vuotisjuhlavuosi 2009 

• järjestämme juhlavuoden pääjuhlan pe 17.4.2009 Tampereella 
• järjestämme la–su 18.–19.4.2009 henkilöstön urheilu-, liikunta- ja juhlatapahtuman Tampereella 

 
Järjestötoiminnan tukipalvelut 

• tarjoamme SAKU ry:n Tuki-Säätiölle, Ammatilliset Rehtorit ry:lle ja Ammatillisten oppilaitosten 
rehtoriliitto, ARL ry:lle yhdistys- ja säätiötoiminnan tukipalvelut 



Suomen ammatillisen koulutuksen
kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry.

Syyskokous  30.9.2008

TALOUSARVIOESITYS 2009/uusi NUORET
NUORET NUORET-ESR KULTTUURI NUORET yht. AIKUISET JÄRJESTÖ YHTEENSÄ

ta 2009 ta 2008 tot  2007 ta 2009 ta 2008 tot 2007 tot 2007 ta 2009 ta 2008 tot 2007 ta 2009 ta 2008 tot 2007 ta 2009 ta 2008 tot 2007 ta 2009 ta 2008 tot 2007
 

Varsinainen toiminta
Osanottomaksutuotot 14 000 12 000 12 519 14 000 12 000 12 519 25 000 22 000 23 542 39 000 34 000 36 061
Kurssimaksutuotot 17 500 17 500 25 422 17 500 17 500 25 422 35 000 28 000 25 133 52 500 45 500 50 555
Muut tuotot 5 500 5 000 4 501 5 500 5 000 4 501 5 500 3 500 5 377 14 000 10 000 9 564 25 000 18 500 19 442
Erityisavustukset 14 544 0 14 544
ESR-hanketuki 177 103 0 0 177 103 0 0 177 103

0
Tuotot yhteensä 37 000 34 500 42 442 0 177 103 14 544 37 000 34 500 234 089 65 500 53 500 54 052 14 000 10 000 9 564 116 500 98 000 297 705

Henkilöstökulut -96 750 -74 000 -59 547 -158 316 -2 820 -96 750 -74 000 -220 683 -64 500 -50 000 -39 698 -53 750 -41 000 -33 323 -215 000 -165 000 -293 704
(palkat, sos.kulut)
Poistot -783 -783 -3 500 -4 000 -2 596 -3 500 -4 000 -3 379
Vuokrat (tilat, laitteet) -17 000 -18 000 -15 854 -17 000 -18 000 -15 854
Hallinnon ostopalvelut -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 -1 500 -1 500 -5 000 -5 000 -4 065 -8 500 -8 500 -4 065
Kilpailutoiminnan ostopalvelut -14 000 -12 000 -9 190 -14 000 -12 000 -9 190 -22 000 -18 000 -26 243 -36 000 -30 000 -35 433
Kurssitoiminnan ostopalvelut -17 500 -15 000 -28 827 -17 500 -15 000 -28 827 -33 000 -26 000 -24 893 -50 500 -41 000 -53 720
Matka- ja majoituskulut -10 000 -10 000 -8 189 -14 176 -1 815 -10 000 -10 000 -24 180 -7 500 -8 500 -5 646 -12 000 -14 000 -12 558 -29 500 -32 500 -42 384
Kilpailumateriaali -8 000 -8 000 -5 306 -8 000 -8 000 -5 306 -6 500 -5 500 -5 763 -14 500 -13 500 -11 069
Tiedotusmateriaali -9 000 -8 000 -5 957 -12 487 -8 500 -9 000 -8 000 -26 944 -6 000 -5 000 -3 878 -5 000 -3 000 -552 -20 000 -16 000 -31 374
Muut materiaali- ja tarvikekulut -4 000 -4 000 -3 025 -4 000 -4 000 -3 025 -3 000 -4 500 -2 237 -3 500 -7 000 -12 000 -5 262
Toimistokulut (posti, puhelin…) -6 000 -7 000 -4 835 -1 363 -274 -6 000 -7 000 -6 472 -4 000 -4 500 -3 531 -11 000 -9 000 -10 368 -21 000 -20 500 -20 371
Kokous-, neuvotteu- ja
edustuskulut -2 100 -3 500 -877 -1 082 -64 -2 100 -3 500 -2 023 -2 000 -3 000 -177 -4 000 -6 000 -3 262 -8 100 -12 500 -5 462
Vakuutukset -2 300 -2 000 -2 186 -2 300 -2 000 -2 186 -1 600 -1 500 -1 457 -3 900 -3 500 -3 643
Koulutus -900 -1 071 0 0 -1 971 -5 000 -7 500 -2 559 -5 000 -7 500 -4 530
Muut toimintakulut 0 0 0 -2 000 -1 500 -1 936 -2 000 -1 500 -1 936

Kulut yhteensä -171 650 -145 500 -128 839 0 -188 207 -14 544 -171 650 -145 500 -331 590 -151 600 -128 000 -113 523 -118 250 -112 500 -87 073 -441 500 -386 000 -532 186

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -134 650 -111 000 -86 397 0 -11 104 0 -134 650 -111 000 -97 501 -86 100 -74 500 -59 471 -104 250 -102 500 -77 509 -325 000 -288 000 -234 481

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot 145 000 138 000 137 173 145 000 138 000 137 173
Muut varainhankinnan tuotot 112 0 0 112
Muut varainhankinnan kulut 0 0 0

Varainhankinta yhteensä 145 000 138 000 137 285 145 000 138 000 137 285

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Rahoitustuotot 2 057 0 0 2 057

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 2 057 0 0 2 057

Kulujäämä -134 650 -111 000 -86 397 0 -11 104 0 -134 650 -111 000 -97 501 -86 100 -74 500 -59 471 40 750 35 500 61 833 -180 000 -150 000 -95 139

Yleisavustukset
Toiminta-avustus 180 000 150 000 120 000 180 000 150 000 120 000
Avustukset yhteensä 180 000 150 000 120 000 180 000 150 000 120 000

Tilikauden tulos -134 650 -111 000 -86 397 0 -11 104 0 -134 650 -111 000 -97 501 -86 100 -74 500 -59 471 220 750 185 500 181 833 0 0 24 861
 



TAPAHTUMAKALENTERI

(päivitetty 18.9.2008)

OPISKELIJAT AJANKOHTA PAIKKAKUNTA
Futsal 21.1.2009 Tampere

Salibandyn lopputurnaus helmikuu 2009 Tampere

Talvikisat (hiihto) 20.-21.3.2009 Tornio

Sulkapallo 3.-4.4.2009 Pajulahti

Lentopallo huhtikuu 2009

SAKUstars-kulttuurikilpailut 21.-23.4.2009 Kajaani

Painonnosto huhtikuu 2009

SAKU-sählyn lopputurnaus, pojat huhtikuu 2009

Penkkipunnerruksen loppukilpailu huhtikuu 2009

Pingis

Karting toukokuu 2009 Alahärmä (Powerpark )

SAKU-puolimaraton 9.5.2009 Helsinki

SAKU-rullis elokuu 2009 Tampere

Golf elokuu 2009 Rauma

Jalkapallo syyskuu 2009 -

SAKU-sähly syyskuu 2009 -

Salibandy syyskuu 2009 -

Pesäpallo syyskuu 2009 -

Yleisurheilu + maastojuoksu syyskuu 2009

Penkkipunnerrus (sotilaspenkki) syys-maaliskuu 2009-2010 kotirata

Keilailu syys-maaliskuu 2009-2010 kotirata

Koripallo marraskuu 2009

Nyrkkeily marraskuu 2009

Kaukalopallo marras-joulukuu 2009

SAKU-sählyn lopputurnaus, tytöt marras-joulukuu 2009

Tennis joulukuu 2009

2009

Ammattiosaajan liikuntavuoden 
päätapahtuma (tansanialainen jalkapallo) marraskuu 2009



TAPAHTUMAKALENTERI

(päivitetty 18.9.2008)

HENKILÖSTÖ AJANKOHTA PAIKKAKUNTA
Keilailu 10.1.2009 Kotka

SAKU-hiihtomaraton 1.3.2009 Niinisalo-Tampere

Talvikisat (hiihto, sähly, uinti) 20.-21.3.2009 Tornio

Sulkapallo ja tennis 3.-4.4.2009 Pajulahti

Naisten liikuntatreffit 3.-5.4.2009 Pajulahti

Miesten liikuntatreffit 3.-5.4.2009 Pajulahti

Lentopallo, alemmat ja ylemmät 18.-19.4.2009 Tampere

Futsal 18.-19.4.2009 Tampere

Puolimaraton 9.5.2009 Helsinki

SAKU-maraton 15.8.2009 Helsinki

Ruskamaraton ja Levimaraton 5.9.2009 Levi

Golf elokuu 2009 Rauma

SAKU-rullis elokuu 2009 Tampere

Kesäkisat (yleisurheilu, suunnistus, 
petanque, tennis, beach volley)

Saaristovaellus Turun saaristo

Aktiivivaellus Lappi

Lentopallo, sekajoukkueet

Ammunta, ilma-aseet kotirata

Ammunta, ruutiaseet

Alueellinen kilpailutoiminta
Ilves-kisat, lentopallo

2009
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