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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 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 

• opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmä 
• opiskelijaurheilun kehittämisryhmä 
• opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä 
• työyhteisöliikunnan kehittämisryhmä 
• Kuerkievarin kehittämisryhmä 
• viestinnän kehittämisryhmä 
• hallinnon ja organisaation kehittämisryhmä 
• talouden ja rahoituksen kehittämisryhmä 

 
Toimenpiteet 2010 
 

• kehittämisryhmien toiminnan tehostaminen ryhmäkohtaisten vuosikellojen avulla 
• verkostotoiminnan kehittäminen  
• kaksikielisyyden huomioiminen toiminnassa 



   
   
 
 
 
 
VIESTINTÄ 
 
Toimenpiteet 2010 

 
• toteutamme viestintästrategian mukaiset viestintätoimet 
• tuotamme tukimateriaalia yhteyshenkilöverkostoille 
• julkaisemme 4 numeroa SAKU ry:n Action!-tiedotuslehteä; lehden kohderyhmänä ovat 

jäsenyhteisöjen SAKU-yhteyshenkilöt ja lukuvuoden toisessa numerossa opiskelijat  
• julkaisemme Sakun sähkösanomat -sähköpostitiedotteen säännöllisesti 
• julkaisemme kohdennettuja sähköpostitiedotteita eri verkostoille tarvittaessa 
• selvitämme mahdollisuudet verkkolehden ja sähköisen uutiskirjeen julkaisemiseen 

 
 
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 2010 

 
Opiskelijaurheilu 

• järjestämme tapahtumakalenterin mukaiset Ammattiin opiskelevien  
mestaruuskilpailut sekä muut liikuntatapahtumat  

• järjestämme uudentyyppisen harrasteliikuntatapahtuman: 
o monen lajin tapahtuma, uusia lajikokeiluja 
o kilpahenkisyyden tilalla liikuntafestivaalin tunnelma 
o pyrkimyksenä tavoittaa iso joukko ammattiin opiskelevia ja myös liikunnallisesti 

passiivisempia nuoria 
• kehitämme kilpailujen järjestämisprosessia: 

o uusimme ilmoittautumisjärjestelmän 
o luomme vuosikellon kilpailujen hakemiseen ja kilpailujen järjestämisoikeuksien 

myöntämiseen 
o päivitämme sääntöjä  

• kehitämme opiskelijatapahtumiemme oheisohjelmaa 
• pyrimme tarjoamaan jäsenyhteisöjen opiskelijoille jäsenetutapahtumia 
• teemme yhteistyötä muiden valtakunnallisten liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä muiden 

valtakunnallisten toimijoiden kanssa 



   
   
 
 
 
 
 
Kulttuurin kilpailutoiminta 

• järjestämme SAKUstars 2010 -kulttuurikilpailut 13.–15.4.2010 yhteistyössä Koulutuskeskus Sedun 
kanssa Seinäjoella 

• valitsemme vuoden 2013 kisajärjestäjän tulleiden hakemusten perusteella 
• kehitämme kilpailuja TUKIstars-vuosikellon mukaisesti 

o ilmoittautumisajan päätyttyä järjestämiskokous Seinäjoella maaliskuussa 
o kilpailujen jälkeen päivitämme tarvittaessa SAKUstars-sääntöjä (suomeksi ja ruotsiksi) 
o järjestämme SAKUstars-suunnittelupäivät syyskuussa Joensuussa vuoden 2011 

kisajärjestäjän Pohjois-Karjalan ammattiopiston kanssa 
• uusimme SAKUstars-ilmoittautumisjärjestelmän 
• päivitämme vuonna 2009 käyttöönotettua SAKUstars-toimintakäsikirjaa 
• ylläpidämme kulttuuriyhteyshenkilörekisteriä ja järjestämme yhteyshenkilöille 

verkostoitumistilaisuuden Seinäjoella SAKUstars-kilpailujen yhteydessä 
• järjestämme SAKUstars-ohjelmaa tarvittaessa myös muihin ammatillisen koulutuksen tapahtumiin 

 
Opiskelijoiden koulutus- ja kurssitoiminta 

• järjestämme opiskelijakurssin ”koulutuksesta työhön” -teemalla Kuerkievarissa elo-syyskuussa 
• päivitämme harrastustoiminnan tutorkoulutuksen mallin 
• toteutamme harrastustoiminnan tutorkoulutuksia pääasiassa tilauskursseina 10–15 koulutuksen 

järjestäjän kanssa 
• organisoimme tutorkoulutusten kouluttajaverkoston; tavoitteena 4–6 aktiivista oto-kouluttajaa 

 
SAKU on the road -tapahtumat 

• teemme alueellisesti kohdennetun SAKU on the road -kiertueen  
• teematapahtumien tavoitteena tuoda SAKU ry:tä tutuksi opiskelijoille ja henkilöstölle, aktivoida 

osallistujia sekä levittää opiskelijoiden aktivoinnin hyviä malleja 
 
Ammattiosaajan työkykypassin koordinointi 

• jatkamme passikokonaisuuden käyttöönoton koordinointia 20 koulutuksen järjestäjälle, jotka saivat 
käyttöönoton tukea syksyn 2008 alusta 

• koordinoimme passikokonaisuuden käyttöönottoa uusille, syksyllä 2009 kehittämisavustusta 
saaneille koulutuksen järjestäjille 

• järjestämme passin käyttöönoton ja kehittämisen tueksi verkostotapaamisia, yhteistyöpäiviä sekä 
tiedotustilaisuuksia 

• osallistumme yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin passin käyttöönoton ja kehittämisen 
tueksi 

• suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat koulutustilaisuudet 
• tuotamme käyttöönoton tueksi tarvittavaa materiaalia 
• kehitämme ja ylläpidämme teknisesti ja sisällöllisesti ammattiosaajan ALPO.fi-hyvinvointiportaalia 

yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja työkykypassin levittämisessä mukana olevien 
koulutuksen järjestäjien kanssa 



   
   
 
 
 
 

• osallistumme syksyllä 2010 järjestettävän valtakunnallisen hyvinvoinnin teemapäivän suunnitteluun ja 
markkinointiin 

 
Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hanke 

• jatkamme keväällä 2009 käynnistynyttä ESR-hanketta erillisen hankesuunnitelman mukaisesti 
• hankkeen tavoitteena on määritellä opiskelijoiden hyvinvoinnin kokonaisuus yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa, selvittää SAKU ry:n rooli em. kokonaisuudessa ja levittää hyvinvointiin liittyviä 
malleja 

• vuoden 2010 tavoitteita ovat: 
o SAKU ry:n roolin vakiinnuttaminen ammatillisissa verkostotapahtumissa 
o ammatillisten vertaistapaamisten osallistujamäärän kasvattaminen 
o ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivien kehittäminen 
o ALPO.fi-hyvinvointiportaalin kehittäminen myös henkilöstön käyttöön sopivaksi 
o hyvinvointiverkoston työskentelyalustan kehittäminen 
o hankeyhteistyön laajentaminen 

 
Koulutustoiminta opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville 

• järjestämme ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät (aiemmin nimellä Aktiivisesti ammattiin  
-ajankohtaispäivät) 

• toteutamme verkostotapaamisia ja seminaareja 
o opiskelijapalveluiden henkilöstölle yhteistyössä Opetushallituksen ja KJY ry:n kanssa 
o omille yhteyshenkilöverkostoille tarpeen mukaan 

• jatkamme Jyväskylän yliopiston kanssa liikunnanopettajien jatkokoulutusten kehittämistä 
ammatillisen koulutuksen liikunnanopettajille 

 
 
HENKILÖSTÖTOIMINTA 
 
Henkilöstötoiminnan tavoitteena on henkilöstöön kuuluvien 

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

 
Toimenpiteet 2010 
 
Urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta  

• järjestämme tapahtumakalenterin mukaiset SAKU ry:n mestaruuskilpailut ja muut kilpailut 
• kehitämme kilpailujen järjestämisprosessia  
• selvitämme mahdollisuuden järjestää juhlavuoden päätapahtuman kaltainen iso henkilöstötapahtuma 

vuonna 2011 
 



   
   
 
 
 
 
Henkilöstöön kuuluvien hyvinvoinnin tukeminen ja harrastustoiminnan aktivointi 

• järjestämme viikonlopun kestävät monipuoliset kuntoliikuntatapahtumat miehille ja naisille 
yhteistyössä Pajulahden urheiluopiston kanssa  

• kehitämme edelleen kesällä järjestettäviä vaelluksia; tavoitteena osallistujamäärän 
kaksinkertaistaminen 

• suunnittelemme uusia tapahtumia jäsenyhteisöjen henkilöstön liikuttamiseksi 
• toteutamme www-pohjaisen kuntoliikuntakilpailun eri jäsenyhteisöjen henkilöstölle 
• järjestämme vuoden mittaan jäsenyhteisöjen henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 

liikuntatapahtumiin jäsenetuhintaan 
• järjestämme kaksi teemoitettua luottamus- ja virkamiesjohdon koulutusviikkoa Kuerkievarissa 

 
Työyhteisöliikunnan yhteyshenkilöiden verkosto- ja koulutustoiminta 

• järjestämme koulutus- ja verkostoitumispäivän työyhteisöliikunnan yhteyshenkilöille  
• käynnistämme työpaikkaliikunnan koulutuksen yhteistyössä Kunto ry:n kanssa 
 

 
JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
Järjestötoiminnan tavoitteena on 

• valtakunnallisen liiton toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden varmistaminen 
 
Toimenpiteet 2010 
 
Talous ja rahoitus 

• vaikutamme toiminta-avustuksen nostamiseksi vastaamaan laajentunutta toimintaa 
• uudistamme jäsenmaksuperusteen 
• 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 
• täytämme toimiston henkilöstövajeen tekemällä tarvittavat rekrytoinnit 
• pidämme yllä henkilöstön ammattitaitoa koulutusten avulla 
 

Sidosryhmäyhteistyö 
• olemme aktiivisesti mukana erilaisissa toimintaan liittyvissä verkostoissa 
• olemme kumppanina mukana toimintaa tukevissa ja edistävissä hankkeissa 

 



   
   
 
 
 
 
Toiminnan kehittäminen 

• teemme toimenpiteitä jäsenkentän laajentamiseksi  
• nykyaikaistamme jäsenrekisterin 

 
Järjestötoiminnan tukipalvelut 

• tarjoamme SAKU ry:n Tuki-Säätiölle ja Suomen Ammatilliset Rehtorit ry:lle yhdistys- ja 
säätiötoiminnan tukipalvelut 



Suomen ammatillisen koulutuksen
kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry.

Syyskokous 2009

TALOUSARVIOESITYS 2010

ta 2010 ta 2009 tot 2008 ta 2010 tot 2008 ta 2010 tot 2008 ta 2010 tot 2008 ta 2010 ta 2009 tot 2008 ta 2010 ta 2009 tot 2008 ta 2010 ta 2009 tot 2008 ta 2010 ta 2009 tot 2008
 

Varsinainen toiminta
Osanottomaksutuotot 15 000 14 000 12 372 15 000 14 000 12 372 28 000 25 000 21 116 43 000 39 000 33 488
Kurssimaksutuotot 18 000 17 500 21 899 18 000 17 500 21 899 36 000 35 000 24 490 54 000 52 500 46 389
Muut tuotot 5 500 5 500 5 738 5 500 5 500 5 738 5 500 5 500 4 939 12 000 14 000 9 564 23 000 25 000 20 241
ESR-hanketuki 87 412 87 412 0 0 87 412 0 0
Erityisavustukset 25 216 71 200 71 200 90 216 71 200 90 216

Tuotot yhteensä 38 500 37 000 40 009 0 25 216 71 200 87 412 197 112 37 000 130 224 69 500 65 500 50 545 12 000 14 000 9 564 278 612 116 500 190 334

Henkilöstökulut -81 500 -96 750 -77 458 -3 500 -45 000 -61 800 -191 800 -96 750 -120 020 -53 500 -64 500 -51 639 -41 500 -53 750 -40 797 -286 800 -215 000 -212 456
(palkat, sos.kulut) 0
Poistot -462 -462 -4 000 -3 500 -3 602 -4 462 -3 500 -3 602
Vuokrat (tilat, laitteet) -14 000 -17 000 -16 721 -14 000 -17 000 -16 721
Hallinnon ostopalvelut -2 000 -2 000 -241 -12 500 -1 700 -16 200 -2 000 -6 191 -1 500 -1 500 -5 000 -5 000 -5 334 -22 700 -8 500 -11 524
Kilpailutoiminnan ostopalvelut -15 000 -14 000 -14 604 -15 000 -14 000 -14 604 -25 000 -22 000 -27 208 -40 000 -36 000 -41 811
Kurssitoiminnan ostopalvelut -18 000 -17 500 -25 924 -18 000 -17 500 -25 924 -34 000 -33 000 -23 563 -52 000 -50 500 -49 487
Muiden tapahtumien ostopalv. 0 -2 000 -2 000 0 0
Matka- ja majoituskulut -10 000 -10 000 -7 944 -4 000 -3 992 -4 000 -11 600 -29 600 -10 000 -18 198 -7 500 -7 500 -5 040 -11 000 -12 000 -9 644 -48 100 -29 500 -32 881
Kilpailumateriaali -8 400 -8 000 -5 568 -1 000 -9 400 -8 000 -5 568 -7 400 -6 500 -3 803 -16 800 -14 500 -9 371
Tiedotusmateriaali -10 500 -9 000 -6 481 -3 000 -9 574 -7 500 -6 200 -27 200 -9 000 -24 117 -6 500 -6 000 -2 627 -6 000 -5 000 -2 896 -39 700 -20 000 -29 640
Muut materiaali- ja tarvikekulut -4 000 -4 000 -2 321 -4 000 -4 000 -2 371 -3 000 -3 000 -1 843 -7 000 -7 000 -4 214
Toimistokulut (posti, puhelin…) -6 500 -6 000 -5 621 -1 000 -1 008 -3 250 -10 750 -6 000 -7 463 -4 500 -4 000 -3 560 -12 000 -11 000 -12 640 -27 250 -21 000 -23 663
Kokous-, neuvottelu- ja 0
edustuskulut -3 500 -2 100 -3 673 -3 000 -2 823 -2 200 -2 400 -11 100 -2 100 -7 403 -2 000 -2 000 -1 705 -5 000 -4 000 -5 393 -18 100 -8 100 -14 501
Vakuutukset -2 800 -2 300 -2 271 -2 800 -2 300 -2 271 -1 900 -1 600 -1 514 -4 700 -3 900 -3 784
Koulutus -250 -3 700 0 0 -3 950 -4 000 -5 000 -1 547 -4 000 -5 000 -5 496
Muut toimintakulut -8 0 0 -8 -2 000 -2 000 -2 019 -2 000 -2 000 -2 027

Kulut yhteensä -162 200 -171 650 -152 363 -15 500 -21 096 -71 200 -87 412 -336 312 -171 650 -238 087 -146 800 -151 600 -122 500 -106 500 -118 250 -100 592 -589 612 -441 500 -461 179

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -123 700 -134 650 -112 354 -15 500 4 120 0 0 -139 200 -134 650 -107 862 -77 300 -86 100 -71 955 -94 500 -104 250 -91 028 -311 000 -325 000 -270 845

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot 151 000 145 000 145 233 151 000 145 000 145 233
Muut varainhankinnan tuotot 0 0 0
Muut varainhankinnan kulut 0 0 0

Varainhankinta yhteensä 151 000 145 000 145 233 151 000 145 000 145 233

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Rahoitustuotot 6 702 0 0 6 702

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 6 702 0 0 6 702

Kulujäämä -123 700 -134 650 -112 354 -15 500 4 120 0 0 -139 200 -134 650 -107 862 -77 300 -86 100 -71 955 56 500 40 750 60 907 -160 000 -180 000 -118 910

Yleisavustukset
Toiminta-avustus 160 000 180 000 135 000 160 000 180 000 135 000
Avustukset yhteensä 0 0 0 160 000 180 000 135 000 160 000 180 000 135 000

Tilikauden tulos -123 700 -134 650 -112 354 -15 500 4 120 0 0 -139 200 -134 650 -107 862 -77 300 -86 100 -71 955 216 500 220 750 195 907 0 0 16 090

AIKUISET JÄRJESTÖ YHTEENSÄNUORET NUORET yht.NUORET-KULTTUURI NUORET-VERKOSTONUORET-TYKYPASSI



OPISKELIJOIDEN TAPAHTUMAKALENTERI
2010

(päivitetty 16.9.2009)

TAPAHTUMA AJANKOHTA PAIKKAKUNTA
Futsal tammi-maaliskuu 2010
SAKU-sähly (valtakunnallinen sarja) tammi-huhtikuu 2010
Salibandyn lopputurnaus 9.2.2010 Tampere
Futsalin lopputurnaus 16.3.2010 Tampere
Sulkapallo 19.-20.3.2010 Pajulahti
Talvikisat (hiihto) 26.-27.3.2010 Kuusamo
Lentopallo 7.4.2010 Kouvola
Painonnosto 10.4.2010 Lempäälä
SAKUstars-kulttuurikilpailut 13.-15.4.2010 Seinäjoki
SAKU-sählyn lopputurnaus, pojat huhtikuu 2010
Karting 20.5.2010 Alahärmä (Powerpark )
Golf 27.8.2010 Oulu
Uudentyyppinen harrasteliikuntatapahtuma syyskuu 2010
Yleisurheilu + maastojuoksu syyskuu 2010

Jalkapallo syys-lokakuu 2010
Pesäpallo syys- lokakuu 2010
SAKU-sähly (oppilaitosten sisäiset sarjat) syys-joulukuu 2010
Salibandy syyskuu 2010 - helmikuu 2011
Kotirata penkkipunnerrus syyskuu 2010-maaliskuu 2011
Kotirata keilailu syyskuu 2010-maaliskuu 2011
Jalkapallon lopputurnaus vko 39 / vko 40
Koripallo marraskuu 2010
Tansanialainen jalkapallo marraskuu 2010
Kaukalopallo joulukuu 2010
Tennis joulukuu 2010

Kamppailupäivät (nyrkkeily, sotilaspaini, 
sotilaspenkkipunnerrus) syyskuu 2010



HENKILÖSTÖN TAPAHTUMAKALENTERI
2010

(päivitetty 16.9.2009)

TAPAHTUMA AJANKOHTA PAIKKAKUNTA
Keilailu 9.1.2010 Tampere
SAKU-hiihtomaraton + reppuhiihto 7.3.2010 Niinisalo-Tampere
Sulkapallo 19.-20.3.2010 Pajulahti
Lentopallo, alemmat 20.-21.3.2010 Pajulahti
Talvikisat (hiihto, sähly, uinti) 26.-27.3.2010 Kuusamo
Naisten liikuntatreffit 9.-11.4.2010 Pajulahti
Äijäpäivät 9.-11.4.2010 Pajulahti
Lentopallo, ylemmät 10.-11.4.2010 Pajulahti
Puolimaraton 8.5.2009 Helsinki
Saaristovaellus kesäkuu 2010 Saaristomeri
Erävaellus heinäkuu 2010
Kulttuurivaellus 23.7.2010 Tampere
SAKU-maraton 14.8.2010 Helsinki
Golf 27.8.2010 Oulu

Ammunta, ruutiaseet syyskuu 2010
Ruskamaraton ja Levimaraton 11.9.2010 Levi
Lentopallo, sekajoukkueet marraskuu 2010
Ammunta, ilma-aseet marraskuu 2010 kotirata

Alueellinen kilpailutoiminta
Ilves-kisat, lentopallo

Kesäkisat (yleisurheilu, suunnistus, 
petanque, tennis, beach volley) 4.-5.9.2010 Kerava
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