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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
TOIMINTAVUOTEEN 2005

Ottaessani SAKU ry:n puheenjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2006 
sain johdettavakseni dynaamisen, vireän ja kehittymishaluisen 
järjestöorganisaation. On ollut hieno huomata, että toimin-
taa selvästi leimaa eteenpäin menon meininki. Kehittyvästä 
järjestöstä kertoo sekin, että SAKU ry:n jäsenmäärä jatkaa 
tasaista kasvuaan. Toiminnassa mukana olevan henkilöstön ja 
opiskelijoiden määrällä mitattuna toimintaan on viimeisen kah-
den vuoden aikana tullut lisää yli 25 000 henkilöä. Uusia jäsen-
yhteisöjä saadaan tasaisesti mukaan toimintaan. Viimeisimpänä 
Haapaveden opiston kannatusyhdistys ry 3.3.2006. SAKU ry:n 
valtakunnallinen peitto on jo varsin kattava.  

Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailujen osanottajamäärä on 
koko ajan kasvanut ja vakiintunut 900 tienoille. Halukkuus tä-
män SAKU ry:n suurimman yksittäisen tapahtuman järjestämi-
seen on myös lisääntynyt. Vuoden 2008 kisat on jo myönnetty 
Espoo-Uusimaan järjestettäviksi ja 30.4. mennessä päätetään 
vuoden 2009 kisajärjestäjästä.

Viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet selvästi, että 
liikunnalla on yhteys hyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn. 
Yhä nuorempien ikäryhmien ylipaino on lisääntymässä samoin 
kuin sydän- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaeli-
mistön sairaudet. Näihin terveys- ja hyvinvointihaasteisiin vas-
taamiseksi tarvitsemme mittavia panostuksia, jotka saavutetaan 
parhaiten yhteistyöllä. SAKU ry:n toiminta sekä opiskelijoiden 
että henkilöstön liikunnallisen elämäntavan tukemiseksi ovat 
hieno osoitus siitä, että koulutuksen järjestäjät haluavat olla mu-
kana vastaamassa näihin haasteisiin.

Myös ponnistelut ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen eh-
käisemiseksi ovat alkaneet tuottaa tulosta. Tuoreimman selvi-

tyksen mukaan keskeyttämiset ovat vähentyneet 13 prosentista 
11 prosenttiin viimeisen kahden vuoden aikana. SAKU ry on 
ollut mukana näissäkin talkoissa. ESR-rahoitteisen Liikkumalla 
opit ammattiisi -projektin toimenpiteinä on koulutettu yksiköi-
hin vapaa-ajan toiminnan koordinaattoreita sekä heidän avuk-
seen liikuntatuutoreita, jotka aktivoivat ja innostavat opiskelu-
tovereitaan mukaan liikuntatoimintaan. Projektin ensimmäi-
sessä vaiheessa toimenpiteiden kohteena oli yli 1 500 opiskeli-
jaa. Projektin tuloksia levitetään ja koulutuksia järjestetään nyt 
myös Tavoite3-alueen ulkopuolella. 

SAKU ry:n toimintaa ja sitä toteuttavaa organisaatiota ke-
hitetään jatkuvasti. Strategiatyö on vakiinnutettu strategispro-
sessiksi ja vuonna 2005 osana tätä työtä uudistettiin SAKU 
ry:n säännöt.

Haluan kiittää kaikkia niitä jäsenkentän aktiiveja, jotka ovat 
omalla panoksellaan mahdollistaneet vireän toimintavuoden to-
teutumisen, SAKU ry:n hallinnossa ja toimistossa työskentele-
viä sekä edeltäjääni puheenjohtaja Mikko Koivukangasta hyvästä 
yhteishengestä ja työstä, joka on mahdollistanut toiminnan ja 
organisaation kehittämisen. Jatketaan toimintaa samassa hen-
gessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Antti Lahti
SAKU ry:n puheenjohtaja

Puheenjohtaja Antti Lahti on vakituinen osallistuja mm. kesä- ja talvikisoissa sekä maratoneilla.
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TOIMINTA-AJATUS, 
TAVOITTEET JA 
PÄÄMÄÄRÄT

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, 
SAKU ry on toiminut vuodesta 1949 asti ammatillisen koulu-
tuksen hyväksi. SAKU ry:n tehtävänä on tukea ja edistää kou-
lutuksenjärjestäjien perustehtävää tuottamalla liikunta- ja kult-
tuuripalveluita. SAKU ry myös aktivoi jäsenyhteisöjä järjestä-
mään itse erilaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia. 

SAKU ry:n toimintaa ohjaavat periaatteet ovat jäsenistölähtöi-
syys, yhteisöllisyys, kumppanuus ja muutosherkkyys. Jäsenistö-
lähtöisen toiminnan strategisiksi päämääriksi on vahvistettu 
jäsenistön tyytyväisyys toimintaan, kattava jäsenpeitto sekä 
toiminnan liittäminen osaksi jäsenten opiskelija- ja henkilöstö-
palveluita. Tapahtumien ja toiminnan tulee palvella jäsenistöä, ja 
toteuttavan organisaation tulee vastata toiminnan vaatimuksia. 
Kumppanuuden periaatteet saavutetaan tuloksellisella sidosryh-
mäyhteistyöllä. Toiminnan perustan muodostavan tulorahoituk-
sen on mahdollistettava jäsenpalveluiden ja muun palvelutoimin-
nan ylläpitäminen ja kehittäminen.

SAKU ry:n toiminta jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: opiskeli-
japalveluihin, henkilöstöpalveluihin ja järjestötoimintaan.

Opiskelijapalvelujen tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin 
tukeminen, aktiiviseksi kansalaiseksi ja järjestötoimijaksi kasvat-
taminen, opiskelukyvyn edistäminen, liikunnallisen ja aktiivisen 
elämäntavan kehittymisen tukeminen sekä yhteiskuntavastuul-
lisuuteen kasvattaminen ja sen edistäminen liikunnan ja kult-
tuurin keinoin.

Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on henkilöstön hyvinvoin-
nin tukeminen ja terveyttä edistävään liikuntaan kannustaminen, 
työkyvyn edistäminen sekä liikunnallisen elämäntavan kehit-
tymisen tukeminen.

Järjestötoiminnan tavoitteena on valtakunnallisen liiton toi-
mintaedellytysten sekä toiminnan kehittämisen tukeminen. 

SAKU ry:n toiminnan visioksi on yhteisesti hyväksytty neljä 
kohtaa, jotka ovat

• SAKU ry on valtakunnallisesti kattava ja arvostettu 
kulttuuri- ja liikuntajärjestö.

• SAKU ry:n harrastus-, kilpailu- ja koulutustoiminta ovat
vakiinnuttaneet asemansa ammatillisessa koulutuksessa.

• SAKU ry:n toiminnan vaikutukset näkyvät ammatintaitajien 
yhteiskunnallisissa valmiuksissa ja elämänhallinnassa.

• SAKU ry tuottaa palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti 
yhteistyöverkostojen kanssa.

Strategiatyö

Vuonna 2004 hyväksyttiin liiton toiminta-ajatus ja visio 2010. 
Toimintavuonna vahvistettiin strategiset päämäärät, menestys-
tekijät sekä sitovat tavoitteet ja mittarit. Strategiatyö vakiinnu-
tettiin jatkuvaksi strategiaprosessiksi, jossa strategiset elementit 
tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Osana strategiatyötä sekä 
toiminnan ja organisaation kehittämistä liiton uudet säännöt 
hyväksyttiin kevätkokouksessa 21.4.2005.

SAKU ry:n henkilöstöliikunta tarjoaa mahdollisuuden liikunnasta 
nauttimiseen, kollegoiden kohtaamiseen sekä yhteiseen harrasta-
miseen työkavereiden kanssa.
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Opiskelijapalveluihin kuuluu urheilun ja liikunnan kilpailutoi-
minta (ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailut), kulttuurin 
kilpailutoiminta (ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut), 
opiskelijakurssitoiminta, koulutustoiminta opiskelijapalveluhen-
kilöstölle sekä opiskelijapalvelujen kehittämisprojektitoiminta.  

Urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta

Vuoden 2005 aikana SAKU ry järjesti 16 valtakunnallista urhei-
lun ja liikunnan kilpailutapahtumaa ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijoille. Osallistujia oli kaikkiaan 6 288 ja joukkueita 
525. Henkilökohtaisista kilpailuista osanottajamäärältään suu-
rin oli yleisurheilu, jossa ilmoittautuneita kilpailijoita oli 113. 
Joukkuelajeista suosituin oli edelleen salibandy, jossa oli mu-
kana yhteensä 50 tyttö- ja poikajoukkuetta. Kilpailutapahtumien 
järjestämisestä vastasi 9 oppilaitosta.

Liikkumalla opit ammattiisi -projektin yhteydessä kokeiltiin 
uutena lajina penkkipunnerruksen kotiratakisaa. Laji sai hyvän 
vastaanoton, ja se otetaan jatkossa mukaan SAKU ry:n kilpailu-
toimintaan.  Projektissa lanseerattiin myös Ammattiosaajan 
liikuntavuosi -tapahtuma, jossa opintoaloittain tai asuntolasta 
kootut joukkueet pelaavat vastakkain. Tapahtuman järjes-
telyissä ovat vahvasti mukana liikuntatuutorit. Vuonna 2005 
Ammattiosaajan liikuntavuoden lajina oli futsal, ja liikuntavuoden 
lopputurnaus pelattiin marraskuussa Hämeenlinnassa. Mukana 
oli 16 joukkuetta ja 200 opiskelijaa eri puolilta Suomea.

Lajivalikoiman nousevia lajeja olivat futsal, golf, hiihto ja keilailu. 
Laskusuunnassa vuonna 2005 olivat jalkapallo, kaukalopallo, len-
topallo ja salibandy.

Kulttuurin kilpailutoiminta

Opiskelijoiden valtakunnalliset kulttuurikilpailut järjestetään 
vuosittain. Tapahtuman tarkoituksena on antaa ammattiin 
opiskelevalle mahdollisuus tuoda esille myös niitä taitojaan, 
jotka eivät välttämättä näy opiskelun arjessa. 

SAKU ry:n 53. Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut jär-
jestettiin 19.–21.4.2005 Savonlinnassa teemalla Monet taitavat. 
Kisoihin otti osaa lähes 900 nuorta. Savonlinnan kaupunki tar-
josi kisoille mainiot puitteet: Olavinlinna, Savonlinnasali ja muut 
suorituspaikat kaikuivat kannustusta ja esiintymisen iloa, kun 
ammatillisen koulutuksen kulttuuriväki esitteli osaamistaan. 
Kulttuurikisojen ilmoittautuminen hoidettiin ensimmäisen ker-
ran täysin sähköisesti, kun käyttöön otettiin www-pohjainen 
ilmoittautumisjärjestelmä.

Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut olivat esillä myös 
WorldSkills 2005 -kisoissa Helsingissä. Ammattitaidon MM-
kisojen yhteyteen järjestetyn kansainvälisen kylän esiintymis-
lavalla nähtiin kahden päivän ajan SAKU ry:n kulttuurikisojen 
parhaita tanssi- ja musiikkiesityksiä. 

Opiskelijakurssitoiminta

Työelämään valmistava opiskelijakurssi ”Minä itse työurani voi-
mavarana” järjestettiin Kuerkievarissa Äkäslompolossa 29.8.–
2.9.2005. Kurssisisältö rakentui vuorovaikutus- ja esiintymistai-
tojen sekä työ- ja toimintakykyä kehittävien taitojen ympärille. 
Kurssille osallistui 36 opiskelijaa eri jäsenyhteisöistä ympäri 
Suomen.

Liikkumalla opit ammattiisi -projektissa käynnistettiin opiskeli-
joiden liikuntatuutorkoulutukset. Kolmivaiheisen koulutuk-
sen teemat keskittyvät projektityöskentelyyn, tapahtuman 
järjestämiseen, ryhmän ohjaamiseen ja järjestötoiminnan perus-
teisiin. Vuoden 2005 aikana liikuntatuutorkoulutuksiin osallistui 
105 opiskelijaa. 

Koulutukset opiskelijapalveluhenkilöstölle

Aktiivisesti ammattiin – amisliikunnan ajankohtais- ja verkos-
toitumispäivät järjestettiin Tampereella Varalan Urheiluopis-
tossa 7.–8.10.2005. Teemana oli soveltava liikunta ja erityis-
opiskelijat. Päivillä oli 22 osallistujaa.

Harrastustoiminnan koordinaattoreiden koulutus ja verkos-
toituminen aloitettiin Liikkumalla opit ammattiisi -projektissa. 
Koordinaattori on henkilö, joka koordinoi oppilaitoksessa 
vapaaehtoista liikunta- ja harrastustoimintaa. Hän toimii link-
kinä oppilaitoksen johdon, opettajien ja opiskelijoiden välillä. 
Koordinaattorin apuna käytännön toiminnan järjestämisessä 
ovat liikuntatuutorit. Vuoden 2005 aikana koulutettiin 29 
koordinaattoria.

SAKU ry oli yhteistyökumppanina Opetushallituksen järjestä-
millä asuntolanhoitajien koulutuspäivillä. Päivät järjestettiin 
Kiipulan ammattiopistossa ja osanottajia oli 56.

Opiskelijatoiminnan tuotot vuonna 2005 koostuivat kilpailujen, 
tapahtumien ja kurssien osallistumismaksuista ja olivat yhteen-
sä 23 674 euroa (23 317 vuonna 2004). Kulut olivat yhteensä 
106 398 euroa (96 874 vuonna 2004). Opiskelijapalveluihin 
kohdennettiin 45 prosenttia SAKU ry:n henkilöstökuluista 
(pl. ESR-projektien henkilöstökulut) eli 52 006 euroa (47 714 
vuonna 2004).

OPISKELIJAPALVELUT

Tampereen ammattiopiston Solid Crew -tanssiryhmä menestyi 
kulttuurikilpailuissa keväällä 2005 ja pääsi esiintymään myös 
ammattitaidon MM-kisoihin Helsinkiin.
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Projektitoiminta

Vuonna 2003 käynnistyi SAKU ry:n hallinnoima ESR-rahoittei-
nen Liikkumalla opit ammattiisi -kehittämisprojekti, jonka tar-
koituksena on harrastustoiminnan aktivoiminen oppilaitosyh-
teisössä. Projektin tavoitteiksi hyväksyttiin:

• opiskelua tukevan ja opintoihin sitouttavan oppilaitosten 
 liikunta- ja harrastustoiminnan mallin luominen ammatilli-
 seen koulutukseen; malli myös omalta osaltaan lisää amma-
 tillisen koulutuksen vetovoimaisuutta
• ammatillisen koulutuksen opiskelijaliikunnan tuutorverkos-
 ton luominen
• ammatillisen koulutuksen liikunnan yhteistyöverkoston 
 kehittäminen
• oppilaitosten sisäisen ja oppilaitosten välisen yhteistyön
 kehittäminen liikunnan avulla
• tavoitteellisen liikuntatoiminnan lisääminen oppilaitoksissa.

Projektin tuloksena on luotu Aktiivisesti ammattiin -harrastus-
toiminnan malli, joka pitää sisällään opiskelijaliikuntatuutorkou-
lutukset ja tuutorverkoston ylläpitämisen, harrastustoiminnan 
koordinaattorikoulutukset ja koordinaattoriverkoston ylläpitä-
misen, Ammattiosaajan liikuntavuosi -konseptin, erityisoppilai-
tosten kulttuuriverkoston sekä harrastustoiminnan toiminta-
tarjottimen.

Projektin ensimmäinen osa päättyi 30.10.2005. Projektin toim-
intaan osallistui 1 638 opiskelijaa. Liikuntatuutoreita koulutet-
tiin 105 ja harrastustoiminnan koordinaattoreita 29.
 
Projektille haettiin jatkoa vuosille 2005–2007. Jatkoprojekti 
käynnistyi 1.11.2005 ja sen ensisijaisena tavoitteena on mallin 
levittäminen, harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan liittyvän yh-
teistyön edistäminen ja mallin toimenpiteiden ja koulutusten 
vakiinnuttaminen osaksi SAKU ry:n normaalitoimintaa. 

Vuonna 2005 projektitoiminnan kokonaiskulut olivat 83 588 
euroa, josta ESR-hanketuen osuus oli 77 952 euroa. 

Henkilöstöpalveluihin kuuluu ammatillisen koulutuksen hen-
kilöstölle suunnattu urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta, 
henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja harrastustoiminnan ak-
tivointi.

Urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta

Vuoden 2005 aikana SAKU ry järjesti henkilöstölle 14 valtakun-
nallista kilpailutapahtumaa. Osallistujia oli kaikkiaan 1 469 ja 
joukkueita 269. Osanottajamäärältään suurin henkilökohtainen 
laji oli yleisurheilu, jossa ilmoittautuneita kilpailijoita oli 120. 
Joukkuelajeista suosituin oli edelleen lentopallo. Pajulahden ja 
sekasarjojen turnauksiin osallistui kaikkiaan lähes 100 jouk-
kuetta. Kilpailutapahtumia järjesti yhteensä 5 eri oppilaitosta.

Henkilöstöliikunnassa osanottajamäärältään nousevia laje-
ja vuonna 2005 olivat golf, hiihto, sulkapallo ja yleisurheilu. 
Lentopallon ja petankin osallistujamäärät olivat puolestaan pie-
nessä laskusuunnassa.

Koulutukset

Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kevätkurssi 
järjestettiin viikolla 11 Kuerkievarissa. Osallistujia kurssilla oli  
kaikkiaan 58.

Henkilöstötoiminnan tuotot vuonna 2005 koostuivat kilpailu-
jen ja kurssien osallistumismaksuista ja olivat yhteensä 40 296 
euroa (38 725 vuonna 2004). Kulut olivat yhteensä 82 626 eu-
roa (71 545 vuonna 2004). Opiskelijapalveluihin kohdennettiin 
30 prosenttia SAKU ry:n henkilöstökuluista (pl. ESR-projektien 
henkilöstökulut) eli 33 803 euroa (31 250 vuonna 2004).

HENKILÖSTÖ-
PALVELUT

Liikkumalla opit ammattiisi -projektissa koulutettiin opiskelijoita liikuntatuutoreiksi.  Tärkeä osa koulutus on ryhmän ohjaamisen harjoittelu.
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Liiton visuaalinen ilme

SAKU ry:n visuaalinen ilme uusit-
tiin vuoden 2005 aikana. Kuvataiteilija 
Vesa Lahtisen suunnittelema uusi logo 
hyväksyttiin kevätkokouksessa ja otet-
tiin käyttöön elokuussa 2005. Visuaa-
lisen ilmeen uudistukseen liittyivät 
myös uusi, raikas värimaailma ja hauska 
Saku-maskotti, jotka tulivat jäsenistölle 
tutuiksi mm. Internetin, julisteiden, 
Action-lehden ja kilpailutapahtumien 
materiaalin kautta. Visuaalisen ilmeen 
tueksi laadittiin kirjallinen graafi nen 
ohjeistus. 

Sähköinen viestintä

SAKU ry:n Internet-sivujen merkitys liiton viestinnässä kasvoi 
huomattavasti vuoden 2005 aikana. Nettisivujen kävijämäärät 
kasvoivat selvästi edellisvuoteen verrattuna. Sivujen uutispals-
talla pyrittiin lukuvuoden aikana julkaisemaan uutta luettavaa 
vähintään kaksi kertaa viikossa. Lisäksi sivuilta löytyi ajankohtais-
ta tietoa SAKU ry:n kilpailu- ja koulutustapahtumista: kisakut-
suja, otteluohjelmia ja tuloksia päivitettiin sivuille useita kertoja 
viikossa, eikä paperikutsuja kisoihin ollut tarvetta postittaa enää 
lainkaan vuoden 2005 aikana. 

VIESTINTÄ

SAKU ry:n Liikkumalla opit ammattiisi -ESR-projektin nettisivut 
uudistettiin syyskuun lopulla. Sivuilta löytyy projektissa kehitetyt 
mallit, testattuja käytännön vinkkejä sekä käyttäjien ideoiden ja 
ehdotusten pohjalta päivittyvä Ideapankki. Sivut täydentävät 
ja päivittävät projektissa julkaistua Aktiivisesti ammattiin 
-toimintakansiota.

Sakun sähkösanomat -niminen kuukausittain ilmestyvä sähkö-
postitiedote julkaistiin lukuvuoden aikana 11 kertaa. Tiedot-
teessa kerrottiin lyhyesti ajankohtaisista SAKU ry:n kuulumi-
sista (koulutukset, kisat, Kuerkievarin tarjoukset jne.). Linkit 
SAKU ry:n nettisivuille auttoivat lukijoita saamaan itseään 
kiinnostavista aiheista nopeasti ja helposti lisätietoja. Tiedot-
teen postituslistalla oli noin 700 henkilöä.

Printtiviestintä:  Action!-tiedotuslehti ja muut lehdet 

Toimintavuonna 2005 lanseerattiin SAKU ry:n uusi tiedotuslehti 
Action!, joka ilmestyy kahdesti vuodessa lukukausien alussa. 
28-sivuisessa julkaisussa esitellään aktiivisia SAKU-toimijoita, 
muistellaan edellisen lukuvuoden tapahtumia ja tiedotetaan tu-
levista tapahtumista. Mukana ovat sekä henkilöstö- että opiskeli-
jatapahtumat, liikunta ja kulttuuri sekä Kuerkievari. 

Toimintavuoden aikana SAKU ry on ollut esillä noin parissa-
kymmenessä lehdessä tai verkkolehdessä. Juttuja on kirjoitettu 
suurimmista liikuntatapahtumista ja kulttuurikisoista. 

Messut

SAKU ry osallistui tammikuussa 2005 Next Step -messuille, 
jotka pidettiin Taitaja-kisojen yhteydessä Turussa.

Viestinnän kulut

Viestintään oli vuoden 2005 talousarviossa varattu 9 000 euroa 
(ilman ESR-projektin tiedotuskuluja). Toteutuneet kulut olivat 
7 700 euroa.
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JÄRJESTÖ-
TOIMINTA

Liiton jäsenistö

SAKU ry:n jäseniä voivat olla oikeustoimikelpoiset ammatillisen 
koulutuksen järjestäjät ja liiton toimialaan läheisesti liittyvät 
oikeustoimikelpoiset yhteisöt. SAKU ry:n toiminnassa ovat 
mukana ne oppilaitokset ja yksiköt, jotka jäsenyhteisöt ovat il-
moittaneet mukaan. Toimintavuoden lopussa 31.12.2005 jäse-
ninä oli 76 koulutuksen järjestäjää (73 vuonna 2004) ja toimin-
nassa mukana 162 yksikköä (128 vuonna 2004). Oppilaitoksissa 
oli yhteensä 102 973 opiskelijaa (87 227 vuonna 2004), joista 
tyttöjä 46 360 (37 664 vuonna 2004) ja poikia 56 613 (49 563 
vuonna 2004). Henkilöstöön kuuluvia oli 15 870 (14 175 vuon-
na 2004), joista naisia 8 560 (7 563 vuonna 2004) ja miehiä 
7 310 (6 612 vuonna 2004). Toiminnassa mukana olevia opiskeli-
joita ja henkilöstöä oli yhteensä 118 843 (101 402 vuonna 
2004).

Liiton kokoukset

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, 
SAKU ry:n ylintä päätösvaltaa käyttävät liiton varsinaiset ko-
koukset, kevätkokous ja syyskokous. Liiton kokouksissa jäsen-
ten päätäntävaltaa käyttävät jäsenten valtuuttamat kokous-
edustajat.

Toimintavuonna 2005 kevätkokous pidettiin kulttuurikilpailujen 
yhteydessä 20.4.2005 Savonlinnassa. Kokouksessa oli edustet-
tuina 20 jäsenyhteisöä, läsnä oli 24 virallista kokousedustajaa ja 
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ääniä yhteensä 167. Syyskokous pidettiin 1.11.2005 Helsingissä. 
Tässä kokouksessa edustettuina oli 16 jäsenyhteisöä, läsnä oli 
19 virallista kokousedustajaa ja ääniä yhteensä 147.

Vuonna 2005 varsinaiset kokoukset päättivät yhteensä 26 
asiasta. 

Tilintarkastajat

Liiton tilintarkastajina ovat vuonna 2005 toimineet tilintar-
kastaja HTM, JHTT Seppo Lindholm Oy Audiator Ab:sta sekä 
talousjohtaja Matti Kauppinen Ylä-Savon ammatillisen koulutuk-
sen kuntayhtymästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, 
JHTT Jorma Kesä Oy Audiator Oy:stä sekä talousjohtaja Pirjo 
Kovalainen Kainuun maakuntakuntayhtymästä.

Hallitus

SAKU ry:n toimeenpanevana elimenä työskentelee hallitus. 
Hallituksen alaisena työskentelevät valiokunnat, työryhmät sekä 
toiminnanjohtaja ja hänen alaisuudessaan SAKU ry:n toimisto.

Vuonna 2005 hallituksen muodostivat syyskokouksessa kahdeksi 
kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, joista 
yksi on syyskokouksen valitsema varapuheenjohtaja. Hallituksen 
muilla jäsenillä oli henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen 
kokouksissa oli läsnäolo- ja puheoikeus Opetushallituksen 
nimeämällä edustajalla.
 
Hallitus piti toimintavuoden aikana 9 kokousta ja päätti yhteen-
sä 148 asiasta.

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2005:

Puheenjohtaja 
Mikko Koivukangas, Oulu (9)

Varapuheenjohtaja
Artti Antila, Kajaani (8)

Jäsenet
Pekka Kolehmainen, Jyväskylä (4)
Antti Lahti, Vammala (9)
Matti Notko, Iisalmi (7)
Irma Pohja, Lahti (8)
Jukka Ylikarjula, Kokkola (4)

Henkilökohtaiset varajäsenet
Keijo Pesonen, Savonlinna (Antila)
Kalevi Helin, Jämsänkoski (Kolehmainen)
Jukka Kosunen, Varkaus (Lahti)
Voitto Kukkonen, Valkeakoski (Pohja)
Anna Maria Jääskeläinen, Kemi (Ylikarjula)

Opetushallituksen edustaja
Heli Kuusi
Opetushallituksen varaedustaja
Juhani Pirttiniemi

Kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi liiton toiminnanjo-
htaja.

Hallituksen jäsenet Pekka Kolehmainen, Matti Notko ja Jukka 
Ylikarjula olivat hallituksen edustajat ehdollepanotoimikunnas-

sa, joka valmisteli henkilövalintoja SAKU ry:n syyskokoukselle 
2005. Tuki-Säätiön edustajana toimikunnassa oli Pertti Lakkala. 
Toimikunta kokoontui neljä kertaa.

Valiokunnat 

Kulttuurivaliokunta
Kulttuurivaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää kult-
tuuritoimintaa. Valiokunnan toimintavuosi on kalenterivuosi ja 
jäsenen toimikausi kaksi vuotta.

Kulttuurivaliokunta kokoontui toimivuoden aikana kaksi ker-
taa.

Puheenjohtaja
Marja Gustafsson  Rauma  (2)

Annika Heikkinen Iisalmi  (2)
Tapani Komulainen Kajaani  (2)
Anita Räisänen Helsinki (2)

Valiokunnan sihteerinä toimi liiton toimistosihteeri.

Kilpailu- ja koulutusvaliokunta
Kilpailu- ja koulutusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja ke-
hittää kilpailu- ja koulutustoimintaa. Valiokunnan toimintavuosi 
on kalenterivuosi ja jäsenen toimikausi kaksi vuotta. 

Kilpailu- ja koulutusvaliokunta kokoontui toimintavuoden ai-
kana yhden kerran.

Puheenjohtaja
Mika Soidinsalo Hamina (1)

Jäsenet
Leila Keski-Oja Kokkola (1)
Matti Korhonen Jyväskylä (1)
Arja Lintunen Joensuu (-)
Jorma Salonen Jurva (1)

Valiokunnan sihteerinä toimi liiton liikuntasihteeri. 

Toimisto ja henkilöstö

Liiton toimisto on ammatillisen koulutuksen liikunnan ja kulttu-
urin asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Toimintavuonna SAKU 
ry:n palveluksessa olivat seuraavat henkilöt: 

Tellervo Tarko toiminnanjohtaja
Jani Järvelin projektipäällikkö, 
 Liikkumalla opit ammattiisi -projekti
Terhi Lehmussaari toimistosihteeri
Saija Sippola tiedottaja
Matti Villgren  liikuntasihteeri (15.8.2005 alkaen)

Liiton toimisto sijaitsee Tampereella. Toimiston osoite  on 
Kuninkaankatu 39, 33200 Tampere.

Stipendit Juhlavuosirahastosta

Suoman ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, 
SAKU ry:llä on juhlavuosirahasto, jonka tarkoituksena on edis-
tää jäsenyhteisöissä tapahtuvaa liikunta- ja kulttuuriharrastusta.
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SAKU ry:n Tuki-Säätiön hallituksen muodostivat 2005:

Puheenjohtaja Pertti Lakkala Rovaniemi
Varapuheenjohtaja Keijo Pesonen Savonlinna
Jäsen Anna Maria Jääskeläinen Kemi
Jäsen Mikko Koivukangas Oulu
Jäsen Saara Kotamäki Jyväskylä
Jäsen Voitto Kukkonen Valkeakoski

Tuki-Säätiön asiamiehenä toimi liiton toiminnanjohtaja Tellervo 
Tarko. Säätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 ker-
taa.

Järjestötoiminnan tuotot ja kulut

SAKU ry tarjosi Ammatilliset Rehtorit ry:lle yhdistystoiminnan 
tukipalveluja sekä SAKU ry:n Tuki-Säätiölle hallintopalveluja. 
Näiden palvelujen järjestäminen korvattiin aiheuttamisperiaat-
teella. Korvaukset vuonna 2005 olivat yhteensä 7 764 euroa.

Järjestötoimintaan kohdennettiin toimintavuonna 25 prosenttia 
SAKU ry:n henkilöstökuluista eli 30 700 euroa (henkilöstöku-
lut ilman ESR-projektien henkilöstökuluja). Muut merkittävät 
järjestötoiminnan kuluerät olivat tila- ja laitevuokrat 16 600 
euroa, matka- ja majoituskulut 10 700 euroa sekä toimistokulut 
8 400 euroa.

TALOUS JA
RAHOITUS

Rahastosta palkitaan lukuvuosittain stipendillä vuoden sakulai-
nen liikkuja ja vuoden kulttuurisakulainen sekä muita opiskeli-
joita, jotka ovat omalla toiminnallaan ja esimerkillään edistäneet 
liikunnan ja kulttuurin harrastamista ja SAKU ry:n toiminta-aja-
tuksen toteutumista omassa oppilaitoksessaan. Stipendit myön-
netään oppilaitosten hakemuksesta.

Vuonna 2005 rahasto jakoi stipendeinä yhteensä 1 425 euroa 
(liikuntastipendeinä 825 euroa ja kulttuuristipendeinä 600 eu-
roa).

Liiton huomionosoitukset

Standaarit:
Savonlinnan kaupunki

Ansiomerkit:

Hopeinen ansiomerkki
Jorma Lappeteläinen Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus
Pekka Virtakoivu Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus

Kuntomitalit:

Kultaiset kuntomitalit
Matti Juntunen Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus
Jorma Karjalainen Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Toimi Keinänen Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Juhani Ketamo Vammalan ammattikoulu
Ari Koskinen Etelä-Karjalan ammattiopisto
Heikki Miettinen Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Harri Mäkelä Vammalan ammattikoulu
Raimo Olkinuora Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus
Kalevi Seger Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus
Raimo Töyri Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Hopeiset kuntomitalit
Jukka Multanen Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Pronssiset kuntomitalit
Pekka Eloranta Helsingin tekniikan alan oppilaitos

SAKU ry:n Tuki-Säätiö

SAKU ry:n Tuki-Säätiön tarkoituksena on liikuntakasvatuksen 
edistäminen Suomen ammatillisessa koulutuksessa. Säätiö to-
teuttaa tarkoitustaan lähinnä omistamalla koulutuskeskuksen 
sekä järjestämällä tarkoitustaan tukevaa majoitus-, retkeily- ja 
koulutustoimintaa omistamissaan tai hallinnassaan olevissa ti-
loissa.

Säätiö omistaa Äkäslompolossa Kolarin kunnassa Kuerkievari-
nimisen koulutuskeskuksen. Kuerkievari sijaitsee Ylläksen tun-
turialueella, Kuertunturin juurella. Erityisesti ryhmien käyttöön 
tarkoitetussa koulutuskeskuksessa on 63 vuodepaikkaa sekä lu-
entosali. Majoituksen yhteydessä Kuerkievarissa on mahdollista 
käyttää myös ruokailupalveluja. Kuerkievaria käytetään erilais-
ten henkilöstökoulutusten ja opiskelijakurssien järjestämiseen, 
mutta siellä voivat majoittua myös yksityiset matkailijat.

Liiton talousarvio toteutui suunnitellusti ja maksuvalmius säilyi 
hyvänä koko tilivuoden 2005. Vuoden 2005 tilinpäätös osoittaa 
6 721,63 euron ylijäämää. 

Oman toiminnan tuotot
Kilpailujen, tapahtumien, kurssien ja koulutusten osanottomak-
suja kertyi toimintavuonna 63 970 euroa (62 041 vuonna 2004). 
Korvauksia tukipalvelujen järjestämisestä saatiin yhteensä 7 764 
euroa (2 664 vuonna 2004).

Avustukset 
Opetusministeriön vuotuinen toiminta-avustus nousi 8 000 eu-
roa 89 000 euroon. ESR-projektituki Liikkumalla opit ammat-
tiisi- ja Liikkumalla opit ammattiisi II -projekteihin oli yhtensä 
77 952 euroa, josta 13 147 euroa on maksettu SAKU ry:lle ja 
64 805 euroa kirjattu tilinpäätöksessä projektisaamisiin.

Varainhankinnan tuotot
Varainhankinan tuotot koostuivat pääasiassa jäsenmaksu-
tuotoista. Jäsenmaksutuottoja kertyi toimintavuonna 121 402 
euroa. Muita varainhankinnan tuottoja kertyi SAKU-paitojen 
myynnistä 641 euroa. Myytäviä paitoja uudella SAKU-logolla 
hankittiin 2 016 eurolla.



11

KATSE 
TOIMINTAVUOTEEN 
2006

SAKU ry:n jäsenmäärä on noussut tasaisesti 2000-luvulla. 
Jäsenkentän laajentuessa haasteeksi nousee toiminnan kehit-
täminen jäsenistölähtöisesti ja jäsenistön tarpeeseen. Perinteisen 
kilpailutoiminnan rinnalle on kehitetty uusia toimintakokonai-
suuksia, joilla opiskelijoita aktivoidaan liikunnan ja kulttuurin 
keinoin. Tämä kehittämistyö on pääosin tehty Liikkumalla opit 
ammattiisi -projektin toimenpiteinä. Kehittämistyötä jatketaan 
ja vuonna 2006 aloitetaan vastaavien keinojen ideoiminen myös 
henkilöstötoimintaan. 

Opetusministeriön toiminta-avustuspäätös vuodelle 2006 toi 
SAKU ry:lle 11 000 euron korotuksen. Jäsenmaksukertymä 
vuoteen 2005 verrattuna tulee nousemaan noin 10 000 euroa. 
Toiminta on positiivisessa kierteessä.

LIITTEET  Jäsenluettelo 31.12.2005
  Tilinpäätöstiedot tilikaudelta 1.1.–31.12.2005
  Tilintarkastuskertomus

SAKU ry on liikuntaa, kulttuuria ja koulutusta 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja henkilöstölle!



Jäsenen nimi Oppilaitoksen nimi

Ami-Säätiö Amiedu
Ammatilliset Rehtorit ry
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia,Espoon seudun ammattiopisto
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Etelä-Karjalan aikuisopisto

Etelä-Karjalan ammattiopisto
Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Mikkelin ammattiopisto
Haminan kaupunki Haminan ammattiopisto
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Tavastia
Härmänmaan ammatti-instituutin kuntayhtymä Härmänmaan ammatti-instituutti
Helsingin kaupunki Helsingin palvelualojen oppilaitos

Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Hengitysliitto Heli ry Kaprakan ammatillinen koulutuskeskus

Merikosken ammatillinen koulutuskeskus
Hevosopisto Oy Ypäjän Hevosopisto
Hyvinkään kaupunki Hyvinkään ammattioppilaitos
Invalidisäätiö Keskuspuiston ammattiopisto
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Savonlinnan ammatti-ja aikuisopisto
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Porvoon ammattiopisto
Jalasjärven kunta Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Jämsän Seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Jämsän seudun koulutuskeskus
Järviseudun koulutuskuntayhtymä Järviseudun ammatti-instituutti
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto, Konservatorio

Jyväskylän ammattiopisto, Palvelualojen oppilaitos
Jyväskylän ammattiopisto, Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
Jyväskylän ammattiopisto, Tekninen oppilaitos
Jyväskylän ammattiopisto,Kauppaoppilaitos

Kainuun maakunta-kuntayhtymä Kainuun ammattiopisto
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Kalajokilaakson ammattioppilaitos
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Kangasalan ammattioppilaitoksen kuntayhtymä Kangasalan ammattioppilaitos
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Kemi-Tornion ammattiopisto
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto,Kannuksen yksikkö
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto,Kaustisen yksikkö
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto,Perhon yksikkö
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto,Toholammin yksikkö
Kokkolan ammattiopisto
Kokkolan kauppaopisto
Kokkolan sosiaali-ja terveysalan opisto

Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä Pieksämäen ammattiopisto
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Järvenpään ammattiopisto

Keravan ammattiopisto
Keuda/kuntayhtymän toimisto
Mäntsälän ammattiopisto
Nurmijärven ammattiopisto
Tuusulanjärven ammattiopisto

Kiipulasäätiö Kiipulan ammattiopisto
Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pudasjärven ammattioppilaitos

Taivalkosken ammattioppilaitos
Taivalkosken metsäoppilaitos

Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä Kokemäenjokilaakson ammattiopisto
Kotkan kaupunki Kotkan ammatillinen koulutuskeskus
Kouvolan seudun kuntayhtymä Kouvolan seudun ammattiopisto
Kurikan ammattioppilaitoksen kuntayhtymä Kurikan ammattioppilaitos
Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä Länsi-Lapin ammatti-instituutti
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Ammatti-instituutti Iisakki

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Länsi-Pirkanmaan koulutusky. Aikuiskoulutus

Länsi-Suomen aikuiskoulutuksen kuntayhtymä Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Innova
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus, Innofocus

Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus
Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymä Loimaan ammatti-instituutti
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Forssan ammatti-instituutti
Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Mäntän seudun koulutuskeskus
Nokian kaupunki Nokian ammattioppilaitos



Jäsenen nimi Oppilaitoksen nimi

Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä OSAO/Haukiputaan yksikkö
OSAO/Kaukovainion yksikkö,liiketalous
OSAO/Kaukovainion yksikkö,tekniikka
OSAO/Kempeleen yksikkö,Niittyrannantie
OSAO/Kempeleen yksikkö,Piriläntie
OSAO/Kontinkankaan yksikkö
OSAO/Limingan yksikkö
OSAO/Muhoksen yksikkö
OSAO/Myllytullin yksikkö
OSAO/Pikisaaren yksikkö
OSAO/Työpaikkakoulutuspalvelut

Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä Koulutuskeskus Salpaus
Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pirkanmaan Taitokeskus
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset
Pohjois-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutti
Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti
Porin kaupunki Porin Metsäopisto

Porin Palveluopisto
Porin tekniikkaopisto

Raahen koulutuskuntayhtymä Raahen ammattioppilaitos
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Naantalin ammattiopisto

Raision ammattiopisto
Rauman kaupunki Rauman ammattiopisto
Rautaruukki Oy Ferrea,Rautaruukin teollisuusoppilaitos
Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymä Riihimäen ammattioppilaitos
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin luonto-opisto

Lapin Urheiluopisto
Levi-instituutti
Rovaniemen palvelualojen oppilaitos
Rovaniemen tekninen ammattioppilaitos
Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos

Salon seudun koulutuskuntayhtymä Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Salon aikuiskoulutuskeskus
Salon ammattioppilaitos
Salon kaupan ja terveyden ammattiopisto

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland Östra Nylands yrkesskola
Savon koulutuskuntayhtymä Savon ammatti- ja aikuisopisto
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen kk/Taidon ja kulttuurin oppilaitos,TAIKU

Seinäjoen koulutuskeskus Maatalous- ja metsäoppilaitos Tuomarniemi
Seinäjoen koulutuskeskus,Kauhajoen palvelualojen oppilaitos
Seinäjoen koulutuskeskus,Maatalous-ja metsäoppilaitos,Ilmajoki
Seinäjoen koulutuskeskus,Seinäjoen ammattioppilaitos
Seinäjoen koulutuskeskus,Seinäjoen palvelualojen oppilaitos
Seinäjoen koulutuskeskus,Taidon ja kulttuurin oppilaitos

Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Haapaveden ammattioppilaitos
Sodankylän kunta Sodankylän ammatti-instituutti
Suomen valtio Arlainstituutti

AURA-instituutti
Suomenselän koulutuskuntayhtymä Ähtärin ammatti-instituutti
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Suupohjan ammatti-instituutti
Tampereen kaupunki Tampereen ammattiopisto
Teak Oy Teak Oy
Turun kaupunki Turun ammatti-instituutti
UPM-Kymmene Oyj Teollisuusoppilaitos Lotila
Uudenkaupungin kaupunki Vakka-Suomen ammatti-instituutti Novida
Vaasan kaupunki Vaasan ammattiopisto
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Valkeakosken Ammattiopisto
Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Vammalan ammattikoulu
Vankeinhoitolaitos Sulkavan vankila
Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Ylä-Savon ammattiopisto
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus



TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2005

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2005 1.1. -31.12.2004

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Toimintatuotot 63 969,90 62 041,97 
ESR-hanktuki 77 952,00 67 715,00 
Muut avustukset 1 835,00 

Tuotot yhteensä 141 921,90 131 591,97 
Kulut

Henkilöstökulut -143 103,29 -123 637,15 
Poistot -3 609,76 -2 419,65 
Muut kulut -198 563,70 -188 538,91 

Kulut yhteensä -345 276,75 -314 595,71 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -203 354,85 -183 003,74 

VARAINHANKINTA
Tuotot 122 043,21 113 319,50 
Kulut -2 016,93

Varainhankinta yhteensä 120 026,28 113 319,50 

Kulujäämä -83 328,57 -69 684,24 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 1 049,47 1 551,35 

SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset erät yhteensä 0,73

YLEISAVUSTUKSET 89 000,00 81 000,00 

Tilikauden tulos 6 721,63 12 867,11 

Tilikauden ylijäämä 6 721,63 12 867,11 



TASE 31.12.2005 31.12.2004

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 10 829,28 7 258,98 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 10 829,28 7 258,98 
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 829,28 7 258,98 

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 42 619,28 49 443,65 
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 42 619,28 49 443,65 
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 1 047,10 312,00 
Muut saamiset 1 500,00 1 500,00 
Siirtosaamiset 65 710,60 54 797,41 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 68 257,70 56 609,41 
Saamiset yhteensä 110 876,98 106 053,06 

Rahat ja pankkisaamiset 38 302,29 33 824,21 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 149 179,27 139 877,27 

Vastaavaa yhteensä 160 008,55 147 136,25 

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma 7 919,65 7 919,65 
Muut rahastot 3 061,64 3 641,64 
Edellisten tilikausien voitto 118 155,07 105 287,96 
Tilikauden voitto 6 721,63 12 867,11 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 135 857,99 129 716,36 

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 1 794,90 2 167,72 
Muut velat 3 289,66 2 214,96 
Siirtovelat 19 066,00 13 037,21 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 24 150,56 17 419,89 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 24 150,56 17 419,89 

Vastattavaa yhteensä 160 008,55 147 136,25 



KUSTANNUSPAIKOITTAIN

Kustannuspaikka/JÄRJESTÖ

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Toimintatuotot
ESR-avustukset
Muut avustukset

Tuotot yhteensä
Kulut

Henkilöstökulut -30 759,94 -26 041,24 
Poistot -3 609,76 -2 419,65 
Vuokrat -16 632,16 -15 836,26 
Muut kulut

Ulkopuoliset palvelut -2 199,15 -6 613,80 
Matka- ja majoituskulut -10 736,33 -10 980,66 
Materiaalikulut -5 143,35 -6 098,89 
Muut toimintakulut -3 583,33 -6 072,69 

Muut kulut yhteensä -21 662,16 -29 766,04 

Kulut yhteensä -72 664,02 -74 063,19 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -72 664,02 -74 063,19 

VARAINHANKINTA
Tuotot 122 043,21 113 319,50 
Kulut -2 016,93

Varainhankinta yhteensä 120 026,28 113 319,50 

Kulujäämä 47 362,26 39 256,31 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 1 049,47 1 551,35 

SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset erät yhteensä 0,73

YLEISAVUSTUKSET 89 000,00 81 000,00 

Tuotto-/kulujäämä 137 412,46 121 807,66 



Kustannuspaikka/OPISKELIJAT

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2005 1.1. -31.12.2004

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot  

Toimintatuotot 23 674,40 23 316,97 
ESR-avustukset
Muut avustukset 1 835,00 

Tuotot yhteensä 23 674,40 25 151,97 
Kulut

Henkilöstökulut -52 006,00 -47 714,24 
Poistot
Vuokrat -602,00 
Muut kulut

Ulkopuoliset palvelut -28 106,54 -23 093,80 
Matka- ja majoituskulut -7 004,12 -6 854,59 
Materiaalikulut -9 534,54 -9 978,23 
Muut toimintakulut -9 746,68 -8 631,31 

Muut kulut yhteensä -54 391,88 -48 557,93 

Kulut yhteensä -106 397,88 -96 874,17 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -82 723,48 -71 722,20 

VARAINHANKINTA
Tuotot
Varainhankinta yhteensä

Kulujäämä -82 723,48 -71 722,20 



Kustannuspaikka/OPISKELIJAT-ESR "Liikkumalla opit ammattiisi"-projektit

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2005 1.1. -31.12.2004

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Toimintatuotot
ESR-avustukset 77 952,00 67 715,00 
Muut avustukset

Tuotot yhteensä 77 952,00 67 715,00 
Kulut

Henkilöstökulut -26 534,42 -18 632,17 
Poistot
Vuokrat
Muut kulut

Ulkopuoliset palvelut -253,75
Matka- ja majoituskulut -11 314,19 -8 440,84 
Materiaalikulut -11 437,91 -1 629,03 
Muut toimintakulut -34 048,21 -43 411,70 

Muut kulut yhteensä -53 481,57 -53 481,57 

Kulut yhteensä -83 588,48 -72 113,74 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -5 636,48 -4 398,74 

Kulujäämä -5 636,48 -4 398,74 

Kustannuspaikka/HENKILÖSTÖ

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2005 1.1. -31.12.2004

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Toimintatuotot 40 295,50 38 725,00 
ESR-avustukset
Muut avustukset

Tuotot yhteensä 40 295,50 38 725,00 
Kulut

Henkilöstökulut -33 802,93 -31 249,50 
Poistot
Vuokrat
Muut kulut

Ulkopuoliset palvelut -35 533,43 -27 664,85 
Matka- ja majoituskulut -3 969,18 -3 688,66 
Materiaalikulut -5 150,41 -4 878,10 
Muut toimintakulut -4 170,42 -4 063,50 

Muut kulut yhteensä -48 823,44 -40 295,11 

Kulut yhteensä -82 626,37 -71 544,61 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -42 330,87 -32 819,61 

Kulujäämä -42 330,87 -32 819,61 



TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2005 LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhdistyksen omistaman kaluston hankintameno poistetaan ilman erillistä poisto-

 poistosuunnitelmaa. Poistoprosentti on 25%.
 

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oma pääoma 2005 2004
Omakatteiset rahastot
Yhdistyspääoma 1.1. 7 919,65 7 919,65 
Omakatteiset rahastot 7 919,65 7 919,65 

Vapaat rahastot
Juhlavuosirahasto 3 061,64 3 641,64 

Edel. tilikauden alijäämä/ylijäämä 118 155,07 105 287,96 
Tilikauden ylijäämä 6 721,63 12 867,11 
Oma pääoma 31.12. 135 857,99 129 716,36 
  

Vakuudet ja vastuusitoimukset
Leasing-vastuu Lanier 5631 kopiokoneesta (19 kk 31.7.2007) 7699,29
 
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät
Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli keskimäärin 4,5 toimihenkilöä.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
3. päivänä maaliskuuta 2006

 
Hallitus

 
Antti Lahti puheenjohtaja
Artti Antila
Anna-Maria Jääskeläinen
Pekka Kolehmainen
Jukka Kosunen
Irma Pohja

Kirjanpitokirjat
Sidottu tasekirja

Ei-julkiset kirjanpitokirjat:

Tase-erittelyt
ATK-päiväkirja ja ATK-pääkirja
Eritelty tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelmat toimialoittain
Tositteet 1-255
ATK-myyntireskontra
kaikki paperitositteina



TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella 22. päivänä maaliskuuta 2006

Seppo Lindholm Matti Kauppinen
HTM, JHTT
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