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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
TOIMINTAVUOTEEN 2007

Puheenjohtaja Antti Lahti ja Saku kannustivat muita kilpailijoita 
kesäkisoissa Lempäälässä.

Vuonna 2007 hallinnolliset uudistukset keskittyivät kehittämis-
ryhmäorganisaation käyttöönottoon. SAKU-konsernin eri asian-
tuntijavastuualueille perustettiin omat ryhmänsä, joihin jäsenet 
valittiin jäsenyhteisöjen esitysten perusteella. Kehittämisryhmät 
ovat käynnistäneet toimintansa ja jo nyt voi todeta, että 
olemme saaneet aktiivisia kehittäjiä mukaan toimintaan. SAKU 
ry:n toimintasisältöjä kehittämään perustettiin opiskelija-
urheilun, opiskelijoiden kulttuuritoiminnan, opiskelijapalvelujen 
ja työyhteisöliikunnan kehittämisryhmät. Säätiö sai omat ryh-
mänsä Kuerkievarin palvelutoiminnan ja kiinteistöomaisuuden 
kehittämiseen. SAKU-konsernitasolle perustettiin viestinnän, 
talouden ja rahoituksen sekä hallinnon ja organisaation kehit-
tämisryhmät. Ryhmien yhtenä suurena haasteena tulee olemaan 
omien yhteyshenkilöverkostojensa toiminnan aktivoiminen. 
Uskon, että tässä onnistutaan.

Opiskelijatoiminnassa päättyneen ESR-hankkeen tulokset 
kannustavat jatkamaan erilaisten paikallisten toimintamallien 
kehittämistä ja levittämistä. Verkostomainen toimintamalli 
tukenee parhaiten tätäkin toimintaa. Opiskelijoita aktivoi liik-
kumaan ja harrastamaan jo yli 500 opiskelijaliikuntatuutoria 
ja Ammattiosaajan työkykypassi -hanke etenee suunnitellusti. 
Opiskelijoiden kulttuurikilpailujen brändia uudistettiin toi-
mintavuonna ja tänä vuonna kilpaillaan ensimmäistä kertaa 
SAKUstars-nimen alla.

Vuosi 2008 on alkanut vauhdikkaasti. Useat kilpailutapahtumat 
on viety kunnialla ja hyvällä fi iliksellä läpi. Tuoreimpina alem-
pien sarjojen lentopalloturnaus ja Naisten liikuntatreffi t Paju-
lahdessa. Nyt olemme vuoden mittavimman haasteen kyn-
nyksellä, kun Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma 
SAKUstars-kulttuurikisoineen käynnistyy 16.4.2008 Espoossa. 
Samanaikaisesti on aloitettu valmistautuminen myös vuoteen 
2009, joka on SAKU ry:n 60-vuotisjuhlavuosi. Toivottavasti 
juhlavuoden kunniaksi työ- ja opiskeluhyvinvointi voidaan nostaa 
vieläkin näkyvämmin esille myös ammatillisessa kulutuksessa.

Kiitän kuluneesta vuodesta aktiivista jäsenistöä sekä SAKU ry:n
hallituksessa, kehittämisryhmissä ja toimistossa työskentele-
viä. Toiminta nojaa jatkossakin aktiivisiin toimijoihin, jotka ovat 
valmiit oman työnsä ohella osallistumaan vapaaehtoisuuden 
pohjalta yhteiseen hyvinvointiamme sekä liikunnan ja kulttuurin 
harrastamista tukevaan toimintaan. 

SAKU ry:n toiminta tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja toivonkin, 
että mahdollisimman moni hyödyntäisi nämä mahdollisuudet ja 
lähtisi mukaan harrastamaan, kilpailemaan ja verkostoitumaan. 
SAKU ry:n tehtävänä on myös rakentaa yhteisöllisyyttä amma-
tilliseen koulutukseen. Mikä onkaan parempi foorumi tämän yh-
teisöllisyyden rakentamiseen kuin oma ja yhteinen hyvinvointi. 

Antti Lahti
puheenjohtaja
SAKU ry
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TOIMINNAN 
TARKOITUS JA 
TAVOITTEET

SAKU ry:n uuden kehittämisryhmäorganisaation startti pidet-
tiin Kuortaneen urheiluopistossa 21.–22.9.2007. Kaksipäiväisen 
tapaamisen aikana ehdittiin kokoontua ja keskustella niin omien 

ryhmien kuin koko organisaationkin kesken.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, 
SAKU ry on toiminut vuodesta 1949 ammatillisen koulutuk-
sen liikunnan ja kulttuurin yhteistyöfoorumina. SAKU ry:n 
jäseniä voivat olla kaikki liiton tarkoituksen hyväksyneet oikeus-
toimikelpoiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja liiton 
toimialaan läheisesti liittyvät oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 
Liiton tehtävänä on jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen ja yh-
teisöllisyyden rakentaminen ammatilliseen koulutukseen.

SAKU ry:n tavoitteena on hyvinvoiva ammatillisen koulutuksen 
yhteisö ja aktiivinen toimintaa kehittävä ja toteuttava SAKU-
verkosto, jonka käytössä on koko jäsenkentän osaaminen. 
Toiminnan kehittämisen varmistaa sitoutunut ja toimintaan tyy-
tyväinen, valtakunnallisesti kattava jäsenkettä. 

Toiminnan kehittämisen näkökulmasta keskeisimmäksi tavoit-
teeksi vuodelle 2007 asetettiin SAKU-verkoston luomisen 
käynnistäminen ja uuden kehittämisryhmäorganisaation käyt-

STRATEGIATYÖ

töönotto, kaksikielisyyden huomioiminen toiminnassa ja ry:n ja 
säätiön yhteisen kehittämisseminaarin järjestäminen.

SAKU-verkoston asiantuntijaryhmiksi vahvistettiin opiskelija-
urheilun kehittämisryhmä, opiskelijoiden kulttuuritoiminnan 
kehittämisryhmä, opiskelijapalveluiden kehittämisryhmä, työyh-
teisöliikunnan kehittämisryhmä, Kuerkievarin palvelutoiminnan 
kehittämisryhmä, säätiön kiinteistöomaisuuden kehittämisryh-
mä, viestinnän kehittämisryhmä, talouden ja rahoituksen kehit-
tämisryhmä sekä hallinnon ja organisaation kehittämisryhmä.

Kehittämisryhmien toiminnan tavoitteeksi vahvistettiin oman 
asiantuntijavastuualueen toiminnan kehittäminen ja koordinoin-
ti SAKU ry:ssä ja SAKU ry:n Tuki-Säätiössä. Ryhmien tehtävänä 
on valmistella esitys oman asiantuntijavastuualueensa toiminta-
suunnitelmaksi ja toteuttaa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa 
sekä valmistella esitys oman alueensa toimintakertomukseksi. 
Lisäksi ryhmät kehittävät, koordinoivat ja aktivoivat oman asian-
tuntijavastuualueensa yhteyshenkilöverkoston toimintaa.

Kehittämisryhmien jäsenet valittiin jäsenyhteisöjen esitysten 
perusteella kesäkuussa 2007. Syyskuun 21.–22. päivä järjes-
tettiin Kuortaneen urheiluopistossa SAKU ry:n ja SAKU ry:n 
Tuki-Säätiön yhteinen kehittämisseminaari, jossa olivat mukana 
hallituksen ja kehittämisryhmien jäsenet sekä toimiston toimi-
henkilöt. Seminaarissa käynnistettiin kehittämisryhmäorgani-
saation toiminta ja SAKU-verkoston luominen.

SAKU ry:n toiminnan kaksikielistäminen aloitettiin SAKUstars-
kulttuurikilpailujen konseptin ruotsintamisella. Tämän mahdol-
listi Vuorineuvos Petter Forsströmin Ammattikoulut -säätiöltä 
saatu avustus.
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OPISKELIJATOIMINTA

Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut 2007 pidettiin 
Hämeenlinnassa, Koulutuskeskus Tavastian kampusalueella. 
Lämminhenkiset kisat huipentuivat viimeisenä kisapäivänä 
yksinlaulun fi naaliin.

Opiskelijatoiminnan tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin 
tukeminen, opiskelukyvyn edistäminen, liikunnallisen ja aktii-
visen elämäntavan kehittymisen tukeminen, aktiiviseen kansa-
laisuuteen, järjestötoimintaan sekä yhteiskuntavastuullisuuteen 
kasvattaminen ja sen edistäminen liikunnan ja kulttuurin keinoin 
sekä SAKU-etiketin mukainen toiminta.

Opiskelijatoimintaan kuuluvat urheilun ja liikunnan kilpailutoi-
minta (ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailut), kulttuurin 
kilpailutoiminta (SAKUstars-kulttuurikilpailut), opiskelijakurssi-
toiminta, koulutustoiminta opiskelijapalveluhenkilöstölle sekä 
opiskelijapalvelujen kehittämisprojektitoiminta.  

Urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta / SAKUsports

Vuoden 2007 aikana SAKU ry järjesti 18 valtakunnallista urhei-
lun ja liikunnan kilpailutapahtumaa ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoille:
• talvikisat, lajeina hiihto ja uinti (Nokia)
• sulkapallo (Liikuntakeskus Pajulahti)
• futsal (Tampere)
• lentopallo (Pieksämäki)
• painonnosto (Pori)
• golf (Lappajärvi)
• yleisurheilu ja maastojuoksu (Vilppula)
• palloilusarjat
 – pesäpallo
 – salibandy (lopputurnaus: Tampere)
 – SAKU-sähly (lopputurnaus: Pori)
 – jalkapallo (lopputurnaus: Lahti)
• sotilaspenkkipunnerrus (kotirata)
• keilailu (kotirata)
• Ammattiosaajan liikuntavuoden päätapahtuma (Jämsä)
• koripallo (Tampere)
• nyrkkeily (Tampere)
• kaukalopallo (Varkaus)
• tennis (Helsinki)

Osallistujia oli kaikkiaan 5 199 ja joukkueita 515. Henkilökoh-
taisista kilpailuista osanottajamäärältään suurin oli yleisurheilu, 
jossa ilmoittautuneita kilpailijoita oli 110. Joukkuelajeista suosi-
tuin oli edelleen salibandy, jossa oli mukana yhteensä 49 tyttö- 
ja poikajoukkuetta. Kilpailutapahtumien järjestämisestä vastasi 
11 oppilaitosta.

Uutena lajina kalenterissa oli vuonna 2007 uinti, johon opiskeli-
joilla oli mahdollisuus osallistua talvikisoissa hiihdon lisäksi. 
Uinti toteutettiin yhdessä Sotilasurheiluliiton kanssa, ja taval-
listen uintilajien lisäksi tarjolla olivat erikoisemmat lajit esteuinti 
ja hengenpelastusuinti.

Ammattiosaajan liikuntavuoden päätapahtuma järjestettiin kol-
matta kertaa. Laji siirtyy vuonna 2008 Liikkumalla opit ammat-
tiisi -projektista SAKU ry:n tavallisen opiskelijoiden urheilun ja 

liikunnan kilpailutoiminnan piiriin. Vuonna 2007 liikuntavuoden 
lajina oli tansanialainen jalkapallo.

Kulttuurin kilpailutoiminta / SAKUstars

Ammattiin opiskelevien valtakunnalliset kulttuurikilpailut järjes-
tetään vuosittain. Tapahtuman tarkoituksena on antaa ammat-
tiin opiskelevalle mahdollisuus tuoda esille myös niitä taitoja, 
jotka eivät välttämättä näy opiskelun arjessa. Kulttuurikilpailut 
ovat SAKU ry:n suurin vuosittainen tapahtuma.

Vuonna 2007 Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut pidet-
tiin Hämeenlinnassa, Koulutuskeskus Tavastian kampusalueella 
17.–19.4.2007. Kisajärjestäjänä toimi Hämeenlinnan seudun 
koulutuskuntayhtymä. Kilpailujen teemana oli Ilosta syntynyt, ja 
kisoihin otti osaa noin 1000 nuorta.

Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailujen konsepti uudistet-
tiin vuonna 2007. Hämeenlinnan kisojen päättäjäisissä julkaistiin 
kilpailujen uusi nimi, joka valittiin nimikilpailuun tulleiden ehdo-
tusten pohjalta. Vuodesta 2008 alkaen kilpailujen uusi nimi on 
SAKUstars. Kilpailuille otettiin käyttöön myös oma logo ja net-
tiin avattiin kisasivut: www.sakustars.fi .

Toimintavuoden aikana SAKUstars-kilpailujen säännöt ja kil-
pailukonsepti käännettiin ruotsin kielelle ja samalla aloitet-
tiin SAKU ry:n toiminnan tarjoaminen myös toisella kotim-
aisella kielellä. Vuoden 2008 alussa otetaan käyttöön sivusto 
www.sakustars.fi  myös ruotsin kielellä.

SAKUstars-kultuurikilpailujen brändin uudistamisen mahdollisti 
Vuorineuvos Petter Forsströmin Ammattikoulut -säätiöltä saatu 
20 000 euron avustus.
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Kulttuurikilpailuja varten kehitetty ilmoittautumisjärjestelmä 
toimi kisoissa jo kolmantena vuonna ja siitä on kehittynyt hyvä 
apuväline kilpailujen hallintaan. Järjestelmää kehitettiin edelleen 
hämeenlinnalaisilta saadun palautteen perusteella.

Vuoden 2008 SAKUstars-kilpailut järjestetään Espoossa, ja 
kisajärjestäjinä toimivat Espoon koulutuskuntayhtymä, Länsi-
Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan 
koulutusyhtymä. SAKU ry:n puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja 
olivat jäseninä Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuman neu-
vottelukunnassa. 

SAKUstars 2008 -suunnittelupäivät pidettiin Kauniaisissa 
26.–27.9.2007. Päiville osallistuivat vuoden 2007 kisajärjestäjät, 
SAKUstars 2008 -kisojen kisatiimit ja tiimivastaavat sekä 
SAKU ry:n opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä 
TUKIstars ja toimiston edustajat. 

Vuoden 2009 kilpailut järjestää Kajaanissa Kainuun ammattiopis-
to, ja vuoden 2010 SAKUstars-kilpailut myönnettiin Seinäjoelle 
Koulutuskeskus Sedun järjestettäviksi. 

Muu kulttuuritoiminta

Edellisvuosien kulttuurikilpailuissa menestyneitä nähtiin tänäkin 
vuonna esiintyjinä kulttuurikilpailujen avajaisissa Hämeenlinnassa. 
Myös Skills-laivaseminaarissa oli mukana joukko kulttuurikil-
pailuvoittajia esittelemässä vuoden 2008 Suurtapahtumaa semi-
naarin osanottajille. Ryhmä sai esityksistään runsaasti positiivista 
palautetta.

Taitaja-kisojen järjestelyissä mukana olevien ja SAKUstars-
kisajärjestäjien yhteistyötä jatkettiin toimintavuoden aikana 
ja valmisteltiin yhteisseminaaria, joka pidettiin nyt toista ker-
taa. Seminaarin ajankohta oli tällä kertaa tammi-helmikuun 
vaihteessa 2008 ja paikkana Koulutuskeskus Kuerkievarissa 
Äkäslompolossa.  

Harrastustoiminnan aktivoiminen jäsen-
yhteisöissä / Liikkumalla opit ammattiisi 
-projektin toimenpiteet

Aktiivisesti ammattiin II -projektia toteutettiin vuoden 2007 
loppuun saakka. Projektissa kehitettiin edelleen ensimmäisen 
projektivaiheen Aktiivisesti ammattiin -mallia, Ammattiosaajan 
työkykypassia sekä ALPO-hyvinvointiportaalia.   

Opiskelijaliikuntatuutor- ja koordinaattorikoulutus

Aktiivisesti ammattiin -mallin opiskelijaliikuntatuutor- ja koor-
dinaattorikoulutukset vakiinnuttivat asemansa vuoden 2007 ai-
kana. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 22 kappaletta, ja mukana 
oli 472 opiskelijaliikuntatuutoria ja 46 koordinaattoria. Jatkossa 
koordinaattorikoulutus irrotetaan tuutorkoulutuksista ja koor-
dinaattoreille järjestetään omat koulutuskokonaisuutensa. 

Koulutuksia kehitettiin yhteistyön näkökulmasta. Urheiluopis-
tot ovat osoittautuneet toimiviksi yhteistyötahoiksi (liikun-
taneuvojat). Tällaisella yhteistoiminnalla saavutetaan monta 
opiskelijaliikuntatuutortoiminnan tavoitetta: opiskelijat ak-
tivoivat toisiaan ja toiminta saadaan osaksi opiskelua.

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassia kehitettiin vuoden aikana yh-
teistyössä yhdentoista eri koulutuksen järjestäjän kanssa. Ke-
vään kuuden kehittäjäoppilaitoksen toiminta oli osa Liikkumal-
la opit ammattiisi -projektia, ja syksyllä aloittaneiden viiden kou-
lutuksen järjestäjän kehittämistyötä tuettiin Opetushallituksen 
kehittämisavustuksella. Passin kehittäminen jatkuu koulutuksen 
järjestäjien osalta kevään 2008 ajan. SAKU ry jatkaa passin ke-
hittämistä, levittämistä ja käyttöönottamista vuoden 2008 lop-
puun saakka opetusministeriön avustamana.

Passin kehittämisen avulla onnistuttiin löytämään keinoja 
opiskelijoiden aktivoimiseksi työkykynsä ylläpitämiseksi. Eniten 
haastetta asetti kaikille aloille sopivan mallin kuvaaminen sekä 
passitoimintojen saaminen osaksi oppilaitosten normaalia toi-
mintaa ilman suurempia lisätöitä ja -kuluja. 

ALPO-hyvinvointiportaali

Työkykypassin tueksi kehitettiin ALPO-hyvinvointiportaalia. 
Portaalista opiskelija löytää tietoa työkykynsä ylläpitämiseksi 
ja edistämiseksi. Portaalissa voi myös pitää yhteyttä muihin 
ammattiin opiskeleviin sekä kirjata passi- ja liikuntasuorituksia. 
Portaalin teknisestä toteutuksesta vastasivat Tampereen am-
mattikorkeakoulun opiskelijat. Sisältöä tuotettiin SAKU ry:n, 
oppilaitosten sekä UKK-instituutin kanssa. 

Käyttäjäpalautteen kerääminen 

Keväällä 2007 kerättiin käyttäjien kokemuksia ja palautetta 
opiskelijaliikuntatuutortoiminnasta sekä opiskelijaliikunta-
tuutorkoulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta että koordi-
naattoreilta. Kyselyssä kartoitettiin koulutukseen sekä opiskeli-
jaliikuntatuutortoimintaan liittyviä asioita. Lisäksi koordinaat-
torit vastasivat toimintakansiota koskeviin kysymyksiin. 

Vastausten perusteella opiskelijaliikuntatuutorkoulutus on on-
nistunut hyvin. Sisällöt ovat olleet mielenkiintoisia ja arkea sekä 
toimintaa vastaavia. Koulutusten avulla opiskelijat ovat rohkais-
tuneet esiintymään ja innostuneet järjestämään harrastus- ja 

ALPO.fi -hyvinvointiportaalin logossa on väriä sekä positiivista 
ja kannustavaa henkeä. Samaa ajatusta pitää sisällään myös 
varsinainen nettisivusto.
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Syksyn opiskelijakurssilaiset valloittivat tuttuun tapaan Kuertunturin ja kapusipa osa ryhmästä myös Ylläksen huipulle.

vapaa-ajantoimintaa oppilaitoksissaan. Eniten harmitusta ai-
heutti koulutusten liian lyhyt kesto.

Koordinaattorit pitivät harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa koordi-
noivan käsikirjaa eli Aktiivisesti ammattiin -toimintakansiota 
onnistuneena työkaluna oppilaitoksen harrastus- ja vapaa-ajan-
toimintaa järjestettäessä. Materiaalia on käytetty hyväksi jopa 
opiskelijoiden opinnoissa. 

Vastausprosentit jäivät molempien kyselyiden osalta pieniksi. 
Koordinaattoreilta saamamme palautteen mukaan kyselyyn 
oli hankala vastata kyselyn pituuden ja liitetiedostomallin takia. 
Jatkossa kysely on tarkoitus teettää nettipohjaisena vastaamisen 
helpottamiseksi. Vastausten perusteella toiminta oli vasta 
käynnistymässä suurimmassa osassa vastaajien oppilaitoksia. 
Tämäkin seikka puolustaa kyselyn tekemistä uudelleen hieman 
myöhemmin.

Ammattiosaajan liikuntavuosi 2007

Vuoden 2007 Ammattiosaajan liikuntavuoden lopputurnaus 
järjestettiin viimeistä kertaa osana Liikkumalla opit ammattiisi 
-projektia. Kolmen vuoden kokeilun jälkeen tapahtuma siirtyy 
osaksi SAKU ry:n normaalia kilpailutoimintaa. Opiskelijoiden 
osallistuminen järjestelyihin ja järjestelyjen liittäminen opintoi-
hin on malli, jota pyritään siirtämään sekä SAKU ry:n kilpailu-
toimintaan että opiskelijoita aktivoivaan toimintaa. 

Opiskelijakurssitoiminta

Opiskelijoille järjestettiin syksyllä yksi kurssi työelämään siir-
tymisen, sisäisen yrittäjyyden ja työkykyisyyden teemoilla. 
Kuerkievarissa Äkäslompolossa järjestetylle kurssille osallistui 
30 opiskelijaa.

Liikkumalla opit ammattiisi -projektissa kehitettyä opiskelija-
liikuntatuutor- ja koordinaattorikoulutusta levitettiin Lapin 
alueelle Ammattiopisto Lappian kanssa toteutetussa yh-
teistyöhankkeessa. Koulutuksia järjestettiin kolme, joista ensim-
mäinen yhteistyössä Lapin Urheiluopiston kanssa. Koulutuksen 
toinen ja kolmas osa järjestettiin Kuerkievarissa. Lapin kult-
tuuriin/elinkeinoelämään liittyvä kurssi jäi toteutettavaksi tu-
levien vuosien aikana.   

Jatkossa opiskelijakurssitoiminnan rungon muodostavat opis-
kelijaliikuntatuutorkoulutukset. Koulutuksissa opiskelijoita ak-
tivoidaan, opastetaan ja innostetaan aktivoimaan muita opiskeli-
joita. Opiskelijat saavat apuja myös ryhmänohjaamiseen, tapah-
tuman järjestämiseen ja työelämään siirtymiseen.

Koulutuksia järjestetään sekä kaikille avoimina yleisinä koulu-
tuksina että ns. tilauskoulutuksina. Tilauskoulutuksissa koulu-
tussisältö voidaan räätälöidä oppilaitoksen tarpeita vastaavaksi 
esimerkiksi ryhmäyttävän teemapäivän järjestämiseen.

Koulutustoiminta opiskelijapalveluhenkilöstölle

Vuosittaiset opiskelijoiden aktivoimista edistävät Aktiivisesti 
ammattiin -ajankohtais- ja verkostoitumispäivät järjestettiin 
Tallinnassa 29.–30.11.2007. Päivät toimivat samalla Liikkumalla 
opit ammattiisi -projektin loppuseminaarina, joten sisältö ra-
kentui pitkälle Aktiivisesti ammattiin -mallin ympärille. Päivillä 
käytiin läpi mallin teoria ja käytäntö. Palautteen perusteella 
päivät olivat onnistuneet.

Muu opiskelijatoiminta

Aktiivisesti ammattiin -mallia, hyvinvoiva oppimisympäristö 
-mallia ja ajatusta opiskelijapalveluista on levitetty Liikkumalla 
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HENKILÖSTÖ-
TOIMINTA

Henkilöstön sekalentopalloturnaus pelattiin marraskuussa 
Kuopiossa. A-sarjassa ei vieläkään löytynyt Tampereen ammatti-
opiston voittajaa.

opit ammattiisi -projektin avulla. Esittelyjen avulla on saatu 
synnytettyä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja tarjottu työ-
kaluja oppilaitoksien opiskelijapalvelutoiminnan käynnistämi-
seen. Tilaisuuksia oli vuoden aikana 27, joissa oli yhteensä 
noin 800 kuulijaa. 

Malleja ja ajatuksia esiteltiin muun muassa Hämeen ammatti-
korkeakoulun ja Opekon järjestämässä Ammattikymppi-semi-
naarissa sekä Helmien helmi -loppuseminaarissa. Urheilu-
opistojen väkeä aktivoitiin urheiluopistojen opettajapäivillä
Tammelassa sekä Varalan urheiluopiston opiskelijaryhmää Tam-
pereella. Opetushallituksen järjestämiä tilaisuuksia olivat asun-
tolaohjaajapäivät, Soteli-alan koulutuspäivät sekä opetussuun-
nitelmien perusteiden päivittämispäivät Helsingissä. Muita yh-
teistyötahoja olivat Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n
ammatillisten opettajien ryhmä sekä Nuorten Akatemian 
harrastusvastaavakoulutus. Jäsenyhteisöistä levittämisen piirissä
olivat Seinäjoen koulutuskeskus, Pohjois-Karjalan ammattiopis-
to, Oulun seudun ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto, 
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos sekä Etelä-Karjalan 
ammattiopisto. Viimeisen osalta oltiin käynnistämässä sekä 
opiskelijoiden että henkilöstön työkykytoimintaa.    

Opiskelijatoiminnan tuotot ja kulut

Opiskelijatoiminnan (pois lukien projektitoiminta) tuotot koos-
tuivat vuonna 2007 kilpailujen ja kurssien osallistumismak-
suista ja olivat yhteensä 42 442 euroa (38 030 vuonna 2006). 
Kulut olivat yhteensä 128 839 euroa (125 512 vuonna 2006). 
Opiskelijatoimintaan kohdennettiin 45 prosenttia SAKU ry:n
henkilöstökuluista (pl. ESR-projektin henkilöstökulut) eli 59 547 
euroa (60 513 euroa vuonna 2006).

Vuonna 2007 projektitoiminnan kokonaiskulut olivat 188 206 
euroa (77 799 euroa vuonna 2006), josta ESR-hanketuen osuus 
oli 177 103 euroa (73 053 vuonna 2006). 

Henkilöstötoiminnan tavoitteena on henkilöstöön kuuluvien 
hyvinvoinnin tukeminen ja terveyttä edistävään liikuntaan kan-
nustaminen, työkyvyn edistäminen sekä liikunnallisen elämänta-
van kehittymisen ja ylläpitämisen tukeminen.

Henkilöstöpalveluihin kuuluvat ammatillisen koulutuksen hen-
kilöstölle suunnattu liikunnan kilpailutoiminta (SAKU ry:n mes-
taruuskilpailut), henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja harras-
tustoiminnan aktivointi sekä tyhy- ja tykytoiminnan tukeminen 
sekä koulutus- ja verkostotoiminta tyhy- ja tyky-yhteyshen-
kilöille.

Urheilun ja liikunnan kilpailutoiminta / SAKUsports, 
SAKU ry:n mestaruuskilpailut

Vuoden 2007 aikana SAKU ry järjesti henkilöstölle 15 valtakun-
nallista kilpailutapahtumaa:

• talvikisat, lajeina hiihto, sähly, uinti (Nokia)
• ammunta, ilma-aseet (Lappeenranta)
• keilailu (Raisio)
• SAKU-hiihtomaraton (Tampere)
• sulkapallo (Liikuntakeskus Pajulahti)
• lentopallo, alemmat sarjat (Liikuntakeskus Pajulahti)
• Naisten liikuntatreffi t (Liikuntakeskus Pajulahti)
• lentopallo, ylemmät sarjat (Liikuntakeskus Pajulahti)
• puolimaraton (Helsinki)
• SAKU-maraton (Helsinki)
• golf (Lappajärvi)
• kesäkisat, lajeina yleisurheilu, suunnistus, petankki, tennis, 
  beach volley (Lempäälä)
• ammunta, ruutiaseet (Kauhajoki)
• ammunta, ilma-aseet (kotirata)
• lentopallo, sekajoukkueet (Kuopio)

Osallistujia oli kaikkiaan 1 833 ja joukkueita 321. Osanottaja-
määrältään suurin henkilökohtainen laji oli yleisurheilu, jossa 
ilmoittautuneita kilpailijoita oli 133. Joukkuelajeista suosi-
tuin oli edelleen lentopallo. Pajulahden ja sekasarjojen tur-
nauksiin osallistui kaikkiaan lähes 90 joukkuetta. Kilpailu-
tapahtumia järjesti yhteensä 7 eri oppilaitosta. 

Uutena lajina mukana oli SAKU-hiihtomaraton, joka urakoitiin 
Pirkan Hiihdon yhteydessä.

SAKU-vaelluksen konseptia testattiin koevaelluksella Kevon 63 
kilometrin pituisella reitillä elokuussa 2007. Kokeilun rohkaise-
mana SAKU-vaellukset päätettiin ottaa laajemmin mukaan toi-
mintaan vuonna 2008.

Henkilöstöliikunnassa osanottajamäärältään nousevia lajeja 
vuonna 2007 olivat sekalentopallo, sähly ja suunnistus. Keilailun 
ja yleisurheilun osallistujamäärät olivat pienessä laskussa. 
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VIESTINTÄ

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 
ja harrastustoiminnan aktivointi

Kateissa ollutta liikuntakipinää etsittiin jälleen Naisten liikun-
tatreffeillä, jotka järjestettiin nyt toista kertaa. Kuntoliikunta-
tapahtuman ideana on tarjota osallistujille mahdollisuus kokeilla 
eri lajeja, innostua liikunnasta ja saada tietoa terveydestä tii-
viissä paketissa. Viikonlopputapahtumaan sisältyi myös hem-
motteluhetki turvesaunassa sekä yhteinen illanvietto. Naisten 
liikuntatreffi t järjestettiin Liikuntakeskus Pajulahdessa 31.3.–
1.4.2007. Mukana oli 60 naista eri puolilta Suomea.

Työyhteisöliikunnan konsepti

1.8.2007 työnsä aloittanut työyhteisöliikunnan kehittämisryh-
mä käynnisti työyhteisöliikunnan kokonaiskonseptin kehittä-
mistyön. Konsepti pitää sisällään kilpailutoiminnan, hyvinvointia 
ja harrastustoimintaa tukevan toiminnan, tyky-vastuuhenki-
löiden koulutustoiminnan ja toimenkuvan kehittämisen sekä 
työyhteisöliikunnan yhdyshenkilöverkoston koordinointi- ja 
aktivointitoiminnan. Kehittämistyötä jatketaan ja varsinainen 
toiminta käynnistetään vuonna 2008.

Koulutustoiminta

Koulutuskuntayhtymien johtavien viranhaltijoiden ja luottamus-
henkilöiden perinteinen kevätseminaari järjestettiin viikolla 10 
Kuerkievarissa. Osallistujia kurssilla oli 58. Seminaari oli tällä 
kertaa rakennettu Toimintaympäristö murroksessa – amma-
tillisen koulutuksen uudet haasteet -teeman ympärille. Mika 
Tammilehto opetusministeriöstä luennoi ammatillisen koulu-
tuksen ajankohtaisista asioista. Kauppatieteiden tohtori Kari 
Lohivesi Tampereen yliopistosta puolestaan haastoi semi-
naariväen teemallaan ”Toimintaympäristön murros tulee myös 
julkiselle koulutussektorille – miten murros näkyy strate-
giatyössä”.

Henkilöstötoiminnan tuotot ja kulut

Henkilöstötoiminnan tuotot vuonna 2007 koostuivat kilpailu-
jen ja kurssien osallistumismaksuista ja olivat yhteensä 54 051 
euroa (47 834 vuonna 2006). Kulut olivat yhteensä 113 523 
euroa (94 421 euroa vuonna 2006). Henkilöstötoimintaan koh-
dennettiin 30 prosenttia SAKU ry:n henkilöstökuluista (pl. 
ESR-projektin henkilöstökulut) eli 39 698 euroa (40 342 euroa 
vuonna 2006).

Liiton visuaalinen ilme

Liiton visuaaliseen ilmeeseen lisättiin kaksi erikoislogoa. 
Ammattiin opiskelevien kulttuurikisat saivat oman logonsa, kun 
SAKUstars-logo julkaistiin kevään kulttuurikilpailuissa. Lisäksi 
oman logonsa sai SAKU ry:n urheilutoiminta. SAKUsports-
logoa voidaan käyttää kaiken SAKU ry:n liikuntatoiminnan 
yhteydessä.

Myös SAKU ry:n ansiomerkki uu-
sittiin vastaamaan liiton nykyistä, 
vuodesta 2005 asti käytössä ollutta 
visuaalista ilmettä.

Sähköinen viestintä

SAKU ry:n Internet-sivut osoittees-
sa www.sakury.net ovat SAKU ry:n
tiedotuksen tärkein kanava. Sivuilta 
löytyy aina ajantasainen tieto tulevista tapahtumista ja muusta 
toiminnasta sekä tulokset, juttuja ja kuvia menneistä tapahtu-
mista. Vuoden aikana sivuilla julkaistiin noin 90 uutista.

Nettisivujen kävijämäärän kasvu jatkui edelleen vuonna 2007. 
Muutos edelliseen vuoteen ei ollut kuitenkaan niin suuri kuin 
aiempina vuosina. Vuonna 2007 latausten määrä lisääntyi 9 
prosenttia ja eri kävijöiden määrä 12 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Toistaiseksi kaikkien aikojen suurimmat kävijämäärät 
sivuilla liikkui tammikuussa 2007, kun talvikisojen osallistujat 
kävivät etsimässä sivuilta tietoa talvikisoista ja ennen kaikkea 
niiden lumitilanteesta. 

SAKU ry:n sähkösanomat -niminen sähköpostitiedote julkais-
tiin vuoden 2007 aikana seitsemän kertaa. Tiedotteessa ker-
rottiin lyhyesti ajankohtaisista SAKU ry:n kuulumisista (tulevat 
kisat ja ilmoittautumisohjeet, koulutukset ja muut tapahtumat, 
Kuerkievarin tarjoukset jne.). Lisäksi lukija ohjattiin nettilink-
kien avulla lisätiedon lähteille SAKU ry:n nettisivuille. Tiedote 
lähetettiin SAKU ry:n yhteyshenkilöille sekä kaikille tiedotteen 
omatoimisesti tilanneille. Tiedotteen postituslistalla oli vuoden 
2007 lopussa noin 800 henkilöä.

Yleisen sähköpostitiedotteen lisäksi lähetettiin erillisiä sähkö-
postitiedotteita SAKU ry:n suurimmista tapahtumista, stipen-
dien hausta ja kehittämisryhmien perustamisesta.

Painettu viestintä

SAKU ry:n tiedotuslehti Action! alkoi vuoden 2007 alussa il-
mestyä neljä kertaa vuodessa. Numeroiden välille tehtiin seu-
raavanlaista työnjakoa: Elokuun ja tammikuun numerot ovat 
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JÄRJESTÖ-
TOIMINTA

SAKU ry:n toimintaa yleisesti esitteleviä lehtiä, joissa pääpaino 
on tulevan lukukauden toiminnassa ja menneiden tapahtumien
esittelyssä. Maalis-huhtikuun taitteessa ilmestyvän lehden 
painos on normaalia suurempi, kohderyhmänä ovat opiskelijat 
ja lehti on jaossa Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailuissa. 
Lukuvuoden päätteeksi toukokuun lopussa ilmestyvä lehti on 
puolestaan lukuvuosikatsaus, jossa vedetään yhteen lukuvuo-
den toiminta ja tilastoidaan mm. aktiivisimmat ja parhaiten 
menestyneet oppilaitokset.

Toimintavuoden aikana SAKU ry on ollut esillä noin kymme-
nessä järjestön ulkopuolisessa lehdessä tai verkkolehdessä. 

Mielipidekysely SAKU ry:n viestinnästä

Elokuussa 2007 toteutettiin mielipidekysely järjestön viestin-
nästä. Kysely lähetettiin noin 800:lle sähköpostitiedotteen 
jakelulistalla olevalle henkilölle. Vastanneita oli 164 eli vastaus-
prosentti oli noin 22 prosenttia. Puolet vastaajista oli SAKU 
ry:n yhteyshenkilöitä.

Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että SAKU ry:n arkiviestintä 
(nettisivut, sähköpostitiedote, Action!-lehti) on onnistunutta 
ja tieto tavoittaa ainakin aktiiviset ja asiaan positiivisesti suhtau-
tuvat ihmiset. Viestinnän suurena haasteena on kuitenkin aut-
taa yhteyshenkilöjä välittämään viestiä omissa oppilaitoksis-
saan ja tavoittaa näin myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole vielä 
järjestön toiminnassa mukana.

Viestintästrategia

Toimintavuonna aloitettiin SAKU ry:n ensimmäisen vies-
tintästrategian laatiminen. Viestintästrategiassa analysoidaan 
SAKU ry:n viestinnän nykytila, määritellään viestinnän tavoit-
teet, arvot ja pääviestit sekä vedetään suuntalinjoja viestinnän 
tulevalle toteutukselle. Viestintästrategian kehittäminen jatkuu 
vuonna 2008. 

Viestinnän kulut

Viestintään oli vuoden 2007 talousarviossa varattu 14 000 
euroa (ilman ESR-projektin tiedotuskuluja). Toteutuneet kulut 
olivat 18 888 euroa. Toteutuneista kuluista 8 500 euroa pystyt-
tiin kattamaan kulttuuritoimintaan saadulla Petter Forsströmin 
säätiön avustuksella.

Järjestötoiminnan tavoitteena on valtakunnallisen liiton toimin-
taedellytysten ja elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Liiton jäsenistö

SAKU ry:n jäseniä voivat olla oikeustoimikelpoiset ammatilli-
sen koulutuksen järjestäjät ja liiton toimialaan läheisesti liittyvät 
oikeustoimikelpoiset yhteisöt. SAKU ry:n toiminnassa ovat 
mukana ne yksiköt, jotka jäsenyhteisöt ovat ilmoittaneet 
mukaan.

Toimintavuoden lopussa 31.12.2007 jäseninä oli 73 koulutuk-
sen järjestäjää (75 vuonna 2006). Toiminnassa oli mukana 131 
yksikköä. (128 vuonna 2006). Oppilaitoksissa oli yhteensä 
103 528 opiskelijaa (99 928 vuonna 2006), joista tyttöjä 47 115 
(44 767 vuonna 2006) ja poikia 56 413 (55 161 vuonna 2006). 
Henkilöstöön kuuluvia oli 17 119 (16 155 vuonna 2006), joista 
naisia 9 274 (8 666 vuonna 2006) ja miehiä 7 845 (7 489 vuonna 
2006). Toiminnassa mukana olevia opiskelijoita ja henkilöstöä oli 
yhteensä 120 647 (116 083 vuonna 2006)

Vuoden 2007 aikana SAKU ry:n jäseneksi liittyi Kellosepäntai-
don edistämissäätiö Espoosta., Saamelaisalueen koulutuskeskus 
sekä Perttulan erityisammattikoulu.

Jäsenmäärän kehitys
(Toiminnassa mukana olevien opiskelijoiden ja henkilöstön määrä)
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Liiton kokoukset

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

Toimintavuonna 2007 kevätkokous pidettiin kulttuurikilpailujen 
yhteydessä 17.4. Hämeenlinnassa. Kokouksessa oli edustet-
tuina 20 jäsenyhteisöä, joilla oli 22 virallista kokousedustajaa ja 
ääniä yhteensä 160. Syyskokous pidettiin 3.10. Helsingissä. Täs-
sä kokouksessa edustettuina oli 21 jäsenyhteisöä, joilla oli 21 
kokousedustajaa ja ääniä yhteensä 182.  Vuonna 2007 varsinai-
set kokoukset päättivät yhteensä 31 asiasta. 

Tilintarkastajat

Liiton tilintarkastajina vuonna 2007 ovat toimineet tilintar-
kastaja HTM, JHTT Seppo Lindholm Oy Audiator Ab:stä
sekä talousjohtaja Matti Kauppinen Ylä-Savon ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymästä. Varatilintarkastajina ovat toimi-
neet HTM, JHTT Jorma Kesä Oy Audiator Ab:stä sekä talous-
johtaja Pirjo Kovalainen Kainuun maakunta -kuntayhtymästä.

Hallitus

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

Vuonna 2007 hallituksen muodostivat syyskokouksessa kah-

deksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja sekä kahdeksan 
jäsentä, joista yksi on syyskokouksen valitsema varapuheen-
johtaja. Hallituksen muilla jäsenillä oli henkilökohtaiset vara-
jäsenet. Hallituksen kokouksissa oli läsnäolo- ja puheoikeus 
Opetushallituksen nimeämällä edustajalla. 
 
Hallitus piti toimintavuoden aikana 9 kokousta ja päätti yhteen-
sä 141 asiasta.

Hallitus vuonna 2007
Puheenjohtaja 
Antti Lahti  Vammala (9)

Varapuheenjohtaja
Artti Antila  Kajaani (7)

Jäsenet 
Anna Maria Jääskeläinen Kemi (8)
Pekka Kolehmainen Jyväskylä (6)
Jukka Kosunen Varkaus (9)
Voitto Kukkonen Valkeakoski (5)
Irma Pohja Lahti (8)
Matti Yli-Lahti Seinäjoki (7)
Sirkka Wiman Espoo (8)

Henkilökohtaiset varajäsenet
Anitta Pehkonen/Vesa Koivunen Lappajärvi (Antila)
Sirpa Leinonen Tornio (Jääskeläinen)
Kalevi Helin Jämsänkoski (Kolehmainen)
Jukka Ikonen Iisalmi (Kosunen)
Juhani Aaltonen Kokemäki (Kukkonen)
Mika Hagelin Lahti (Pohja)
Kristiina Takaneva Seinäjoki (Yli-Lahti)
Pekka Aittoniemi Kerava (Wiman)  

Opetushallituksen edustaja
Heli Kuusi
Opetushallituksen varaedustaja
Juhani Pirttiniemi

Kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi liiton toiminnan-
johtaja.

Ehdollepanotoimikunta

SAKU ry:n kevätkokous nimitti ehdollepanotoimikunnan, joka 
valmisteli hallitusvalintoja syyskokoukselle 2007. Toimikuntaan 
kuuluivat Voitto Kukkonen (pj), Pekka Kolehmainen, Matti Yli-
Lahti ja Sirkka Wiman. Toimikunta piti kaksi kokousta.

Kehittämisryhmät (1.8.2007 alkaen)

Opiskelijapalvelujen kehittämisryhmä
Puheenjohtaja
Lahti Antti Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen ky

Jäsenet
Aaltonen Juhani Kokemäenjokilaakson ammattiopisto
Heino Asta Koulutuskeskus Tavastia
Häggblom Timo Vaasan ammattiopisto
Keisu Minna Ammattiopisto Lappia
Lilja Janne Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Torvinen Mari Koulutuskeskus Salpaus

Jäsenmäärän kehitys: opiskelijat
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Tuomala Sirpa Omnian ammattiopisto 
Vainikka Asta Etelä-Karjalan ammattiopisto

Sihteeri
Jani Järvelin SAKU ry

Ryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana kaksi kertaa.

Opiskelijaurheilun kehittämisryhmä
Puheenjohtaja
Kosunen Jukka Savon ammatti- ja aikuisopisto

Jäsenet
Eloranta Ilpo Porin ammattiopisto
Heikkilä Sinikka Vaasan ammattiopisto 
Ikonen Jukka Ylä-Savon ammattiopisto
Kuure Erkki Lapin ammattiopisto
Kähärä Jari Kouvolan seudun ammattiopisto
Punkari Antti Koulutuskeskus Tavastia
Väisänen Eila Kainuun ammattiopisto 

Sihteeri
Miia Uskalinmäki SAKU ry

Ryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana kaksi kertaa.

Opiskelijakulttuurin kehittämisryhmä
Puheenjohtaja
Kolehmainen Pekka Jyväskylän ammattiopisto

Jäsenet
Hiltunen Tarja Porvoon ammattiopisto
Wiikari Leena Omnian ammattiopisto
Aakkula Tarja Koulutuskeskus Tavastia
Sunila Riina Vammalan ammattikoulu
Komulainen Tapani Kainuun ammattiopisto
Roivanen Johanna Naantalin ammattiopisto
Rytkönen Liisa Jyväskylän ammattiopisto
Laakso Ossi Riihimäen ammattioppilaitos 
Sorjonen Ilkka Riihimäen ammattioppilaitos
Ruohela Outi Koulutuskeskus Tavastia
Kaatrasalo Jussi Keski-Uudenmaan ammattiopisto
Takaneva Kristiina Seinäjoen koulutuskeskus
Kampman Anne Koulutuskeskus Salpaus

Sihteeri
Lehmussaari Terhi SAKU ry

Ryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana yhden kerran.

Työyhteisöliikunnan kehittämisryhmä
Puheenjohtaja
Antila Artti Kainuun ammattiopisto

Jäsenet
Koivisto Terhi Koulutuskeskus Tavastia
Kuure Erkki Lapin ammattiopisto
Kähärä Jari Kouvolan seudun ammattiopisto
Leinonen Sirpa Ammattiopisto Lappia
Lehto Timo Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Määttä Minna Savon koulutuskuntayhtymä
Pirilä Vesa Ammattiopisto Lappia

Sihteeri
Tarko Tellervo SAKU ry

Ryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana kaksi kertaa.

Viestinnän kehittämisryhmä
Puheenjohtaja
Wiman Sirkka Omnian aikuisopisto

Jäsenet
Forsell Markku Kokkolan ammattiopisto
Huttunen Kirsi Koulutuskeskus Tavastia
Keuro Raija Pirkanmaan ammattiopisto
Korpi Maria Omnian ammattiopisto
Lilja Janne Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Okuogume Irma Ammattiopisto Lappia

Sihteeri
Sippola Saija SAKU ry

Ryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana kaksi kertaa.

SAKU-konsernin talouden ja rahoituksen kehittämisryhmä
Puheenjohtaja
Kukkonen Voitto Valkeakosken seudun koulutuskunta-
 yhtymä

Jäsen
Yli-Lahti Matti Seinäjoen koulutuskeskus

Sihteeri
Tarko Tellervo SAKU ry

SAKU-konsernin hallinnon ja organisaation kehittämisryhmä
Puheenjohtaja
Antila Artti Kainuun ammattiopisto

Jäsen 
Lahti Antti Vammalan seudun ammatillisen 
 koulutuksen ky

Sihteeri
Tarko Tellervo SAKU ry

Valiokunnat  (31.7.2007 asti)

Kulttuurivaliokunta
Kulttuurivaliokunta kokoontui toimivuoden aikana kaksi ker-
taa.

Puheenjohtaja
Marja Gustafsson Rauman ammattiopisto  

Jäsenet
Annika Heikkinen Ylä-Savon ammattiopisto 
Tapani Komulainen Kainuun ammattiopisto
Anita Räisänen Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Tellervo Tarko SAKU ry, toiminnanjohtaja

Valiokunnan sihteerinä toimi liiton järjestösihteeri.
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Kilpailu- ja koulutusvaliokunta
Kilpailu- ja koulutusvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana 
kaksi kertaa.

Puheenjohtaja
Mika Soidinsalo Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Jäsenet
Leila Keski-Oja Kokkolan ammattiopisto
Matti Korhonen Jyväskylän ammattiopisto
Arja Aalto Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Jorma Salonen Seinäjoen koulutuskeskus  
Tellervo Tarko SAKU ry, toiminnanjohtaja

Valiokunnan sihteerinä toimi liiton liikuntasihteeri. 

Toimisto ja henkilöstö

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

Tellervo Tarko toiminnanjohtaja
Terhi Lehmussaari järjestösihteeri
Saija Sippola tiedottaja
Miia Ollila liikuntasihteeri
Jani Järvelin projektipäällikkö, Liikkumalla opit 
 ammattiisi II -projekti
Sari Mantila-Savolainen projektiassistentti, Liikkumalla opit 
 ammattiisi II -projekti
Ville Virtanen projektiassistentti, Liikkumalla opit 
 ammattiisi II -projekti, 1.9. alkaen

Liiton toimisto sijaitsee Tampereella, ja toimiston osoite on 
Kuninkaankatu 39.

Stipendit ja huomionosoitukset

Stipendit juhlavuosirahastosta
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, 
SAKU ry:llä on juhlavuosirahasto, jonka tarkoituksena on edis-
tää jäsenyhteisöissä tapahtuvaa liikunta- ja kulttuuriharrastusta.

Rahastosta palkitaan lukuvuosittain stipendeillä Vuoden saku-
lainen liikkuja ja Vuoden kulttuurisakulainen sekä muita opis-
kelijoita, jotka ovat omalla toiminnallaan ja esimerkillään 
edistäneet liikunnan ja kulttuurin harrastamista ja SAKU ry:n
toiminta-ajatuksen toteutumista omassa oppilaitoksessaan. 
Vuonna 2007 myönnettiin lisäksi Vuoden innostajat- ja Vuoden 
kulttuurisäväyttäjät -stipendit. Stipendit myönnetään oppilai-
tosten hakemuksesta.

Vuonna 2007 rahasto jakoi stipendeinä yhteensä 3 300 euroa 
(liikuntastipendeinä 1 450 e ja kulttuuristipendeinä 1 850 e).

Liiton huomionosoitukset
Liitto jakoi suurimpien kisatapahtumien ja tiettyjen merkki-
päivien yhteydessä seuraavat huomionosoitukset:

 Standaari:
 Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä

 Anne Mäkelän graafi kat:
  ”Sopivat puitteet”
  Anna Maria Jääskeläinen, 60-vuotispäivänä

  ”Hyvät eväät II”
  Reino Moilanen, 60-vuotispäivänä

  ”Alkaa tapahtua”
  Pirkanmaan ammattiopisto, Nokia
  Pirkanmaan ammattiopisto, Tampere
  Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio

  ”Kultturellin kevätretki”
  Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä

Ansiomerkit
SAKU ry:n hallitus voi myöntää ansiomerkkejä henkilöille, jot-
ka ovat toimineet ansiokkaasti SAKU ry:n hyväksi liittoon kuu-
luvien jäsenoppilaitosten piirissä, liiton johtoelimissä tai toimi-
kunnissa tai ovat jollain muulla tavalla vaikuttaneet erityisen an-
siokkaasti liiton hyväksi ja liiton toiminnan edistämiseksi.

SAKU ry:n ansiomerkki uudistettiin vuoden 2007 aikana, ja an-
siomerkkejä jaettiin yhteensä neljä kappaletta.

Kultainen ansiomerkki
Reino Moilanen, Ylä-Savon ammattiopisto

Hopeinen ansiomerkki
Jorma Lappeteläinen, Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus
Pekka Virtakoivu, Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus
Ari Kivistö, Kurikan ammattioppilaitos

Järjestötoiminnan tuotot ja kulut

SAKU ry tarjosi Ammatilliset Rehtorit ry:lle ja Ammatillisten 
oppilaitosten rehtoriliitto ARL ry:lle yhdistystoiminnan tuki-
palveluja sekä SAKU ry:n Tuki-Säätiölle hallintopalveluja. Näiden 
palvelujen järjestäminen korvattiin aiheuttamisperiaatteella. 
Korvaukset vuonna 2007 olivat yhteensä 9 564 euroa.

Järjestötoimintaan kohdennettiin toimintavuonna 25 prosenttia 
SAKU ry:n henkilöstökuluista eli 33 323 euroa (henkilöstöku-
lut ilman ESR-projektien henkilöstökuluja). Muut merkittävät 
järjestötoiminnan kuluerät olivat tila- ja laitevuokrat 15 854 eu-
roa, matka- ja majoituskulut 12 558 euroa sekä toimistokulut 
10 368 euroa.

Reino Moilanen Ylä-Savon
ammattiopistosta sai 
SAKU ry:n kultaisen 
ansiomerkin kiitoksena 
pitkäaikaisesta työstä
SAKU ry:n kulttuuri-
toiminnan hyväksi.
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KATSE 
TOIMINTAVUOTEEN 
2008

Liiton talousarvio toteutui suunnitellusti ja maksuvalmius säilyi 
hyvänä koko tilivuoden 2007. Vuoden 2007 tilinpäätös osoittaa 
24 861,81 euron ylijäämää. 

Oman toiminnan tuotot
Kilpailujen, tapahtumien ja koulutusten osanottomaksuja sekä 
muita oman toiminnan tuottoja kertyi toimintavuonna 96 493
euroa (85 864 vuonna 2006). Korvauksia tukipalvelujen jär-
jestämisestä saatiin yhteensä 9 564 euroa (9 564 vuonna 2006).

Avustukset 
Opetusministeriön vuotuinen toiminta-avustus nousi 20 000 
euroa 120 000 euroon. ESR-projektituki Liikkumalla opit am-
mattiisi II -projektiin oli yhtensä 177 103 euroa, josta 140 247 
euroa on kirjattu tilinpäätöksessä projektisaamisiin. Vuorineu-
vos Petter Forsströmin Ammattikoulut -säätiöltä saatiin 20 000 
euron erityisavustus SAKU ry:n kulttuurikisojen järjestämiseen, 
opiskelijoiden osallistumisen tukemiseen ja kulttuurikisojen 
konseptin ruotsintamiseen. Avustuksesta 14 544 euroa koh-
dennettiin vuodelle 2007.

Varainhankinnan tuotot
Varainhankinan tuotot koostuivat pääasiassa jäsenmaksutuo-
toista. Jäsenmaksutuottoja kertyi toimintavuonna 137 173 eu-
roa. Muita varainhankinnan tuottoja kertyi 112 euroa.

Rahoitustuotot
Rahoitustuottoja kertyi toimintavuonna yhteensä 2 057 euroa.

Edellisten tilikausien voittovaroista siirrettiin 10 000 euroa 
SAKU ry:n juhlavuosirahastoon. 

TALOUS JA
RAHOITUS

Opiskelijoiden koripallon lopputurnaus pelattiin Tampereella 
marraskuussa kahdeksan joukkueen voimin.

SAKU ry:n jäsenmäärä jatkaa tasaista kasvuaan. Jäsenkentän 
laajentuessa haasteeksi nousee toiminnan kehittäminen jäse-
nistölähtöisesti ja jäsenistön tarpeeseen. Perinteisen kilpailu-
toiminnan rinnalle on kehitetty uusia toimintakokonaisuuksia, 
joilla opiskelijoita aktivoidaan liikunnan ja kulttuurin keinoin. 
Tämä kehittämistyö on tehty pääosin Liikkumalla opit am-
mattiisi -projektin toimenpiteinä. Kehittämistyötä jatketaan ja 
vuonna 2008 aloitetaan vastaavien keinojen testaaminen myös 
henkilöstötoiminnassa. Ruotsin kielen käyttöönottoa SAKU ry:n
toiminnassa jatketaan vuonna 2008.

Opetusministeriön toiminta-avustuspäätös vuodelle 2008 toi 
SAKU ry:lle 15 000 euron korotuksen. Jäsenmaksukertymä 
vuoteen 2007 verrattuna tulee nousemaan noin 8 000 euroa. 
Toiminta on positiivisessa kierteessä.

LIITTEET  Tilinpäätöstiedot 2007
  Jäsenluettelo 31.12.2007



TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2007

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot

Toimintatuotot 106 057,34 95 429,10
ESR-hanketuki 177 103,00 73 053,00
Erityisavustukset 14 544,27

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 297 704,61 168 482,10

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut -293 704,17 -199 688,88
Poistot -3 378,63 -3 590,40
Muut kulut -235 102,30 -177 334,29

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -532 185,10 -380 613,57 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -234 480,49 -212 131,47 

VARAINHANKINTA
Tuotot 137 285,00 132 292,00
Kulut 0,00 -6,20

Varainhankinta yhteensä 137 285,00 132 285,80 

Kulujäämä -97 195,49 -79 845,67 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Korkotuotot pankkisaamisista 1 907,30 1 213,06
Muut rahoitustuotot 150,00 150,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 2 057,30 1 363,06

YLEISAVUSTUKSET 120 000,00 100 000,00

Tilikauden tulos 24 861,81 21 517,39 

Tilikauden ylijäämä 24 861,81 21 517,39



TASE 31.12.2007 31.12.2006

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 10 135,90 10 771,23
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 10 135,90 10 771,23
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 135,90 10 771,23

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset

Saamiset SAKU ry:n Tuki-Säätiöltä 33 637,59 33 637,59
Vuokravakuudet 1 500,00 1 500,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 35 137,59 35 137,59
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 2 799,24 2 659,00
Saamiset SAKU ry:n Tuki-Säätiöltä 12 047,87 13 026,94
Siirtosaamiset 145 804,36 74 266,06

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 160 651,47 89 952,00 
Saamiset yhteensä 195 789,06 125 089,59 

Rahat ja pankkisaamiset 80 640,22 48 425,96
V ÄAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENS 276 429,28 173 515,55 

Vastaavaa yhteensä 286 565,18 184 286,78 

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma 7 919,65 7 919,65
Juhlavuosirahasto 8 486,64 1 786,64
Edellisten tilikausien voitto 136 394,09 124 876,70
Tilikauden voitto 24 861,81 21 517,39
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 177 662,19 156 100,38 

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 1 185,66 2 162,80
Muut velat 4 552,37 4 650,60
Siirtovelat 103 164,96 21 373,00

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 108 902,99 28 186,40 
V ÄIERAS PÄÄOMA YHTEENS 108 902,99 28 186,40 

Vastattavaa yhteensä 286 565,18 184 286,78 



KUSTANNUSPAIKOITTAIN

Kustannuspaikka/JÄRJESTÖ

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot

Toimintatuotot 9 564,00 9 564,00
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 9 564,00 9 564,00

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut -33 322,66 -33 858,17
Poistot -2 596,06 -2 707,32
Vapaaehtoiset henkilösivukulut -1 935,65 -1 884,27
Toimitilakulut -10 671,67 -10 351,11
Kone- ja kalustokulut -9 201,35 -6 699,87
Matkakulut -12 558,06 -10 334,74
Materiaalikulut -552,08 -1 308,38
Tiedotuskulut -2 070,70 -1 515,60
Muut varsinaisen toiminnan kulut -2 559,24 -2 311,50
Hallintokulut -11 604,76 -11 910,56

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -87 072,23 -82 881,52

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -77 508,23 -73 317,52

VARAINHANKINTA
Tuotot 137 173,00 132 292,00
Kulut 112,00 -6,20

Varainhankinta yhteensä 137 285,00 132 285,80 

Kulujäämä 59 776,77 58 968,28 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Korkotuotot pankkisaamisista 1 907,30
Muut rahoitustuotot 150,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 2 057,30 1 363,06

YLEISAVUSTUKSET 120 000,00 100 000,00

Tuotto-/kulujäämä 181 834,07 160 331,34 



Kustannuspaikka/OPISKELIJAT

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot

Toimintatuotot 42 441,84 38 030,60
ESR-avustukset
Erityisavustukset

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 42 441,84 38 030,60

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut -59 547,30 -60 512,70
Poistot
Ulkopuoliset palvelut -40 202,78 -40 105,75
Matka- ja majoituskulut -8 189,07 -9 654,25
Materiaalikulut -14 288,40 -9 648,16
Muut toimintakulut -6 611,73 -5 590,75

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -128 839,28 -125 511,61

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -86 397,44 -87 481,01 

Kustannuspaikka/ OPISKELIJOIDEN KULTTUURITOIMINTA

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot

Toimintatuotot
ESR-avustukset
Erityisavustukset 14 544,27

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 14 544,27

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut -2 820,00
Poistot
Ulkopuoliset palvelut
Matka- ja majoituskulut -1 815,03
Materiaalikulut -8 499,76
Muut toimintakulut -1 409,48

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -14 544,27

Varsinaisen toiminnan kulujäämä 0,00



Kustannuspaikka/OPISKELIJAT-ESR "Liikkumalla opit ammattiisi II"-projekti

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007 1.1.- 31.12.2006

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot

Toimintatuotot
ESR-avustukset 177 103,00 73 053,00
Erityisavustukset

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 177 103,00 73 053,00 

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut -158 316,00 -64 976,21
Poistot -782,57 -883,08
Ulkopuoliset palvelut
Matka- ja majoituskulut -14 175,54 -7 210,99
Materiaalikulut -12 486,84 -3 003,69
Muut toimintakulut -2 445,16 -1 724,78

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -188 206,11 -77 798,75

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -11 103,11 -4 745,75

Kustannuspaikka/HENKILÖSTÖ

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot

Toimintatuotot 54 051,50 47 834,50
ESR-avustukset
Erityisavustukset

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 54 051,50 47 834,50

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut -39 698,21 -40 341,80
Poistot
Ulkopuoliset palvelut -52 593,62 -39 866,73
Matka- ja majoituskulut -5 645,58 -3 035,60
Materiaalikulut -11 878,33 -7 266,72
Muut toimintakulut -3 707,47 -3 910,84

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -113 523,21 -94 421,69

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -59 471,71 -46 587,19 

Kulujäämä -59 471,71 -46 587,19



TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2007 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 2007 2006
Omakatteiset rahastot
Yhdistyspääoma 1.1. 7 919,65 7 919,65
Omakatteiset rahastot 7 919,65 7 919,65

Vapaat rahastot
Juhlavuosirahasto 1.1. 1 786,64 3 061,64

lisäys 10 000,00 0,00
vähennys -3 300,00 -1 275,00

Juhlavuosirahasto 31.12. 8 486,64 1 786,64

Edel. tilikauden alijäämä/ylijäämä 136 394,09 124 876,70
Tilikauden ylijäämä 24 861,81 21 517,39
Oma pääoma 31.12. 177 662,19 156 100,38
 

Vakuudet ja vastuusitoimukset
Leasing-vastuu kopiokoneesta 5 241,75 8386,80
 

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät
Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli keskimäärin 7 toimihenkilöä.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
18. päivänä maaliskuuta 2008

 
Hallitus

 
Antti Lahti
puheenjohtaja Voito Kukkonen

Sirpa Leinonen
Artti Antila Marita Modenius
Pekka Kolehmainen Sirkka Wiman
Jukka Kosunen Matti Yli-Lahti

Kirjanpitokirjat
Sidottu tasekirja

Ei-julkiset kirjanpitokirjat:

Tase-erittelyt Tositteet 1-507
ATK-päiväkirja ja ATK-pääkirja ATK-myyntireskontra
Eritelty tuloslaskelma ja tase Kassatositteet
Tuloslaskelmat toimialoittain Kaikki paperitositteina



Jäsenen nimi Oppilaitoksen nimi

Ami-Säätiö Amiedu
Ammatilliset Rehtorit ry Ammatilliset Rehtorit ry
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Etelä-Karjalan aikuisopisto

Etelä-Karjalan ammattiopisto
Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Mikkelin ammattiopisto
Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry Haapaveden Opisto
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Tavastia
Härmänmaan ammatti-instituutin kuntayhtymä Härmänmaan ammatti-instituutti
Helsingin kaupunki Helsingin palvelualojen oppilaitos

Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Hengitysliitto Heli ry Ammattiopisto Luovi
Hevosopisto Oy Ypäjän Hevosopisto
Huittisten kaupunki Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto
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
Kainuun maakunta-kuntayhtymä Kainuun ammattiopisto
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Nivalan ammattiopisto

Ylivieskan ammattiopisto
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Kellosepäntaidon edistämissäätiö Kelloseppäkoulu
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä, Lappia Ammattiopisto Lappia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Kokkolan ammattiopisto
Kokkolan kauppaopisto
Kokkolan sosiaali-ja terveysalan opisto

Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä Pieksämäen ammattiopisto
Keski-Uudenmaan koulutusyhtymä Keuda Järvenpää

Keuda Kerava
Keuda Mäntsälä
Kauda Nurmijärvi
Keuda Tuusula

Kiipulasäätiö Kiipulan ammattiopisto
Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen Pudasjärven ammattioppilaitos

Taivalkosken ammattioppilaitos
Taivalkosken metsäoppilaitos

Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä Kokemäenjokilaakson ammattiopisto
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kouvolan seudun kuntayhtymä Kouvolan seudun ammattiopisto
Kurikan ammattioppilaitoksen kuntayhtymä Kurikan ammattioppilaitos
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Ammatti-instituutti Iisakki

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Länsi-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen 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
Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammattiopisto
Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Oulun seudun ammattiopisto
Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä Koulutuskeskus Salpaus
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan ammattiopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattioppilaitokset
Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti
Porin kaupunki Porin ammattiopisto
Raahen koulutuskuntayhtymä Lybecerin käsi-ja taideteollisuusoppilaitos

Raahen ammattioppilaitos
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Naantalin ammattiopisto

Raision ammattiopisto
Raision kauppaopisto

Rauman kaupunki Rauman ammattiopisto
Rautaruukki Oy Ruukki  teollisuusoppilaitos
Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymä Riihimäen ammattioppilaitos
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto

Lapin Urheiluopisto
Salon seudun koulutuskuntayhtymä Salon  seudun aikuisopisto

Salon seudun ammattiopisto
Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland Östra Nylands yrkesskola
Savon koulutuskuntayhtymä Savon ammatti-ja aikuisopisto
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen kk/Kauhajoen palvelualojen oppilaitos

Seinäjoen kk/Maatalous- ja metsäoppilaitos,Ilmajoki
Seinäjoen kk/Maatalous-ja metsäoppilaitos,Tuomarniemi
Seinäjoen kk/Seinäjoen ammattioppilaitos
Seinäjoen kk/Seinäjoen palvelualojen oppilaitos
Seinäjoen kk/Taidon ja kulttuurin oppilaitos,TAIKU

Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Haapaveden ammattiopisto
Suomen valtio Arlainstituutti

AURA-instituutti
Perttulan erityisammattikoulu
Saamelaisalueen koulutuskeskus

Suomenselän koulutuskuntayhtymä Ähtärin ammatti-instituutti
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Suupohjan ammatti-instituutti
Tampereen kaupunki Tampereen ammattiopisto
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
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 Karkun kotitalous-ja sosiaalialan oppilaitos

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
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