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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
TOIMINTAVUOTEEN 2010

SAKU ry:n vuosi 2010 oli uusien tapahtumien ja vahvan kentällä 
näkymisen vuosi. Vuoden aikana lanseerattiin kaksi uutta opiskelija-
liikunnan tapahtumaa, jalkauduttiin kentälle kampanjoiden ja oppi-
laitostapahtumien avulla ja synnytettiin uutta tukea hyvinvointityölle 
hyvinvointiverkosto-hankkeessa. Myös Ammattiosaajan työkykypassin 
levittämistä ja markkinointia jatkettiin monipuolisin toimenpitein.

Uusien opiskelijatapahtumiemme profiili oli selvästi toisistaan 
erottuva: SAKUsports-tapahtumassa tavoiteltiin ennen kaikkea 
liikunnallisesti passiivisempia nuoria mukaan matalan kynnyksen 
rentohenkiseen tapahtumaan. Opiskelijoiden kamppailu- ja voimai-
lupäivillä puolestaan yhdistettiin voimat Opiskelijoiden liikuntaliiton, 
Koululiikuntaliiton ja kuuden lajiliiton kanssa ja saatiin pienten 
osallistujamäärien lajeille iso yhteinen tapahtuma. Sekä SAKUsports 
että kamppailu- ja voimailupäivät saivat lanseerausvuonna positiivi-
sen startin ja niitä tullaan kehittämään osana SAKU ry:n tapahtuma-
kalenteria jatkossakin.

Oppilaitosten arjessa SAKU ry näkyi vuoden 2010 aikana ehkä 
enemmän kuin koskaan. Henkilöstö saatiin hyvin liikkeelle Aikamat-
ka-kävelykampanjassa, johon osallistui yli 2 500 ammatillisen koulu-
tuksen henkilöstön edustajaa. Kampanja sai osallistujat askeltamaan 
kahden kuukauden aikana yhteensä 17 kertaa maapallon ympäri. 
Saamamme palautteen perusteella kampanja onnistui hyvin tärkeim-
missä tavoitteissaan: arkiliikuntaan aktivoinnissa ja pimeän syksyn 
piristämisessä.

Opiskelijoille suunnattiin kaksi oppilaitoksissa näkynyttä kampan-
jaa. Keväällä SAKU on the road -kiertue levitti tietoa työkyvystä ja 
työkykypassista noin 30 oppilaitokseen ja kohtasi Lomakunnossa-tee-
man parissa lähes 4 000 opiskelijaa. Syksyllä oppilaitoksia kannus-
tettiin omien hyvinvointitapahtumien järjestämiseen, ja tapahtumien 
ketjusta syntyi valtakunnallinen Hyvinvointivirtaa ammatilliseen 
koulutukseen -teemaviikko, johon osallistui 17 000 opiskelijaa yli 80 
tapahtumassa.

Molemmissa kampanjoissa pyrittiin viemään tietoa työkykypassista 
ja työkykyyn liittyvistä teemoista suoraan opiskelijoille. Marraskuussa 
Helsingissä järjestetyssä seminaarissa työkykytiedon kohderyhmänä 
oli puolestaan oppilaitosten johto, työnantajat ja järjestöt. Mielen-
kiintoisen seminaarin tärkeintä antia oli yhteinen tahtotila ja näky 
siitä, että koulutuksen järjestäjien ja työnantajien yhteistyöllä on iso 
merkitys nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteistyön tekemiseen 
ja aktiivisiin toimenpiteisiin ohjasi myös seminaarin avannut ope-
tusministeri Henna Virkkunen, joka painotti puheenvuorossaan, että 
hyvinvoinnista huolehtimisessa asenne ratkaisee.

Konkreettisia oppilaitoksissa näkyviä toimia ja hyvinvointityön 
tukea kehitettiin vuonna 2010 myös ESR-hankkeessa, joka rakentaa 

ammatilliseen koulutukseen hyvinvointiverkostoa. Hankkeen toisen 
toimintavuoden aikana verkostoon saatiin mukaan iso joukko 
järjestöjä ja asiantuntijaorganisaatioita, jotka jakavat osaamistaan ja 
materiaalejaan hyvinvointiverkoston kautta ammatillisen koulutuksen 
kentän avuksi. Oppilaitoskentän laajaa hyvinvointiosaamista kerät-
tiin yhteiseksi hyväksi pilottioppilaitoksista, jotka olivat mukana 
hyvinvoivan oppimisympäristön työkirjan laatimisessa. Työkirja tulee 
valmistumaan hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana.

Edellä mainittujen toimien lisäksi SAKU ry on tehnyt viime 
vuosina runsaasti muitakin uusia avauksia, jotka ovat vastanneet 
selvään tarpeeseen, eläneet ajassa ja kohdistuneet suoraan jäsenis-
tön hyväksi. Näin haluamme toimia jatkossakin. Tämän notkeuden 
varmistamiseksi ja tulevaisuuteen suunnistamisen helpottamiseksi 
SAKU ry:n hallitus käynnisti kesällä 2010 strategiatyöprosessin. 
Strategisia valintoja ovat hallituksen lisäksi hahmotelleet myös SAKU 
ry:n toimiston väki ja kehittämisryhmien jäsenet. Strategiaprosessi 
viedään päätökseen syksyyn mennessä, ja järjestön uusi strategia 
tullaan esittelemään jäsenistölle syyskokouksessa 2011.

SAKU ry:llä on oma vahva paikkansa ammatillisen koulutuksen 
kentällä nyt ja tulevaisuudessa. Järjestön elinvoimaisuuden var-
mistamiseksi tarvitsemme runsaasti osaavia ja innokkaita ihmisiä. 
Haluankin kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia SAKU ry:n hallituksen 
ja kehittämisryhmien jäseniä, oppilaitosten yhteyshenkilöinä toimivia, 

tapahtumien järjestäjiä sekä liiton toimiston vä-
keä. Jatketaan yhteistyötä kohti uutta 
strategiakautta!

 
 

Antti Lahti 
 puheenjohtaja 
SAKU ry
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TOIMINTA-AJATUS, 
PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry on toiminut vuodesta 1949 asti ammatillisen koulutuksen 
liikunta- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöjärjestönä. SAKU ry:n jäseniä voivat olla kaikki liiton tarkoituksen hyväksyneet oikeus-
toimikelpoiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä liiton toimialaan läheisesti liittyvät oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Liiton 
tehtävänä on jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ammatilliseen koulutukseen.

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

SAKU ry:n voimassaoleva visio ja strategia ulottuivat vuoteen 2010 asti. SAKU ry:n hallitus käynnistikin kesällä 2010 strategia-
työn, jossa määritellään toiminnan uudet tavoitteet. Vuoden 2010 aikana työskentelyssä olivat mukana hallituksen lisäksi myös 
kehittämisryhmät ja SAKU ry:n toimisto. Uusi strategia tullaan esittämään hyväksyttäväksi vuoden 2011 syyskokouksessa.

STRATEGIATYÖ

OPISKELIJATOIMINTA

Opiskelijatoiminnan tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin 
tukeminen, opiskelukyvyn edistäminen, liikunnallisen ja ak-
tiivisen elämäntavan kehittymisen tukeminen sekä aktiiviseen 
kansalaisuuteen, järjestötoimintaan ja yhteiskuntavastuullisuuteen 
kasvattaminen. Tavoitteita edistetään liikunnan ja kulttuurin 
keinoin. Toiminnassa noudatetaan SAKU-etikettiä. 

Opiskelijatoimintaan kuuluvat liikunnan kilpailutoiminta 
(ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailut), harrasteliikunta, 
kulttuurin kilpailutoiminta (SAKUstars – ammattiin opiskelevien 
kulttuurikilpailut), opiskelijakurssit ja -koulutukset, opiskelijoiden 
hyvinvointipalvelut sekä opiskelijapalveluhenkilöstön koulutus.

Liikuntaa ja urheilua

Kilpailutapahtumat
Vuoden 2010 aikana SAKU ry järjesti 18 valtakunnallista liikun-
ta- ja urheilutapahtumaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. 
Valtakunnalliset alkusarjat pelattiin viidessä eri palloilulajissa.

Uutena tapahtumana kalenterissa oli mukana Opiskelijoiden 
kamppailu- ja voimailupäivät, jotka järjestettiin yhteistyös-
sä Koululiikuntaliiton, Opiskelijoiden liikuntaliiton ja laji-
liittojen kanssa. Kamppailu- ja voimailupäivillä kilpailtiin 
kuudessa lajissa: nyrkkeily, painonnosto, voimanosto, 
taekwondo, judo ja miekkailu.

Kilpailutapahtumiin ja alkusarjoihin osallistui 
yhteensä 6 049 henkilöä. Kaukalopalloa, jalkapalloa ja 

koripalloa lukuun ottamatta kaikissa tapahtumissa kilpailtiin sekä 
tyttöjen että poikien sarjoissa. Kilpailutapahtumia ja alkusarjoja 
järjesti 28 koulutuksen järjestäjää.

Liikunnan iloa SAKUsportsissa
Harrasteliikuntatapahtuma SAKUsports järjestettiin 22.–23.9. 
Kisakallion Urheiluopistolla. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat 
Kisakallion opiskelijat. SAKUsportsissa oli mahdollisuus kokeilla tai 
kilvoitella 13 lajissa: norsupallo, ultimate, maalipallo, korfpallo, 
köydenveto, curling, fresbeegolf, tikanheitto, sisäsoutu, keulimi-
nen, lentomuna, dream team ja sumopukupaini.

Uutena tapahtumana kalenteriin lanseeratun harrasteliikunta-
festivaalin osallistujatavoite ei ensimmäisenä vuotena täyttynyt. 
Tapahtumaan osallistui joukkueet ainoastaan seitsemästä jäsen-
yhteisöstä, yhteensä 121 opiskelijaa. Tapahtuman muut tavoit-
teet – yhdessä oleminen, liikunnan ilo sekä liikuntaelämysten 
tarjoaminen myös niille, jotka eivät aktiivisesti liiku – kuitenkin 
saavutettiin, mikä motivoi tapahtuman kehittämiseen jatkossa.

Opiskelijaliikunnan kehittäminen
Opiskelijaurheilun kehittämisryhmä käsitteli kokouksissaan mm. 
kilpailusääntöjä ja -kalenteria lukuvuodelle 2010–2011, myönnet-
täviä liikuntastipendejä sekä tapahtumakalanterin jäsenetutapah-
tumia. Ryhmä piti vuoden aikana kolme kokousta.
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SALIBANDY 
syys–helmikuu
9.2. Tampere 

1180+500 osallistujaa

FUTSAL 
tammi–maaliskuu
16.3. Tampere 

250+140 osallistujaa

SULKAPALLO 
19.–20.3. Nastola
10 osallistujaa

HIIHTO 
26.–27.3. Kuusamo
39 osallistujaa

KEILAILU 
kotirata 

33 osallistujaa
PENKKI- 

PUNNERRUS 
kotirata 

15 osallistujaa

LENTOPALLO 
7.4. Kouvola 

252 osallistujaa

PAINONNOSTO 
10.4. Lempäälä 
23 osallistujaa

SAKU-SÄHLY / TYTÖT 
syys–maaliskuu
27.4. Seinäjoki 

216+48 osallistujaa
SAKU-SÄHLY / POJAT 

syys–maaliskuu
29.4. Pori 

2088+48 osallistujaa SAKU Open 
– sotilaspenkkipunnerrus

5.5. Kouvola 
31 osallistujaa

KARTING 
20.5. Alahärmä 
70 osallistujaa

GOLF 
27.8. Oulu 

16 osallistujaa

YLEISURHEILU JA 
MAASTOJUOKSU 
2.9. Tampere 

108 osallistujaa

SAKUsports 
22.–23.9. Lohja
121 osallistujaa

JALKAPALLO 
elo–syyskuu

22.–23.9. Lohja
270+108 osallistujaa

PESÄPALLO 
syyskuu–lokakuu
42 osallistujaa

KORIPALLO 
2.11. Tampere 
99 osallistujaa

KAMPPAILU- JA 
VOIMAILUPÄIVÄT 
26.–27.11. Kuopio
180 osallistujaa

KAUKALOPALLO 
1.12. Kuopio 

162 osallistujaa
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YHTEENSÄ 
6049 osallistujaa 

(+27 %)

SAKUstars
Ammattiin opiskelevien valtakunnalliset SAKUstars-kulttuurikilpailut 
järjestetään vuosittain. SAKUstars-tapahtuman tarkoituksena 
on antaa ammattiin opiskeleville mahdollisuus tuoda 
esille harrastuneisuutta ja sellaisia kulttuuritaitoja, 
jotka eivät välttämättä näy opiskelun arjessa. 
SAKUstars-kilpailut on SAKU ry:n suurin vuosittai-
nen tapahtuma.

Vuonna 2010 SAKUstars-kilpailut järjestettiin 
58. kertaa. Seinäjoella 13.–15.4. järjestettyjen 
kilpailujen kisajärjestäjänä toimi Koulutuskeskus 
Sedu. Teemana oli ”Kosketa”. Kisojen ennakkotyö-
sarjoissa ja paikan päällä suoritettavissa lajeissa oli 
yhteensä 1 318 osallistujaa.

Vuoden 2013 SAKUstars-kilpailut myönnettiin Päijät-
Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymälle. Kisat 
järjestetään pääosin Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa 
Lahdessa.

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittäminen
SAKUstars 2010 -kilpailujen yhteydessä järjestettiin 14. huhtikuuta 
SAKU ry:n kulttuuriyhteyshenkilöiden verkostotapaaminen Seinäjoen 
kaupunginteatterin lämpiössä. Verkostotapaamisen teemoina olivat 
SAKUstars-toiminnan koordinoinnin mallit sekä SAKUstars-tapahtuman 
vaikutukset järjestäjän arkeen pidemmällä ajanjaksolla.

SAKU ry:n opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittä-
misryhmä TUKIstars piti vuonna 2010 viisi kokousta. 

TUKIstars-suunnitteluseminaari pidettiin Koulutuskes-
kus Kuerkievarissa Äkäslompolossa 24.–26.1. SAKUs-
tars 2011 -suunnittelupäivät pidettiin Joensuussa 
16.–17.9. Päiville osallistui Joensuun SAKUstars 
2011 -järjestelytoimikunta ja lajivastaavia sekä 
SAKU ry:n opiskelijoiden kulttuuritoiminnan 

kehittämisryhmä.  
    TUKIstars-kehittämisryhmän valmistele-
ma toimintakäsikirja otettiin vuoden 2010 
kilpailujen organisaation käyttöön. Lisäksi 
tulevien kisajärjestäjien käyttöön hankittiin 
Koulutuskeskus Sedun tekemä majoi-
tus- ja tulospalvelujärjestelmä. SAKUstars-
kilpailujen ilmoittautumisjärjestelmän 
kehittämistyö jatkui vuonna 2010, ja uusi 

järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 
2012 kisoihin.

SAKUstars 2010 
livesarjat 

763 osallistujaa 
(+40 %)

SAKUstars 2010 
ennakkotyösarjat 
555 osallistujaa 

(+49 %)

Kulttuuria
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Koulutusta

Tutorkoulutukset
Vuoden 2010 aikana järjestettiin kymmenen Aktiivisesti ammattiin 
-mallin harrastetutorkoulutusta. Koulutuksen ykkösosan suoritti 134, 
kakkososan 30 ja kolmannen osan 22 tutoria. Kaikki toteutuneet 
koulutukset olivat tilauskursseja. Osallistuneet tutorit olivat yhdeksän 
koulutuksen järjestäjän organisaatioista.

Opiskelijaleiri
Opiskelijoille järjestettiin syksyllä yksi kurssi työelämään siirtymisen, 
sisäisen yrittäjyyden ja työkykyisyyden teemoilla. Koulutuskeskus 
Kuerkievarissa Äkäslompolossa järjestetylle kurssille osallistui 18 opis-
kelijaa seitsemän koulutuksen järjestäjän ammattiopistoista. Kurssin 
kouluttajina toimivat Pauliina Kuunkajo ja Hanna Helistö.

Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut 

Ammattiosaajan työkykypassi
Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönotto ammatillisessa koulu-
tuksessa käynnistyi syksyllä 2008. Ammattiosaajan työkykypassin 
tavoitteena on motivoida opiskelijoita huolehtimaan työkyvystään jo 
opintojen aikana sekä työelämään siirryttäessä.

Opetushallitus on myöntänyt tukea työkykypassin käyttöönottoon 
keväästä 2008 alkaen. Kolmas tukikausi käynnistyi keväällä 2010, 
jolloin tukea myönnettiin 27 koulutuksen järjestäjälle, joista 13 oli 
uusia. Käyttöönoton tukea on tulossa haettavaksi myös vuonna 2011.

SAKU ry on jatkanut passin levittämistä, markkinointia ja käyt-
töönoton tukitoimia opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana. Työlle 
on myönnetty jatkorahoitus myös vuodeksi 2011.

Työkykypassikoulutukset
Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton tueksi järjestettiin useita 
koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Uusille käyttöönottajille järjestettiin 
kolme koulutusta: Seinäjoella (21.9.), Kokemäellä (29.9.) ja Helsingissä 
(30.9.). Kevään koulutuspäivä järjestettiin Vantaan ammattiopisto 
Variassa (4.5.). Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa ammattiala-
kohtaisten työhyvinvointitalojen rakentamista, terveyden ja työkyvyn 
huomioimista rakennusalalla sekä käytännön kokemuksia Ammat-
tiosaajan työkykypassin käyttöönotosta. Ammatillisen koulutuksen 
hyvinvointipäivillä (1.–2.12.) työkykypassi oli esillä omassa työpajas-
saan, jossa haettiin eri lähestymistapoja passin käyttöönottoon.

Yhteisten koulutusten lisäksi työkykypassista on ollut omia 
tilauskoulutuksia Omniassa Espoossa (26.1.), Varalan urheiluopistossa 
Tampereella (29.1.), Kokkolan ammattiopistossa (4.2.) ja Helsingin 
Diakoniaopistossa (8.12.). Opiskelijoille järjestetyissä oppilaitosten 
omissa tapahtumapäivissä passia on esitelty Tampereen ammattiopis-
tossa (23.2.), Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa (21.5.), Kouvolan 

ammattiopistossa (2.6.) sekä World Skills -koulutuksessa ja Taitaja-
kisoissa Oulussa (27.–29.4.).

Myös yhteistyön mahdollisuuksia työkykypassin käyttöönoton tuke-
misessa on kartoitettu erilaisissa tapaamissa ja esittelytilaisuuksissa. 
Marraskuussa järjestettiin Helsingissä työkykypassiseminaari (24.11.), 
johon osallistui liki 100 koulutuksen järjestäjien edustajaa, työky-
kypassiohjaajaa sekä työelämän ja järjestöjen edustajia. Seminaarin 
avaussanat lausui opetusministeri Henna Virkkunen. Tapaamisia 
vuoden aikana on järjestetty myös mm. Elinkeinoelämän keskusliiton, 
Suomen Yrittäjien, Elämä on parasta huumetta ry:n, Skills Finland 
ry:n, Ammatilliset rehtorit ry:n, Työterveyslaitoksen sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen kanssa.
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SAKU on the road: Lomakunnossa-työkykypassikiertue
SAKU on the road -työkykypassikiertue vieraili ammatillisissa 
oppilaitoksissa eri puolilla Suomea viikoilla 15–22. Kiertueella 
markkinoitiin työkykyä ja Ammattiosaajan työkykypassia niin 
opiskelijoille kuin oppilaitoksen henkilöstölle.

Kiertue oli ensisijaisesti suunnattu Opetushallitukselta työky-
kypassin käyttöönottoon tukea saaneille koulutuksen järjestäjille, 
mutta kaikilla koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus hakea 
tapahtumaa oppilaitoksiinsa. Hakemuksia tuli 19 koulutuksen 
järjestäjältä, ja kaikki haetut tapahtumat toteutettiin. Lomakun-
nossa-teemalla liikkunut kiertue vieraili 28 oppilaitoksessa eri 
puolella Suomea. Kiertueella kohdattiin 3 900 opiskelijaa sekä 
noin 700 henkilöstön edustajaa, joista noin 50 edusti oppilaitos-
ten johtoa. 

Kiertueen aikana opiskelijoita haastettiin miettimään, ovatko 
he loma- vai sairaslomakunnossa. On the road -iskuryhmät 
kiersivät luokissa ja järjestivät taukoliikuntaa opiskelijoille let-
keän musiikin tahdittamina. Henkilöstöä tavattiin oppilaitokseen 
tuodussa rantabaarissa, ja heidän kanssaan keskusteltiin rennolla 
hengellä työkykypassin käyttöönotosta oppilaitoksissa.

Kiertueella toteutettiin yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa opis-
kelijoille suunnattu Testaa työkykysi -kysely. Kiertueesta julkaistiin 
loppuraportti, joka postitettiin yhdessä kyselyn tulosten kanssa 
niihin oppilaitoksiin, joissa kiertueella vierailtiin.

SAKU on the road -kiertue toteutettiin neljän työntekijän voi-
min. Kiertueen ajaksi palkattiin Hanna Helistö, Jarkko Komulainen 
ja Pauliina Kuunkajo. Kiertuetta koordinoi Sampsa Stenström.
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ALPO.fi-hyvinvointiportaali
Ammattiosaajan työkykypassin tueksi 
rakennetun ALPO.fi-hyvinvointipor-
taalin kehitystyö jatkui edelleen. 
Portaalista opiskelija löytää tietoa 
työkykynsä ylläpitämiseen ja edis-

tämiseen. Portaalissa ammattiin opiskelevat 
voivat seurata oman liikuntansa riittävyyttä ja monipuoli-

suutta sekä työkykypassiopintojen suorituksia. 
Tampereella järjestettiin keväällä ALPO.fi-hyvinvointiportaalin 

käyttöönottokoulutus (20.4.), jossa tutustuttiin portaalin sisältöihin 
sekä ohjaajan työkalupakin kautta hyödynnettäviin ominaisuuksiin 
eli käyttäjätunnusten hyväksymiseen, suoritusten tallentamiseen ja 
seuraamiseen sekä työkykypassitodistusten myöntämiseen. 

Portaalin tekninen kehittäminen jatkui kevään ja kesän ajan 
yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. 
Hyvinvointiportaalissa oli vuoden lopussa noin 3 000 rekisteröity-
nyttä käyttäjää. Portaalin uudistustyö on käynnistynyt 
toimistolla syksyllä. 

Juhis-esittelyvideo
Työkykypassin markkinoinnin tueksi tehtiin opiskelijoille suunnattu 
esittelyvideo yhteistyössä Riihimäen ammattiopiston media-alan 
opiskelijoiden kanssa. Juhis-video esittelee työkykypassin teemoja 
opiskelijoita kiinnostavalla ja ajatuksia herättävällä tavalla. Video 
valmistui syksyllä 2010 ja se on katsottavissa SAKU ry:n nettisivuilla 
YouTube-palvelun kautta (www.sakury.net/oppaat-ja-tukimateriaalit).

Koulutustoiminta opiskelijapalveluhenkilöstölle
SAKU ry:n Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hanke 
järjesti Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 1.–2.12. Suomen 
Urheiluopistolla Heinolassa. Hyvinvointiseminaarin teemana oli 
turvallisuus. Monipuolista luento-ohjelmaa kuuntelemassa, hyvinvoin-
titorin antiin tutustumassa ja työpajoihin osallistumassa oli 58 am-
matillisen koulutuksen henkilöstöön kuuluvaa. Yhteisessä illanvietossa 
nautittiin SAKUstars-esiintyjien osaamisesta.

Opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmä kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa. Kehittämisryhmässä on 
seurattu ja kehitetty muun muassa Ammat-
tiosaajan työkykypassin käyttöönoton 
tukitoimia. Keväällä ryhmä esitti 
Vuoden tutoropiskelijan valintaa 
Vuoden SAKUstaran ja Vuoden 
sakulaisen liikkujan rinnalle. 

Kehittämisryhmässä valmisteltu 
Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulu-
tukseen -teemaviikko järjestettiin ensim-
mäistä kertaa viikolla 40. Ensimmäinen 

teemaviikko yllätti suosiollaan, kun tapahtumia järjesti 28 koulutuk-
sen järjestäjää 84 ammattioppilaitoksessa. Koulutuksen järjestäjiltä 
saadun arvion mukaan opiskelijoita kohdattiin teemaviikon aikana 
17 000. Teemapäivien aikana opiskelijat pääsivät toiminnallisissa 
pisteissä tutustumaan terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liit-
tyviin teemoihin. Teemaviikon yhteistyökumppaneina toimivat Terveys 
ry, Nuorten Akatemia, Väestöliitto, Elämä on parasta huumetta ry, 
Aids-tukikeskus sekä SAKKI ry.

SAKU on the road 
opiskelijoita: 3 900 
henkilöstöä: 700

Työkykypassikoulutukset 
henkilöstöä: 183

Opiskelijaleiri 
opiskelijoita: 18Tutorkoulutukset 

opiskelijoita: 186

Koulutukset ja 
hyvinvointipalvelut 
21 876 osallistujaa 

(+463 %)
Työkykyseminaari 
henkilöstöä: 93

Hyvinvointivirtaa 
ammatilliseen koulutukseen 

-teemaviikko 
opiskelijoita: 17 000

Hyvinvointipäivät 
henkilöstöä: 58

HENKILÖSTÖTOIMINTA

Henkilöstötoiminnan tavoitteena on henkilöstöön kuuluvien hyvinvoinnin tukeminen, terveyttä edistävään liikuntaan kannustaminen, työkyvyn 
edistäminen sekä liikunnallisen elämäntavan kehittymisen ja ylläpitämisen tukeminen.

Henkilöstöpalveluihin kuuluvat ammatillisen koulutuksen henkilöstölle suunnattu liikunnan kilpailutoiminta (SAKU ry:n mestaruuskilpailut), 
muu kuntoliikunta- ja tykytoiminta sekä verkostotoiminta.

Liikuntaa ja urheilua

Kilpailutapahtumat
Vuoden 2010 aikana SAKU ry järjesti henkilöstölle 18 valtakunnallista kilpailutapahtumaa. Lisäksi henkilöstösarjassa kilpailtiin myös sotilas-
penkkipunnerruksen ja kartingin opiskelijatapahtumien yhteydessä. Kilpailutapahtumia järjesti neljä eri koulutuksen järjestäjää.

Opiskelijatoiminnan tuotot ja kulut
Opiskelijatoiminnan tuotot (pois lukien Ammattiosaajan työkykypassi 
-hanke ja ESR-projektitoiminta) koostuivat vuonna 2010 kilpailujen 
ja kurssien osallistumismaksuista ja olivat yhteensä 60 379 euroa 
(48 705 euroa vuonna 2009). Lisäksi kamppailu- ja voimailupäiviin 
saatiin 3 000 euron Sportti työllistää -työllistämistuki.

Liikuntatoiminnan kulut olivat yhteensä 205 141 euroa (146 102 
euroa vuonna 2009) ja kulttuuritoiminnan kulut 11 277 euroa 
(7 453 euroa vuonna 2009). Opiskelijatoimintaan kohdennettiin 45 

prosenttia SAKU ry:n perustoiminnan henkilöstökuluista (ei sisällä 
työkykypassi-hankkeen ja ESR-projektien henkilöstökuluja) eli 85 894 
euroa (64 006 euroa vuonna 2009 ja 77 458 euroa vuonna 2008).

Työkykypassin levittämiseen ja ALPO.fi-hyvinvointiportaalin kehit-
tämiseen opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SAKU ry:lle vuonna 
2010 käytettäväksi 115 233 euroa (140 200 euroa vuonna 2009).

ESR-hankkeen tuotot ja kulut on esitelty oman otsikkonsa alla 
sivulla 15.

11
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KEILAILU 
9.1. Tampere 
60 osallistujaa

SAKU-HIIHTOMARATON 
7.3. Niinisalo–Tampere

10 osallistujaa

SULKAPALLO 
19.–20.3. Nastola
24 osallistujaa

LENTOPALLO 
(alemmat sarjat) 
20.–21.3. Nastola
272 osallistujaa

TALVIKISAT 
(hiihto+sähly+uinti)
26.–27.3. Kuusamo
74+296+25=395

osallistujaa

LENTOPALLO 
(ylemmät sarjat) 
10.–11.4. Nastola
280 osallistujaa

PUOLIMARATON 
8.5. Helsinki 
60 osallistujaa

SAKU-MARATON 
14.8. Helsinki 
27 osallistujaa

GOLF 
27.8 Oulu 

113 osallistujaa

KESÄKISAT 
(yleisurheilu ja saappaanheitto, 

beachvolley, petankki, suunnistus) 
4.–5.9. Kerava

141+52+63+25=281
osallistujaa 

RUSKAMARATON JA 
-PUOLIMARATON 

11.9. Levi 
20 osallistujaa

SEKALENTOPALLO 
13.–14.11. Mikkeli 
72 osallistujaa

AMMUNTA, ilma-aseet 
kotirata 

33 osallistujaa

YHTEENSÄ 
1661 osallistujaa 

(-3 %)

Liikuntatreffit 
9.–11.4. Nastola
29 osallistujaa

Erävaellus 
28.7.–2.8. Kebnekaise

15 osallistujaa

Kulttuurivaellus 
23.7. Tampere 
28 osallistujaa Kävelykampanja 

13.9.–14.11.
2518 osallistujaa

Kuntoliikunta 
ja tykytoiminta yhteensä 

2075 osallistujaa 
(+25 %)

13

Muu kuntoliikunta ja tykytoiminta
Naisille suunnatut liikuntatreffit järjestettiin jo totuttuun tapaan 
Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa. Liikuntatreffien ohjelma on 
suunniteltu sopimaan naisille kuntoon, liikuntatottumuksiin tai ikään 
katsomatta. Liikuntatreffien tavoitteena on tarjota liikuntaa sekä 

omaa lajiaan etsiville että harjoitteluunsa uutta sykettä kaipaaville. 
Tarjolla oli kymmenkunta erilaista liikuntavaihtoehtoa kahvakuulat-
reenistä tanssiliikuntaan. Naisten liikuntatreffeillä oli 29 osallistujaa, 
mutta miehille suunnitellut ”äijäpäivät” jouduttiin jälleen perumaan 
vähäisen kiinnostuksen takia.

Juhlavuonna 2009 ensi-iltansa saanut henkilöstön kävelykampanja 
järjestettiin nyt toistamiseen. Aikamatka-kampanjan tavoitteena oli 
kiinnittää huomio arkiseen aktiivisuuteen ja pieniin liikunnallisiin 
valintoihin, joita jokainen voi tehdä arkipäivässään. Kilpailuaika 
oli 13.9.–14.11. Kampanjasivustona toimi www.liikkeelle.net, johon 
osallistujat kirjasivat suorituksensa sähköisesti. Aikamatkalle lähti 
293 tiimiä, jotka edustivat 35 koulutuksen järjestäjää. Tiimit olivat 
enintään 10 hengen porukoita, ja kävelijöitä kampanjassa oli yhteen-
sä 2 518. Lisäystä viime vuoteen tuli yli 500 henkilöä. Aikamatkan 
maalilinjan ylittämiseen vaadittiin 4 536 000 askelta. Tavoitteeseen 
oli mahdollista päästä 9 000 päivittäisellä askeleella, jos joukkueessa 
oli vähintään 8 henkilöä. Kampanjan aikana sakulaiset marssivat 
maapallon ympäri yhteensä 17 kertaa.

Runsas määrä askelia otettiin myös kolmannella SAKU-vaelluksella, 
joka suuntautui Ruotsin Kebnekaiselle. 28.7.–2.8. vaellukselle osallistui 
15 henkilöä.

SAKU ry:n vaellusperheen toinen osa, kulttuurivaellus, järjestettiin 
nyt toista kertaa. 23.7. Tampereella 28 kulttuurin ystävää vaelsi 
aurinkoisen tehdaskaupungin halki tutustuen museoihin ja tehdasmil-
jöisiin ja nautti leppoisan päivän päätteeksi Pyynikin kesäteatterin 
Häräntappoase-esityksestä.
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Koulutusta
Koulutuskuntayhtymien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushen-
kilöiden kevätseminaari ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista 
teemoista järjestettiin perinteiseen tapaan viikolla 11 Koulutuskeskus 
Kuerkievarissa. Osallistujia seminaarissa oli 60.

Työyhteisöliikunnan kehittäminen
Työyhteisöliikunnan kehittämisryhmä kokoontui toimintavuoden aika-
na kaksi kertaa. Molemmat kokoukset pidettiin yhdessä opiskelijalii-
kunnan kehittämisryhmän kanssa. Kokouksissa keskityttiin olemassa 
olevan liikuntatoiminnan kehittämiseen (säännöt ja tapahtumakalen-
teri).

Ammatillisen koulutuksen 
kevätseminaari 

8.–12.3. Äkäslompolo
60 osallistujaa

PROJEKTITOIMINTA

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto
SAKU ry jatkoi toimintavuoden aikana Ammatillisen koulutuksen 
hyvinvointiverkosto -hanketta (ESR), joka kestää vuoden 2011 lop-
puun. Vuoden 2010 aikana kehitettiin verkostotoimintaa erityisesti 
järjestöjen kanssa. Ammatillisen koulutuksen henkilöstölle järjestet-
tiin hyvinvointipäivät 1.–2.12. Suomen Urheiluopistolla Heinolassa. 
Päiville osallistui 58 henkilöstöön kuuluvaa, seitsemän asiantunti-
javierasta ja kuusi erilaisten hyvinvointipalvelujen, toimintamallien 
ja materiaalien esittelijää.

Hankkeen projektipäällikkö osallistui aktiivisesti valtakunnallis-
ten asuntolaohjaajapäivien (Tornio 10.–11.6.) ja kuraattoripäivien 
(Vuokatti 7.–8.10.) suunnitteluun ja toteutukseen sekä Nuorten 
Akatemian Turvallista ryhmää rakentamaan -hankkeen asiantunti-
jatyöryhmän työskentelyyn.

Verkoston toiminnassa korostui hyvistä käytännöistä tiedot-
taminen sekä niiden levittäminen kohtaamisissa ja sähköisellä 
foorumilla. Verkoston internet-sivut muuttivat lokakuussa osaksi 
ALPO.fi-hyvinvointiportaalia.

Hankkeessa käynnistettiin pilottityöskentely neljän ammattiopis-
ton kanssa. Pilottityöskentelyn tuloksena tarkennettiin hyvinvoivan 
oppimisympäristön mallia ja käynnistettiin hyvinvoivan oppimis-
ympäristön työkirjan sisällön toimittaminen. Työkirja julkaistaan 
tarkistuslistan muodossa.

Henkilöstötoiminnan tuotot ja kulut
Henkilöstötoiminnan tuotot vuonna 2010 koostuivat kilpailujen, kurs-
sien ja muiden tapahtumien osallistumismaksuista ja olivat yhteensä 
68 774 euroa (73 139 vuonna 2009). Kulut olivat yhteensä 143 962 
euroa (134 026 euroa vuonna 2009). Henkilöstötoimintaan kohden-
nettiin 30 prosenttia SAKU ry:n perustoiminnan henkilöstökuluista (ei 
sisällä työkykypassihankkeen ja ESR-projektien henkilöstökuluja) eli 
55 263 euroa (42 241 euroa vuonna 2009 ja 51 639 euroa 2008).
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SAKU ry 

www.sakury.net 
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yhdistys (KJY) 

www.kjy.fi 
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SAKKI ry

www.sakkinet.fi 

Nuorten Akatemia

www.nuortenakatemia.fi 

Koulutuksen tutkimuslaitos

http://ktl.jyu.fi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

www.thl.fi 

Työterveyslaitos

www.ttl.fi

Aids-tukikeskus 

www.aidstukikeskus.fi 

Syöpäjärjestöt 

www.cancer.fi 

Terveys ry

www.terveysry.fi
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kö 

Ville Virtanen 

puh. 0207 55 10 16 

ville.virta
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www.sakuverkosto.net

Väestöliitto
 

www.vaestoliitto.fi 

Kuntourheiluliitto
 

www.kunto.fi
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Hankkeen tunnuslukuja:
Mukana SAKU ry:n lisäksi 18 organisaatiota 
Verkoston uutiskirjeellä 448 tilaajaa 
Verkoston Facebook-sivulla 105 fania 
Asuntola- ja vapaa-ajan ohjaajien Facebook-ryhmässä 45 jäsentä 
Hankkeen nettisivuilla vuonna 2010 
• 1 662 yksilöityä vierailijaa 
• 3 031 käyntiä 
• 25 204 sivun latausta 
• sivustossa keskimäärin käytetty aika 5 min 29 sek 
• välitön poistumisprosentti 4,06

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano (suluissa varajäsen):
Minna Määttä, Savon ammatti- ja aikuisopisto (Terhi Koivisto, 
Koulutuskeskus Tavastia); Kristiina Hannula, Terveys ry (Tuula 
Sundman, Terveys ry); Anu Iivanainen, Nuorten Akatemia (Heikki 
Vuojakoski, Nuorten Akatemia); Asta Sillanpää, Etelä-Karjalan 
ammattiopisto (Sirpa Tuomala, Omnia); Juhani Aaltonen, SAKU 

ry:n hallituksen edustaja; Juhani Pirttiniemi, Opetushallituksen 
edustaja.

Muu projektitoiminta
SAKU ry oli kumppanina hakemassa rahoitusta Syöpäjärjestöjen ja 
Terveys ry:n kanssa Savuton amis -hankkeeseen (RAY) ja Sasta-
malan koulutuskuntayhtymän ja Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa 
Asuntola oppimisympäristönä -hankkeeseen (ESR). Lisäksi SAKU ry 
haki rahoitusta omaan Työhyvinvointia ammatilliseen koulutukseen 
-hankkeeseen (ESR). Mikään hankkeista ei saanut rahoitusta eikä 
niitä käynnistetty.

ESR-projektitoiminnan tuotot ja kulut
Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeen kulut olivat 
86 201 euroa. Vuoden kolmesta maksatushakemuksesta ehdittiin 
saada päätös vasta ensimmäiseen, joten 64 935 euroa on kirjattu 
tilinpäätöksessä projektisaamisiin.

VIESTINTÄ

Sähköinen viestintä
SAKU ry:n viestinnän tärkein kanava on internetsivusto www.
sakury.net. Sivuilta löytyy aina ajantasainen tieto tulevista tapah-
tumista ja muusta toiminnasta sekä tulokset ja uutisia menneistä 
tapahtumista. Laajat kuvagalleriat lähes kaikista tapahtumista 
julkaistaan erillisen flickr.com-palvelun kautta. SAKU ry:n omien 
nettisivujen lisäksi tapahtumista tiedotetaan ALPO.fi-hyvinvointipor-
taalissa. Käytössä on myös kampanjasivusto www.liikkeelle.net.

SAKU ry:n sähkösanomat -niminen sähköpostitiedote vaihtoi 
nimensä Uutiskirjeeksi. Uutiskirje julkaistiin vuoden 2010 aikana 
kahdeksan kertaa. Uutiskirjeessä kerrottiin lyhyesti ajankohtaisista 
SAKU ry:n kuulumisista (tulevat kisat ja ilmoittautumisohjeet, kou-
lutukset ja muut tapahtumat, Kuerkievarin tarjoukset, jne.). Lisäksi 
lukija ohjattiin nettilinkkien avulla lisätiedon lähteille SAKU ry:n 
nettisivuille. Uutiskirje lähetettiin SAKU ry:n yhteyshenkilöille sekä 
kaikille tiedotteen omatoimisesti tilanneille. Uutiskirjeen postitus-
listalla oli vuoden lopussa noin 900 henkilöä. Uutiskirjeen lisäksi 
julkaistiin kohdennettuja viestejä suurimmista tapahtumista.

SAKU ry:lle sekä SAKUstars-kulttuurikilpailuille avattiin syksyllä 
omat Facebook-sivut syksyllä 2010. Molempia sivuja fanitti vuoden 
lopulla reilut 100 Facebookin käyttäjää. Lisäksi Facebook-sivu otet-
tiin käyttöön myös Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostolle.
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Opiskelijaliikunnan päätapahtumassa Jämsässä juhlittiin SAKU ry:n 

pyöreitä vuosia. Juhlatapahtuman mestaruuslajeja päivän aikana oli-

vat tansanialainen jalkapallo, nyrkkeily, sotilaspaini, sotilaspenkki-

punnerrus ja staredown. Viihdettäkään ei unohdettu. Lavalla nähtiin sekä Koulutuskeskus 

Salpauksen sirkusalan opiskelijoiden näyttävä esitys että yleisönsä 

hyvin lämmittänyt räppäri Eetu Koivisto Omniasta.

Opiskelijoiden juhlaturnauksen mestaruus Valkeakoskelle

Opiskelijoiden juhlaturnauksen mestaruus Valkeakoskelle

Finaalissa kohtasivat 
Valkeakosken ammatti- ja
aikuisopisto ja Kokkolan 
ammattiopisto.

· 10 ·

Teemapäivän tavoitteena on koota opis-

kelijat heti opintojen alussa yhteen, ryh-

mäyttää, tutustuttaa toisiin opiskelijoihin sekä 

henkilöstöön. Teemapäivän aikana nostetaan 

opiskelijoille läheisiä asioita nuoria kiinnos-

tavalla ja toiminnallisella tavalla esille.  Toi-

mintapisteiden teemat liittyvät opiskelijoiden 

terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. 

Valtakunnallinen teemapäivä yhdistää am-

matillisen koulutuksen toimijoita sekä nostaa 

esille oppilaitoksissa tehtyä hyvinvointia edis-

tävää työtä ja hyviä käytäntöjä. 
Hyvinvointia  luodaan yhdessäTeemapäivän toimintapisteet rakennetaan hen-

kilöstön, tutoreiden, oppilaskunnan sekä oppi-

laitoksen ulkopuolisten toimijoiden yhteistyö-

nä. Teemapäivän toteuttamisessa kannattaa 

hyödyntää oppilaitoksen olemassa olevia yh-

teistyökumppaneita. Esitteitä, luentoja tai asiantuntijoita voi ky-

syä myös tapahtuman lupautuneilta yhteistyö-

kumppaneilta Elämä on parasta huumetta ry:

ltä, Nuorten Akatemialta, Terveys ry:ltä, Väes-

töliitolta, Aids-tukikeskukselta, SAKKI ry:ltä, 

OSKU ry:ltä ja SAKU ry:ltä. 

Näytön paikkaOpiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi sekä 

oppilaitoksen yhteisöllisyys ovat asioita, jotka 

ovat olleet keskusteluissa vahvasti pinnalla. Ko-

ko ammatillisen koulutuksen teemapäivä nos-

taa esille oppilaitoksissa nyt ja aiemmin tehtyä 

hyvää työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistä-

misessä. Monissa ammatillisissa oppilaitoksissa 

hyvinvointiin on satsattu vahvasti jo pitkään. 

Yhteinen teemapäivä voi olla myös alku, jo-

ka kokoaa koko oppilaitoksen tärkeiden asioi-

den äärelle. Samalla teemapäivä voi käynnistää 

tai vahvistaa yhteistyötä oppilaitoksen ulko-

puolisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Yh-

dessä tekeminen ja viihtyminen luovat pohjaa 

koko oppilaitoksen hyvinvoinnille.
”Normaaliin arkeen tämä on hyvä lisä. Muu-

ten ei näe muiden alojen opiskelijoita kuin ruoka-

lassa. Tulee mentyä vaan omaan paikkaan. Nyt 

tulee pikkusen enemmän talo tutuksi.”
kosmetologiopiskelija Minerva Steensen,  

Koulutuskeskus Salpaus, V.i.P.Fest 2010”Tässä tapahtumassa opiskelijoiden positiivi-

suus on yllättänyt. Hyvän tunnelman pystyy aisti-

maan, tämä on hymyssä suin tehtyä hommaa.”

rehtori Juhani Aaltonen, Sataedu,  
oppilaitoksen virkistyspäivä 2009

Tehdään hyvää yhdessä
Hyvinvointi vir taa ammatill iseen koulutukseen

Ensimmäinen valtakunnallinen Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen –teemapäivä ammatillisissa 

oppilaitoksissa ympäri Suomen on tulossa viikolla 40. Mukaan teemapäivän toteuttamiseen on tähän men-

nessä ilmoittautunut kaksikymmentäyksi koulutuksen järjestäjää Espoon ja Sodankylän väliltä! Tapahtu-

ma näkyy ja kuuluu yhteensä 50 ammattioppilaitoksessa.

Mikä

Valtakunnallinen Hyvinvointivirtaa ammatilliseen 

koulutukseen –teemapäivä ammatillisissa oppilai-

toksissa ympäri Suomen viikolla 40. Miksi

Toiminta tukee arjessa jaksamista. Valtakunnalli-

nen teemapäivä yhdistää ja tuo esille ammatillisen 

koulutuksen hyvinvointia edistävää työtä sekä hyviä 

käytäntöjä.

Mitä 

Teemapäivä kokoaa opiskelijat heti opintojen alussa 

yhteen, ryhmäyttää, tutustuttaa henkilökuntaan ja 

tuo toiminnallisella tavalla esille nuorille tärkeitä 

asioita. 

Kuka

Tapahtuman rakentavat koulutuksen järjestäjät.

Virrassa mukanaBovallius ammattiopisto TurkuEtelä-Karjalan ammattiopisto Imatra,  
Etelä-Karjalan ammattiopisto Lappeenranta

Etelä-Savon ammattiopisto MikkeliKainuun ammattiopistoKokkolan ammattiopisto, Kokkolan kauppaopisto, 

Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto,  

Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto,  
Kannuksen maaseutuopisto
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Vuoden SAKUstara valloitti SAKUstars-ki-

soissa Seinäjoella yleisön sekä yksinlaulujen 

että karaoken sarjoissa. Toisiin kulttuurikilpai-

luihinsa osallistunut Eemeli Kelokorpi näyt-

ti osaamistaan neljässä sarjassa. Artistinimellä 

Emppu esiintyvä nuori taiteilija keikkailee ki-

taran kanssa, säveltää ja tuottaa musiikkia, ja 

musiikkia löytyy myös musiikkivideoille tallen-

nettuna. 
SAKUstars-kulttuurikilpailuissa Seinäjoella 

Eemeli Kelokorpi kävi pokkaamassa ykkössijat 

konemusiikki- ja karaokesarjoissa, hopeamitalin 

yksinlaulussa sekä kunniamaininnan videosar-

jassa.  Kainuussa 2008 Kelokorpi otti hopeaa 

yksinlaulujen sarjassa ja kultaa videosarjassa. 

-Kisoista on jäänyt positiivisia mielikuvia. 

Ne ovat olleet hauskoja reissuja. Siksi tuli läh-

dettyä uudelleen kisoihin. Varmaan ensi vuon-

nakin olen mukaan lähdössä, lupaa Kelokorpi.

-Parasta on, että pääsee tapaamaan mu-

kavia, uusia ihmisiä ympäri Suomea. Kainuussa 

meitä oli majoitettuna paljon muusikkoja sa-

massa huoneessa. Tosi hyvä juttu oli, kun mon-

ta samanhenkistä ihmistä oli samassa paikassa 

koossa.
Ennen kisoja jokainen valmistautuu oppilai-

toksessa omiin juttuihinsa, itsekseen. Kisoihin 

lähdettäessä on hieno päästä näkemään, kei-
tä kisoihin on osallistumassa.  Omnia 

oli kisoissa mukana suurimmalla 
157 osallistujan joukkueella.-Meiltäkin osallistujia tulee monesta eri toimi-

pisteestä. Ei niitä ihmisiä muuten tulisi tavattua. 

Kisoissa ollaan liikkeellä tosi hyvällä fiiliksellä. 

Esiintyjät kannustavat toisiaan. Kilpailuhenki on 

hyvä, eikä kisata liian tosissaan. Kisoissa on hy-

vä meininki.

Mies ja kitara25-vuotias Eemeli Kelokorpi opiskelee Omni-

assa audiovisuaalisen viestinnän perustutkin-

nossa media-assistentiksi. Opintoja on vielä 

yksi vuosi jäljellä. Elämästä musiikki haukkaa 

suuren osan.
-Musiikki vie ajastani suurimman osan. Teen 

tällä hetkellä paria omaa soolojuttua sekä kahta 

muuta projektia, joissa tuotan ja sävellän mu-

siikkia myös muille. Toinen yhteistyökumppani 

on tyttöduo MiuMau. Toinen on taas suunnit-

teilla oleva ja ihan tuore juttu. Siinä yhdistyvät 

rap-musiikki sekä akustinen kitara ja laulu.
Keikoilla Kelokorpi on useimmiten liikkeellä 

kitaran kanssa. Biisejä kuunnellessa muusikosta 

muodostuu herkän tulkitsijan muotokuva. 
-Pääosin esitän akustista ja suomenkielistä 

musiikkia. Musiikkiani voisi luonnehtia pop- tai 

rockmeiningiksi. Välillä musiikkini voi mennä 

myös raskaampaan tai jazzahtavaan suuntaan. 

Oma musiikkimakuni on niin laaja.Musiikkiala urahaaveena
Tulevaisuuden suunnitelmiaan Kelokorpi ei 

osaa vielä arvioida. Haaveiden tavoittamisen 

eteen töitä on kuitenkin tehty jo paljon. Kelo-

korven nettisivuilta voi käydä kuuntelemassa 

biisejä, katselemassa musiikkivideoita tai keik-

kakalenteria. Toukokuussa ulos on tulossa seu-

raava albumi.
-Musiikin tekeminen tulevaisuudessa olisi 

paras mahdollinen vaihtoehto, jos alalla oikeas-

ti pystyisi itsensä elättämään. Nykypäivänä se ei 

kuitenkaan ole niin varmaa.
Teksti: Sari Mantila-Savolainen
Kuvat: Saija Sippola

Vuoden SAKUstara on  
musiikin moniosaaja

· 4 ·

Painettu viestintä
SAKU ry:n Action!-tiedotuslehti ilmestyi vuoden aikana neljä ker-
taa. Tammikuun ja syyskuun numerot olivat SAKU ry:n toimintaa 
yleisesti esitteleviä lehtiä, joissa pääpaino oli tulevan lukukauden 
toiminnassa ja menneiden tapahtumien esittelyssä. Huhtikuussa 
ilmestyneen lehden kohderyhmänä olivat opiskelijat ja normaalia 
suuremman painoksen myötä lehti jaettiin esimerkiksi kaikille 
SAKUstars-osallistujille. Lukuvuoden päätteeksi kesäkuussa 2010 
ilmestyi tuttuun tapaan tilastonumero, jossa vedettiin yhteen 
lukuvuoden toiminta ja tilastoitiin mm. aktiivisimmat ja parhai-
ten menestyneet oppilaitokset sekä esiteltiin Vuoden SAKUstara, 
Vuoden sakulainen liikkuja ja Vuoden tutoropiskelija. 

SAKU ry:n toimintaa esittelevät tapahtumakalenterit ja julisteet 
postitettiin kaikkien jäsenoppilaitosten yksiköihin.

Viestinnän kehittäminen 
Viestinnän kehittämisryhmä kokoontui vuoden aikana yhden 
kerran. Kokouksen teemana oli sosiaalisen median hyödyntäminen 
järjestön viestinnässä. Omnian innovaatiopäällikkö Mervi Janssonin 
asiantuntijaluennon jälkeen tehtiin päätös Facebook-sovelluksen 
käyttöönotosta SAKU ry:n viestinnässä sekä tutustumisesta myös 
muihin sosiaalisen median sovelluksiin. Lisäksi ryhmä ideoi syksyn 
kuntoliikuntakampanjan teemaa ja visuaalista toteutusta.

Viestinnän kulut
Viestinnän kulut ilman Ammattiosaajan työkykypassi -hankkeen ja 
ESR-projektin tiedotuskuluja olivat 27 416 euroa (31 533 euroa 
vuonna 2009).
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Liiton jäsenistö
SAKU ry:n jäseniä voivat olla oikeustoimikelpoiset ammatillisen 
koulutuksen järjestäjät ja liiton toimialaan läheisesti liittyvät oike-
ustoimikelpoiset yhteisöt. Uusia jäseniä vuoden aikana saatiin neljä 
(Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry, Optima samkommun, 
Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö sekä Suomen Urheiluopiston 
kannatusosakeyhtiö). Kukaan jäsenistä ei irtisanonut jäsenyyttään, 
mutta jäsenkentässä tapahtuneiden yhdistymisten myötä SAKU ry:n 
jäsenten määrä väheni edellisvuoteen verrattuna yhdellä. Toiminta-
vuoden lopussa 31.12.2010 jäseninä oli 67 koulutuksen järjestäjää 
(68 vuonna 2009).

Henkilömäärät SAKU ry:n jäsenyhteisöissä jatkoivat kasvuaan. 
Vuonna 2010 SAKU ry:n jäsenyhteisöissä oli yhteensä 122 364 opiske-
lijaa (115 998 vuonna 2009). Opiskelijoiden sukupuolijakaumaa ei jä-
sentiedoissa kerätty, mutta arvion mukaan tyttöjä heistä oli 55 639 
ja poikia 66 725 (52 746 tyttöä ja 63 252 poikaa vuonna 2009). 
Henkilöstöön kuuluvia oli 20 490, joista naisia 11 561 ja miehiä 
8 929 (vuonna 2009 henkilöstöä 17 481, joista naisia 9 515 ja mie-
hiä 7 966). Toiminnassa mukana olevia opiskelijoita ja henkilöstöä 
oli yhteensä 142 854 (133 479 vuonna 2009).
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Jäsenmäärän kehitys: opiskelijat

Jäsenmäärän kehitys: henkilöstö

Liiton kokoukset
Toimintavuoden 2010 kevätkokous pidettiin SAKUstars-kilpailujen 
yhteydessä Koulutuskeskus Sedussa Seinäjoella 14.4. Kokouksessa oli 
edustettuna 13 jäsenyhteisöä, joilla oli yhteensä 13 virallista kokous-
edustajaa ja 122 ääntä.

Syyskokous pidettiin 5.10. Sokos Hotel Pasilassa Helsingissä Amma-
tillisen koulutuksen johdon seminaarin yhteydessä. Tässä kokouksessa 
edustettuina oli 18 jäsenyhteisöä, joilla oli 19 kokousedustajaa ja 
ääniä yhteensä 161.

Kevätkokous hyväksyi SAKU ry:n sääntömuutoksen. Vuonna 2010 
varsinaiset kokoukset päättivät yhteensä 28 asiasta. 

Tilintarkastajat
Liiton tilintarkastajina vuonna 2010 toimivat tilintarkastajat KHT, 
JHTT Pasi Leppänen Audiator Oy:stä sekä talousjohtaja Matti Kaup-
pinen Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä. Varatilin-
tarkastajina ovat toimineet JHTT Jorma Kesä Audiator Oy:stä sekä 
talousjohtaja Pirjo Kovalainen Kainuun maakunta -kuntayhtymästä.

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

Vuonna 2010 hallituksen muodostivat syyskokouksessa kahdeksi 
kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä, 
joista yksi on syyskokouksen valitsema varapuheenjohtaja. Halli-
tuksen muilla jäsenillä oli henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen 
kokouksissa oli läsnäolo- ja puheoikeus Opetushallituksen nimeämällä 
edustajalla.

Hallitus piti toimintavuoden aikana 13 kokousta ja päätti yhteensä 
172 asiasta. Kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi liiton toimin-
nanjohtaja.

Hallitus vuonna 2010 (suluissa läsnäolot kokouksissa):
--- Puheenjohtaja 
Lahti Antti   Sastamalan koulutuskuntayhtymä   (13)
--- Varapuheenjohtaja 
Modenius Marita Päijät-Hämeen koulutuskonserni    (10)
--- Jäsenet 
Aaltonen Juhani  Satakunnan koulutuskuntayhtymä   (10)
Antila Artti   Kainuun maakunta -kuntayhtymä   (9)
Juvonen Esa   Savon koulutuskuntayhtymä     (10)
Kukkonen Voitto Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (7)
Leinonen Sirpa  Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä (11)
Puolakka Merja  Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (8)
Yli-Lahti Matti  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    (7)
--- Henkilökohtaiset varajäsenet 
Aittoniemi Pekka (Puolakka) 

 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Alarova Raimo (Kukkonen) 
 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (1) 
Kosunen Jukka (Juvonen) 
 Savon koulutuskuntayhtymä (1) 
Makkonen Keijo (Modenius) 
 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 
Perälä Hannu (Aaltonen) 
 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Pirilä Vesa (Leinonen) 
 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä (1) 
Sivonen Raimo (Antila) 
 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
Takaneva Kristiina (Yli-Lahti) 
 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (3) 
--- Opetushallituksen edustaja: Pirttiniemi Juhani

Ehdollepanotoimikunta
SAKU ry:n kevätkokous nimitti ehdollepanotoimikunnan, joka valmisteli 
hallitusvalintoja syyskokoukselle 2010. Toimikuntaan kuuluivat Antti 
Lahti (pj.), Artti Antila, Esa Juvonen, Sirpa Leinonen ja 
Marita Modenius. Toimikunnan sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja. 
Toimikunta piti kaksi kokousta.

Kehittämisryhmät
Kehittämisryhmät toimivat SAKU ry:n hallituksen alaisuudessa ja teke-
vät esityksiä oman toiminta-alueensa kehittämiseksi. Kehittämisryhmiin 
valitaan jäseniä kahden vuoden välein, neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmä
Puheenjohtaja 
Lahti Antti    Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Aholainen Jaana   Savon ammatti- ja aikuisopisto 
      (virkavapaalla syksyn 2010) 
Heino Asta    Koulutuskeskus Tavastia 
Hirsikoski Riitta   Satakunnan ammattiopisto 
Häggblom Timo   Vaasan ammattiopisto 
Kareinen Anne   Savon ammatti- ja aikuisopisto 
      (Aholaisen sijaisena syksyn 2010) 
Korpelainen Maija  Koulutuskeskus Salpaus 
Kärnä Erja    Keski-Uudenmaan ammattiopisto  
Muuronen Anneli  Jyväskylän ammattiopisto 
Mäenpää Merja   Pohjois-Karjalan ammattiopisto 
Sillanpää Asta   Etelä-Karjalan ammattiopisto 
Tuomala Sirpa   Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Sihteeri     
Mantila-Savolainen Sari SAKU ry
Ryhmä piti vuonna 2010 kaksi kokousta.
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Opiskelijaurheilun kehittämisryhmä
Puheenjohtaja 
Puolakka Merja   Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Eloranta Ilpo   Porin ammattiopisto 
Heikkilä Sinikka   Vaasan ammattiopisto 
Ikonen Jukka   Ylä-Savon ammattiopisto 
Kähärä Jari    Kouvolan seudun ammattiopisto 
Linnilä Hanna   Savon ammatti- ja aikuisopisto 
      (virkavapaalla keväästä 2010) 
Merikanto Pekka  Koulutuskeskus Salpaus 
Punkari Antti   Koulutuskeskus Tavastia 
Tervonen Veikko   Savon ammatti- ja aikuisopisto 
      (Linnilän sijaisena keväästä 2010) 
Väisänen Eila   Kainuun ammattiopisto 
Sihteeri 
Uskalinmäki Miia  SAKU ry
Ryhmä piti vuonna 2009 kolme kokousta.

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä 
Puheenjohtaja 
Juhani Aaltonen   Kokemäenjokilaakson ammattiopisto
Aakkula Tarja   Koulutuskeskus Tavastia 
Hiltunen Tarja   Porvoon ammattiopisto 
Ikola Johanna   Koulutuskeskus Sedu 
Kaatrasalo Jussi   Keravan ammattiopisto 
Kampman Anne   Koulutuskeskus Salpaus 
Karttunen Jari   Keskuspuiston ammattiopisto 
Komulainen Tapani  Kainuun ammattiopisto 
Laakso Ossi    Riihimäen ammattioppilaitos 
Lilja Janne    Pohjois-Karjalan ammattiopisto 

Roivanen Johanna  Naantalin ammattiopisto 
Ruohela Outi   Koulutuskeskus Tavastia 
Sorjonen Ilkka   Riihimäen ammattioppilaitos 
Sunila Riina    Vammalan ammattikoulu 
Takaneva Kristiina  Koulutuskeskus Sedu 
Wiikari Leena   Omnian ammattiopisto
Sihteeri 
Lehmussaari Terhi  SAKU ry
Ryhmä piti vuonna 2010 neljä kokousta ja kehittämisseminaarin.

Työyhteisöliikunnan kehittämisryhmä
Puheenjohtaja 
Leinonen Sirpa   Ammattiopisto Lappia
Haapaniemi Markku  Porin ammattiopisto 
Koivisto Terhi   Koulutuskeskus Tavastia 
Kähärä Jari    Kouvolan seudun ammattiopisto 
Lehto Timo    Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Makkonen Keijo   Koulutuskeskus Salpaus 
Määttä Minna   Savon koulutuskuntayhtymä 
Pirilä Vesa    Ammattiopisto Lappia 
Saari Katja    Jämsän ammattiopisto 
Salmela Outi   Etelä-Karjalan ammattiopisto 
Sihteeri 
Stenström Sampsa  SAKU ry
Ryhmä piti vuonna 2010 kaksi kokousta.

Viestinnän kehittämisryhmä
Puheenjohtaja 
Modenius Marita   Koulutuskeskus Salpaus
Forsell Markku    Kokkolan ammattiopisto 
Huttunen Kirsi    Koulutuskeskus Tavastia 
Korpi Maria     Omnian ammattiopisto 
Lieri Ulla     Etelä-Karjalan ammattiopisto 
       (virkavapaalla syksyn 2010)  
Lilja Janne     Pohjois-Karjalan ammattiopisto 
Tattari Pia     Etelä-Karjalan ammattiopisto 
       (Lierin sijaisena syksyn 2010) 
Toivonen-Okuogume Irma Satakunnan ammattiopisto
Sihteeri 
Sippola Saija    SAKU ry
Ryhmä piti vuonna 2010 yhden kokouksen.

Toimisto ja henkilöstö
Liiton toimisto on ammatillisen koulutuksen liikunnan ja kulttuurin 
asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Toimintavuonna SAKU ry:n palve-
luksessa olivat seuraavat henkilöt: 

Honkala Pasi   projektiassistentti, 1.2.2010 alkaen 
Lehmussaari Terhi  järjestösihteeri 
Mantila-Savolainen Sari tiedottaja, työkykypassikoordinaattori 
Sippola Saija   toiminnanjohtaja 
Stenström Sampsa  projektityöntekijä 
Uskalinmäki Miia  liikuntakoordinaattori 
Virtanen Ville   projektipäällikkö 

Helistö Hanna   projektityöntekijä (SAKU on the road), 
      7.4.–4.6.2010 
Kemppi Tiina   projektipääll. (kamppailu- ja voimailupäivät), 
      1.10.–30.11.2010 
Komulainen Jarkko  projektityöntekijä (SAKU on the road), 
      26.4.–4.6.2010 
Kuunkajo Pauliina  projektityöntekijä (SAKU on the road), 
      19.4.–4.6.2010

 
Liiton toimisto sijaitsee Tampereella osoitteessa Kuninkaankatu 39.

Stipendit ja huomionosoitukset

Stipendit Juhlavuosirahastosta
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU 
ry:llä on juhlavuosirahasto, jonka tarkoituksena on edistää jäsen-
yhteisöissä tapahtuvaa liikunta- ja kulttuuriharrastusta. Rahastosta 
palkitaan lukuvuosittain stipendeillä Vuoden sakulainen liikkuja ja 
SAKUstara sekä muita opiskelijoita, jotka ovat omalla toiminnallaan 
ja esimerkillään edistäneet liikunnan ja kulttuurin harrastamista sekä 
SAKU ry:n toiminta-ajatuksen toteutumista omassa oppilaitoksessaan. 

Vuoden 2009 SAKUstaraksi valittiin Annie Sipilä Omniasta ja Vuoden 
sakulaiseksi liikkujaksi Riku Heini Koulutuskeskus Salpauksesta. 
Muita erityisstipendejä saivat Vuoden tutoropiskelija Marita Kokkonen 
Kainuun ammattiopistosta ja Vuoden kulttuurisäväyttäjä Fortres-bändi 
Savon ammatti- ja aikuisopistosta. Lisäksi jaettiin yhdeksän muuta 
kulttuuristipendiä sekä kahdeksan muuta liikuntastipendiä.

Vuonna 2009 rahasto jakoi stipendeinä yhteensä 2 590 euroa. 
Stipendit myönnetään oppilaitosten hakemuksesta.

Liiton huomionosoitukset
Standaarit: 
 Seinäjoen kaupunki
Anne Mäkelän grafiikka: 
 Ami-Säätiö 
 Etelä-Savon koulutus Oy, Mikkeli 
 Kainuun ammattiopisto, Kuusamo 
 Keuda, Kerava 
 Omnia 
 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä 
 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 
 Siika-Pyhäjokialueen koulutukuntayhtymä
Kultainen ansiomerkki: 
 Vesa Miettinen, Ylä-Savon ammattiopisto
Kuntomitaleja myönnettiin kaksi kappaletta.

Järjestötoiminnan tuotot ja kulut
SAKU ry tarjosi Ammatilliset Rehtorit ry:lle yhdistystoiminnan 
tukipalveluja sekä SAKU ry:n Tuki-Säätiölle hallintopalveluja. Näiden 
palvelujen järjestäminen korvattiin aiheuttamisperiaatteella. Korvauk-
set vuonna 2010 olivat yhteensä 8 051 euroa (9 464 euroa vuonna 
2008).

Järjestötoimintaan kohdennettiin toimintavuonna 25 prosenttia 
SAKU ry:n perustoiminnan henkilöstökuluista (ei sisällä työkykypassi-
hankkeen ja ESR-projektin henkilöstökuluja) eli 48 968 euroa (29 981 
euroa vuonna 2009 ja 40 797 euroa vuonna 2008).
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TALOUS JA RAHOITUS

Työkykypassin levittämiseen ja ALPO.fi-hyvinvointiportaalin kehit-
tämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SAKU ry:lle vuonna 
2010 käytettäväksi 115 233 euroa.

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeen kulut 
olivat 86 201 euroa, josta 64 935 euroa on kirjattu tilinpäätök-
sessä projektisaamisiin.

Sportti työllistää -työllistämistukea kamppailu- ja voimailupäivi-
en järjestämiseen saatiin 3 000 euroa.

Varainhankinnan tuotot
Varainhankinan tuotot koostuivat pääasiassa jäsenmaksutuotoista, 
joita kertyi toimintavuonna 162 621 euroa (150 960 euroa vuonna 
2009). 

Rahoitustuotot
Rahoitustuottoja kertyi toimintavuonna yhteensä 2 366 euroa.

Vuoden 2010 tilinpäätös osoittaa 24 258 euron alijäämää. 
Alijäämää selittävät toiminnan ja tapahtumien aiempia vuosia 
runsaampi määrä, tappiollinen opiskelijoiden kurssitoiminta sekä 
satsaukset kehittämisryhmien toimintaan ja strategiatyöskentelyyn. 
Maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilivuoden.

Oman toiminnan tuotot
Kilpailujen, kurssien, koulutusten ja muiden tapahtumien osanot-
tomaksuja sekä muita oman toiminnan tuottoja kertyi toiminta-
vuonna 129 154 euroa (145 854 euroa vuonna 2009). Korvauksia 
tukipalvelujen järjestämisestä saatiin yhteensä 8 051 euroa (9 464 
vuonna 2009).

Avustukset
Opetusministeriön vuotuinen toiminta-avustus nousi 5 000 euroa 
150 000 euroon.

KATSE TOIMINTAVUOTEEN 2011

Vuosi 2011 pitää sisällään sekä merkittävän haasteen että mahdolli-
suuden isojen ratkaisujen tekemiseen, kun järjestön käynnissä oleva 
strategiatyö saatetaan päätökseen ja uusi strategia otetaan käyt-
töön tulevien vuosien toiminnan suunnittelussa. Hetki strategiatyön 
tekemiselle on oikea: koulutuksen järjestäjäkentässä on tapahtunut 
viime vuosina merkittäviä muutoksia, opiskelijoiden hyvinvointia 
kartoittavat tutkimukset ovat asettaneet koulutuksen järjestäjille 
uusia vaatimuksia ja työhyvinvoinnin edistämisen haasteisiin etsitään 
ratkaisuja eri näkökulmista käsin.

SAKU ry:n toiminta on viimeisen vuosikymmenen aikana laajen-
tunut vastaamaan aikamme tarpeita. Vaikka laaja-alaisuus onkin 
positiivinen asia, strategiatyön tehtävä on kuitenkin teroittaa toimin-
nan kärkeä ja karsia turhia rönsyjä pois. Monipuolinen tapahtuma-

kalenteri tulee olemaan SAKU ry:n tavaramerkki tulevaisuudessakin, 
mutta toiminnassa on mietittävä sitä, miten ja millaisilla toimilla on 
saavutettavissa suurin vaikuttavuus ja positiiviset tulokset.

Vuosi 2010 sisälsi selvästi normaalivuotta enemmän tapahtumia, 
toimintaa ja myös useita kunnianhimoisia uusia avauksia. Toiminnal-
lisesti ylijäämäisen ja taloudellisesti alijäämäisen vuoden jälkeen pieni 
jarrun painaminen on perusteltua ja taloudellisesti tavoitteena tulee 
olla palaaminen nollatulokseen. 

Alijäämäisestä vuodesta huolimatta järjestön talouden näköala on 
positiivinen: toiminnan tukena on vahva tase ja jäsenmaksukertymä 
on ollut tasaisessa kasvussa. Lisäksi toiminnan kehittämiseen on 
mahdollista saada lisäresursseja erilaisten hankkeiden kautta.

LIITTEET

Jäsenluettelo 31.12.2010
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Jäsenen nimi Oppilaitoksen nimi

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

Etelä-Karjalan ammattiopisto
Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli

Etelä-Savon ammattiopisto, Pieksämäki
Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry Haapaveden Opisto
Helsingin kaupunki Helsingin palvelualojen oppilaitos

Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Hengitysliitto Heli ry Ammattiopisto Luovi
Hevosopisto Oy Ypäjän Hevosopisto
Hyria koulutus Oy Hyvinkään ammattioppilaitos

Riihimäen ammattioppilaitos
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Tavastia
Invalidisäätiö Keskuspuiston ammattiopisto, Tenholantie

Keskuspuiston ammattiopisto, Arlan toimipaikka
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Savonlinnan ammatti-ja aikuisopisto
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Porvoon ammattiopisto
Jalasjärven kunta Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto

Jämsän ammattiopisto
Järviseudun koulutuskuntayhtymä Järviseudun ammatti-instituutti
Kainuun maakunta-kuntayhtymä Kainuun ammattiopisto
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Kalajoen ammattiopisto

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-Uudenmaan koulutusyhtymä Keuda Järvenpää
Keuda Kerava
Keuda Mäntsälä
Kauda Nurmijärvi
Keuda Tuusula

Kiipulasäätiö Kiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipiste
Kiipulan ammattiopisto, Perttulan toimipiste

Kisakalliosäätiö Kisakallion Urheiluopisto
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto
Loimaan koulutuskuntayhtymä Loimaan ammatti-ja aikuisopisto
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Forssan ammatti-instituutti
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Ammatti-instituutti Iisakki

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Länsi-Rannikon Koulutus Oy WinNova WinNova,Pori

WinNova,Rauma
Porin Aikuiskoulutuskeskus

Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä,Luksia Länsi-Uudenmaan aikuisopisto
Länsi-Uudenmaan ammattiopisto

Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry Helsingin Maalariammattikoulu
Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammattiopisto
Optima kuntayhtymä Optima
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Oulun seudun ammattiopisto
Paasikiviopistoyhdistys ry Paasikivi-opisto
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan ammattiopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö PSK-Aikuisopisto
Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä Koulutuskeskus Salpaus
Raahen koulutuskuntayhtymä Lybecerin käsi-ja taideteollisuusopisto

Raahen ammattiopisto
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Naantalin ammattiopisto

Raision ammattiopisto
Raision kauppaopisto

Rautaruukki Oy Ruukki  teollisuusoppilaitos
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto

Lapin Urheiluopisto
Salon seudun koulutuskuntayhtymä Halikon käsi-ja taideteollisuusoppilaitos

Salon  seudun aikuisopisto
Salon kaupan ja terveyden ammattiopisto
Salon seudun ammattiopisto

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland Östra Nylands yrkesinstitut Inveon
Sastamalan koulutuskuntayhtymä Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

Karkun kotitalous-ja sosiaalialan oppilaitos
Mäntän seudun koulutuskeskus
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Vammalan ammattikoulu

Satakunnan koulutuskuntayhtymä,SATAEDU Satakunnan ammattiopisto,Kankaanpää
Satakunnan ammattiopisto, Kokemäki

Savon koulutuskuntayhtymä Savon ammatti-ja aikuisopisto
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu
Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Haapaveden ammattiopisto

Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto
Suomen valtio Saamelaisalueen koulutuskeskus
Suomen kosmetologien yhdistyksen opiston säätiö Suomen kosmetologien yhdistyksen opisto
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Suomen Urheiluopisto
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Suupohjan ammatti-instituutti
S.A.Bovalliuksen säätiö Bovallius ammattiopisto, Turku (AURA-instituutti)
Tampereen kaupunki Tampereen ammattiopisto
Teak Oy Teuvan aikuiskoulutuskeskus
Turun kaupunki Turun ammatti-instituutti,tekniikka
UPM-Kymmene Oyj UPM Teollisuusoppilaitos
Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin ammattiopisto, Novida
Vaasan kaupunki Vaasan ammattiopisto-Vasa Yrkesinstitut
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Varalan säätiö Varalan Urheiluopisto
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Ylä-Savon ammattiopisto
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus
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Suomen ammatillisen 
koulutuksen kulttuuri- ja 
urheiluliitto, SAKU ry 

SAKU ry
Kuninkaankatu 39
33200 Tampere

puh. 0207 55 10 10
fax  0207 55 10 18
sakury@sakury.net
etunimi.sukunimi@sakury.net

Taitto: Pieni viestintätoimisto Tampere oy


