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Opiskelijoiden liikuntaan innostamisessa näemme tärkeäksi myös 
nuorten oman roolin vahvistamisen. Tämän tavoitteen saavuttamisek-
si pyrimme kehittämään ja lisäämään harrastustoiminnan tutorkou-
lutusten määrää. Vuonna 2012 tähän saatiin kaivattua lisäresurssia, 
kun Yhtenäisyyttä tutortoiminaan -hanke käynnistyi yhdessä Manner-
heimin lastensuojeluliiton ja SAKKI ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena 
on selkiyttää ammatilliseen koulutukseen suunnattua tutorkoulutus-
tarjontaa ja sen markkinointia sekä lisätä tutorkoulutusten määrää. 
Jos tässä onnistutaan, se tukee erinomaisesti myös kaikkea muuta 
SAKU ry:n paikallistason toimintaa.

Hanketoiminta oli muutenkin vuonna 2012 ennätyksellisen laajaa. 
Omien hankkeiden (Arjen arkki -ESR-hanke ja työkykypassi-hanke) 
lisäksi SAKU ry oli kumppanina tai osatoteuttajana kuudessa muussa 
hankkeessa ja pienemmässä roolissa kahdeksassa hankkeessa. Arjen 
arkki puolestaan toimii Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta 
töihin -kehittämisohjelman koordinoivana hankkeena yhteistyössä 
kaikkien ohjelman hankkeiden kanssa. Hanketoiminnan verkosto 
on siis laaja ja jäsenistölle pystytään tarjoamaan sitä kautta lisää 
palveluita.

Palvelun parantumisen mahdollistaa omalta osaltaan myös jäsen-
maksukorotus, josta jäsenistö teki päätöksen vuoden 2011 syyskoko-
uksessa. Jäsenmaksukertymän kasvu vuonna 2012 oli yhteensä yli 
30 000 euroa, mikä antoi järjestölle lisäresurssia toiminnan ke-
hittämiseen. Taloustilanne mahdollisti myös toimiston muuttamisen 
suurempiin ja viihtyisämpiin toimitiloihin, mikä edisti merkittävästi 
liiton työntekijöiden omaa työhyvinvointia.

Vuonna 2012 aloitettua uutta toimintaa kehitetään ja uusien 
kohderyhmien tavoittelua jatketaan vuonna 2013. Haasteita toimin-
nalle riittää myös jatkossa, ja siksi haluankin kiittää kaikkia teitä, 
jotka olette kanssamme tätä työtä tekemässä. Toimintaan sitoutunut 
hallitus, uutta ideoivat kehittämisryhmät, liiton toimiston osaava 
henkilökunta ja aktiiviset sakulaiset ympäri Suomen – uusia tavoit-
teita kohti liikunnan ja kulttuurin hengessä! 

          Antti Lahti 
           puheenjohtaja 
           SAKU ry
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Vuosi 2012 avasi uuden strategiakauden SAKU ry:n toiminnassa. Stra-
tegiakauden 2012–2016 keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu järjestön 
toiminnan vaikuttavuuden kasvattaminen, paikallisen toiminnan lisää-
minen sekä aiempaa vahvempi läsnäolo oppilaitosten arjessa. Vuonna 
2012 otettiin ensimmäiset askeleet näiden maalien tavoittelussa.

Vaikuttavuuden lisäämisessä yksi tärkeä pohdittava asia on toimin-
nan kohderyhmät. SAKU ry on pystynyt tarjoamaan liikunnan iloa ja 
hyvinvointia edistävää toimintaa sekä opiskelijoille että henkilöstölle 
jo vuosikymmenien ajan. Uusi strategiakausi sisältää tässä suhteessa 
kuitenkin täysin uudenlaisia haasteita. Opiskelijoiden liikuntatot-
tumuksissa on nähtävissä vahva polarisaatioilmiö. Liikunnallisesti 
aktiiviset ovat jopa aiempaa aktiivisempia, mutta liikunnallisesti 
passiivisten ja liikuntaan täysin välinpitämättömästi suhtautuvien 
nuorten määrä on kasvanut merkittävästi. Valitettavan harva am-
mattiin opiskeleva liikkuu oman terveytensä kannalta riittävästi.

Tämä aiheuttaa uudenlaisen haasteen myös SAKU ry:n toimin-
nalle. Laadukas ja monipuolinen liikunnan kilpailutoiminta palvelee 
jäsenistöä hyvin liikuntaan positiivisesti tai neutraalisti suhtautuvien 
opiskelijoiden liikuttamisessa, mutta millä toimenpiteillä liikunnan 
kipinää tai edes tietoisuutta liikunnan merkityksistä saisi levitettyä 
niille opiskelijoille, jotka sen tarpeessa kipeimmin ovat?

Vuoden 2012 aikana tätä uutta kohderyhmää lähdettiin tavoitte-
lemaan ennen kaikkea uusimalla ALPO.fi-hyvinvointiportaali ja kehit-
tämällä uutta paikallistason toimintaa. Ammattiosaajan liikuntavuosi 
käynnistyi syksyllä 2012 ja jatkuu koko lukuvuoden. Vuoden 2013 
aikana liikuntavuoden jatkoksi tulevat myös opiskelijoille suunnatut 
liikuntakampanjat.
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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 oikeustoimikelpoiset 
ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä liiton toimialaan läheisesti 
liittyvät oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 

SAKU ry:n toiminta-ajatuksena on edistää työ- ja toimintakykyi-
syyttä, hyvinvointia, yhdessä tekemistä sekä elämäniloa ammatilli-
sessa koulutuksessa liikunnan ja kulttuurin keinoin.

Visio 2016: 
hyvinvoinnin edistämisen tärkeä kumppani
SAKU ry:n jäsenistö hyväksyi järjestön uuden strategian syyskoko-
uksessa 27.9.2011. Visioksi vuodelle 2016 määriteltiin se, että SAKU 
ry on hyvinvoinnin edistämisen tärkeä kumppani ammatillisessa 
koulutuksessa. Vision toteutuminen edellyttää kattavaa jäsenpeittoa, 
läheistä yhteistyötä jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
sekä oikein suunnattua toimintaa.

Visiota avaamaan määriteltiin toiminnan päämäärät vuoteen 
2016 saakka. Määrittelyt tehtiin lyhyesti muutamin verbein ja niitä 
täydentävin ydinlausein. Lisäksi kullekin päämäärälle kirjattiin 
tarkemmat tavoitteet ja tavoitteiden edellyttämät menestystekijät, 
jotka on esitelty seuraavalla sivulla. 

Toimintaperiaatteet
Järjestön toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi valittiin strategiatyös-
sä jäsenlähtöisyys, kumppanuus, muutosvalmius ja vaikuttavuus. 
Toimintaperiaatteet määriteltiin seuraavasti:

Jäsenlähtöisyys
SAKU ry:n toiminta tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjien ta-
voitteita. Toimintamme lähtökohtina ovat jäsenyhteisöjen sekä niiden 
opiskelijoiden ja henkilökunnan tarpeet ja odotukset. Jäsenlähtöisyys 
sisältää sekä ajatuksen strategisesta kumppanuudesta jäsenten 
kanssa että ajatuksen jäsenten osallistumisesta aidosti ja aktiivisesti 
järjestön toiminnan kehittämiseen.

Kumppanuus
Tiivis yhteistyö jäsenyhteisöjen, tavoitteiden toteutumista edesaut-
tavien muiden organisaatioiden sekä yhteiskunnallisten toimijoiden 

SAKU ry yhdistäätavoitteet menestystekijät

Ihmiset ovat järjestömme tärkein 
voimavara ja toimimme sen mukaisesti.

• Pidämme huolta tärkeimmästä voimavarastamme,
 toimintaa organisoivista ja toimintaan osallistuvista ihmisistä.

• Tuemme yhteyshenkilöiden toimintaa oppilaitoksissa
 ja verkostoimme toimijoita valtakunnallisesti.

• Kokoamme hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää tietoa
 ja toimintaa jäsentemme käyttöön.

• Toimimme muiden järjestöjen ja asiantuntija-
 organisaatioiden kanavana ammatilliseen koulutukseen.

• Luottamushenkilöt ovat toimintaan sitoutuneita. 

• Kehittämisryhmät toimivat ja
 niiden toimintaan halutaan osallistua.

• Yhteyshenkilöverkosto on kattava ja
 toimii aktiivisesti SAKU-toiminnan edistäjänä oppilaitoksissa.

• Jäsenkentän ja keskeisten organisaatioiden
 hyvinvointiosaaminen on SAKU ry:n käytössä.

• SAKU ry:n oman henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan.

kanssa on meille ensiarvoisen tärkeä työskentelymuoto. Toiminnan 
kehittämisessä hyödynnetään kaikkien näiden tahojen osaamista. 
Kuuntelemme herkällä korvalla yhteistyötahojen odotuksia ja olem-
me aktiivinen, avoin ja luotettava yhteistyökumppani.

Muutosvalmius
Ympäröivän maailman muutokset edellyttävät meiltä ketterää 
reagointikykyä sekä asenteellista valmiutta muutoksiin. Toiminnan 
ja organisaation muutosvalmius tarkoittaa, että ennakoimme tulevia 
muutostarpeita, tarkastelemme toimintaa kriittisesti ja olemme 
avoimia uudelle sekä valmiita luopumaan vanhasta.

Vaikuttavuus
Toiminnan tavoitteena on todellinen, konkreettinen ja mitattavissa 
oleva vaikutus hyvinvointiin ammatillisessa koulutuksessa: vai-
kuttaminen koulutuksen järjestäjien organisaatioihin, henkilöstön 
toimintaan ja työhyvinvointiin sekä opiskelijoiden työ- ja toimin-
takykyisyyteen. Vaikuttavuutta voidaan mitata sekä määrällisesti 
että laadullisesti: onnistunutta vaikuttavuutta on sekä iso vaikutus 
yhteen yksilöön että pieni vaikutus massaan.

SAKU ry haluaa olla edistämässä koulutuksen järjestäjien 
hyvinvointityötä omalla keinovalikoimallaan: ihmisiä ja 
toimijoita yhdistämällä, hyviä malleja levittämällä ja 

hyvinvointityötä edistäviä virikkeitä ja palveluita tarjoamalla. 
Kun ammatillisen koulutuksen kentän yhteinen hyvinvointityö 

kantaa hedelmää, on tuloksena hyviä käytäntöjä sekä 
työ- ja toimintakykyisempiä nuoria. 

Samalla maailma muuttuu, asia ja ihminen kerrallaan.

    Toiminnanjohtaja Saija Sippola, SAKU ry

SAKU ry on läsnä arjessatavoitteet menestystekijät

Toimintamme vaikuttaa oppilaitoksen 
arkipäivään ja siellä tehtyyn hyvinvointityöhön.

• Edistämme jäsenistön hyvinvointityötä luomalla ja
 levittämällä paikallistason toimintamalleja.

• Tuemme jäsenistön hyvinvointityötä
 organisoimalla aiempaa enemmän toimintaa paikallistasolle.

• Pidämme hyvinvointityön merkitystä esillä
 aktiivisesti viestinnän keinoin.

• Tarjoamme jäsenistölle tarpeiden mukaisia palveluita.
 Ennakoimme tulevia tarpeita aktiivisesti ja 
 olemme valmiita muuttamaan toimintaamme.

• Toiminta tuottaa lisäarvoa jäsenille.

• Jäsenkenttä aktivoituu paikallistason toiminnan järjestäjäksi.

• Viestintä on aktiivista ja suunnitelmallista.

• Ymmärrämme oppilaitoksen arkea ja
 tunnistamme eri kohderyhmät ja niiden tarpeet.

SAKU ry tarjoaa elämyksiätavoitteet menestystekijät

SAKU-henki on voiman lähde, 
fiilistä, onnistumisia ja yhdessä tekemistä.

• Järjestämme laadukkaita ja elämyksellisiä tapahtumia.

• Toimintamme vuosikelloissa on nähtävissä
 tapahtumien ja toimenpiteiden muodostamat jatkumot.

• Huomioimme eri kohderyhmät
 järjestämällä monipuolista ja kattavaa toimintaa.

• Ylläpidämme ja edistämme SAKU-henkeä toiminnassamme.

• Tapahtumakalenterin luomisessa kriteereinä käytetään tapahtu- 
 man kiinnostavuutta, elämyksellisyyttä sekä vaikuttavuutta.
• Tapahtumien laatua valvotaan ja toimintaa kehitetään 
 järjestelmällisesti kerättävän palautteen perusteella.
• Kehittämisryhmät ja osallistujat 
 osallistuvat aktiivisesti tapahtumien kehittämiseen.
• Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys.

SAKU ry muuttaa maailmaatavoitteet menestystekijät

Toiminnallamme on konkreettinen vaikutus 
hyvinvointiin ammatillisessa koulutuksessa.

• Kohdistamme voimavarat vaikuttavaan toimintaan,
 joka edistää opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia.

• Otamme toiminnassa huomioon, että vaikuttavuutta on sekä
 suuri vaikutus yksilöön että pieni vaikutus joukkoon.

• Olemme mukana hankkeissa, jotka edistävät
 ammatillisessa koulutuksessa tehtävää hyvinvointityötä.

• Toimintaan on riittävät voimavarat.
• Toimintaa kehitetään systemaattisen palautejärjestelmän 
 ja vaikuttavuuden mittariston perusteella.
• Ydinprosessit on määritelty, 
 ja niitä kehitetään ja pidetään aktiivisesti ajan tasalla.
• Jäsenistö on sitoutunut kumppanuuteen.
• SAKU-toiminta sisältyy jäsenyhteisöjen hyvinvointisuunnitelmiin. 
• SAKU ry on haluttu hankekumppani.
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KAUKALOPALLO 
19.1. Raisio 

234 osallistujaa

SALIBANDY 
syys–helmikuu
2.2. Tampere 

880+240 osallistujaa

TANSANIALAINEN 
JALKAPALLO 
9.2. Jämsä 

70 osallistujaa

FUTSAL 
joulu–helmikuu
15.3. Tampere 

290+160 osallistujaa

HIIHTO 
23.–24.3. Rovaniemi

24 osallistujaa
SULKAPALLO 

20.4. Vierumäki 
32 osallistujaa

LENTOPALLO 
26.4. Kouvola 
228 osallistujaa

ERITYISRYHMIEN SALIBANDY 
8.5. Pajulahti 

140 osallistujaa

KEILAILU 
kotirata 

32 osallistujaa

PENKKIPUNNERRUS 
kotirata 

11 osallistujaa

JALKAPALLO / POJAT 
elo–syyskuu

31.10.–1.11. Pajulahti
468+108 osallistujaa

YHTEENSÄ 
5 013 osallistujaa

OPISKELIJOIDEN 
      ACTION-TOIMINTA

Action-toiminta tarjoaa opiskelijoille kipinöitä uuden liikunta- tai 
kulttuuriharrastuksen aloittamiseen, motivaatiota ja lisähaastet-
ta harrastamiseen sekä mahdollisuuden nuorten oman toiminnan 
järjestämiseen. Action-toiminnan tavoitteena on ammattiin opiskele-
vien liikunnallisen, aktiivisen ja terveellisen elämäntavan tukeminen 
sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen. Action-toiminta on 
sekä valtakunnallista, alueellista että paikallista toimintaa. Toiminta 
noudattaa SAKU-etiketin periaatteita.

Action-toimintaan sisältyy liikunnan kilpailutoiminta (ammattiin 
opiskelevien mestaruuskilpailut), SAKUstars-kulttuurikilpailut sekä 
tutorkoulutukset ja opiskelijaleirit.

Liikunnan kilpailutapahtumat
Vuoden 2012 aikana SAKU ry järjesti 15 valtakunnallista liikunta- ja 
urheilutapahtumaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Alueelliset 
alkusarjat pelattiin viidessä palloilulajissa.

Kilpailutapahtumia ja alkusarjoja järjesti yhteensä 25 eri koulutuk-
sen järjestäjää, ja tapahtumissa oli yhteensä noin 5 000 osallistujaa. 
Uutena lajina kisakalenteriin tuli mukaan tyttöjen jalkapallo. Aiempi-
na vuosina tyttöjen sarja on pelattu osana Koululiikuntaliiton sarjaa, 
mutta jäsenten toiveiden mukaisesti laji otettiin mukaan SAKU ry:n 
omaan tapahtumakalenteriin matalan kynnyksen säännöillä. Opiske-
lijoiden lentopalloturnaus on mukavassa nosteessa. Osallistujamäärä 
on kivunnut jo yli kahdensadan, kun vasta muutama vuosi sitten 
laji oltiin jättämässä kokonaan pois kilpailukalenterista vähäisen 
osallistujamäärän takia. Yleisurheilun osallistujamäärä jäi normaalia 
vähäisemmäksi tiukan aikataulun ja perjantaille osuneen kilpailupäi-
vän takia.

SAKU-SÄHLY / POJAT 
syys–maaliskuu
8.5. Pajulahti 

1207+64 osallistujaa

SAKU-SÄHLY / TYTÖT 
syys–maaliskuu
8.5. Pajulahti 

305+40 osallistujaa

KARTING 
18.5. Alahärmä 
50 osallistujaa

GOLF 
24.8. Siilinjärvi 
23 osallistujaa

YLEISURHEILU 
JA MAASTOJUOKSU 
14.9. Tampere 
71 osallistujaa

KORIPALLO 
20.11. Lahti 

88 osallistujaa

JALKAPALLO / TYTÖT 
10.10. Oulu 

108 osallistujaa

KAMPPAILU- JA 
VOIMAILUPÄIVÄT 

23.–24.11. Tampere
140 osallistujaa

Opiskelijaliikunnan kehittäminen
Liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmä piti vuoden aikana 
kolme kokousta ja käsitteli kokouksissaan mm. kilpailusääntöjä ja 
tapahtumakalenteria lukuvuodelle 2012–2013 sekä teki esityksen 
myönnettävistä liikuntastipendeistä. Kevään kokouksessa päätettiin 
kotiratakisan uudistamisesta vaihtuvien lajien Ammattiosaajan liikun-
tavuodeksi, joka huipentuu keväällä 2013 SAKUsports-tapahtumaan. 
Ammattiosaajan liikuntavuosi käynnistettiin syyskuussa 2012, ja sitä 
on esitelty tarkemmin Opiskelijoiden työkykytoiminta -otsikon alla.

Nyt on finaalin jälkeen hyvä mieli, ja koko 
turnaus näytti myös hyvältä. Ottelu ratkesi vasta 
jatkoaikamaaliin. Meidän joukkue jaksoi hyvin 
loppuun asti. Uskottiin, että peli voitetaan. 

Meillä oli hyvä joukkuehenki. Iloisella mielellä 
painettiin pelejä loppuun asti.

Etelä-Karjalan ammattiopiston Joona Muhli 
kaukalopalloturnauksessa

Harrastusmielellä hiihdän. Vähän vaihtelevasti 
harjoittelen, miten harjoittelu sattuu aikatauluun 

sopimaan. Koulujenväliset kisat ovat ihan 
mukavia. Sinne voi tulla hyvin mukaan, vaikka 

ei muuten kilpailisikaan.

Ylä-Savon ammattiopiston Minna Rönkkö 
talvikisoissa

Tapahtuma [jalkapallon lopputurnaus] tarjoaa 
kivaa koulun aikana. Ja samalla saa breikkiä 
koulusta. Aina on kiva liikkua, eikä peli ole 

täällä liian vakavaa.

Koulutuskeskus Salpauksen Vera Saastamoinen 
jalkapallon lopputurnauksessa
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Kulttuuria

SAKUstars 2012: 
Rauhaa ja rakkautta Järvenpäässä
Ammattiin opiskelevien valtakunnalliset SAKUstars-
kulttuurikilpailut järjestetään vuosittain, ja kyseessä 
on SAKU ry:n suurin yksittäinen tapahtuma. SAKUstarsin 
tarkoitus on kannustaa ammattiin opiskelevia kulttuuri-
harrastuksessa ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tuoda 
esiin sellaista osaamista, joka ei oppilaitoksen arjessa 
välttämättä tule esiin. SAKUstarsissa tärkeää ei ole 
menestyminen vaan osallistuminen.

 
 

Vuonna 2012 SAKUstars-kulttuurikilpailut järjestettiin Järvenpäässä 
17.–19.4., ja kisajärjestelyistä vastasi Keski-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymä Keuda. Keuda valitsi kisojen teemaksi 1960-luvun hengessä 
”rauhaa ja rakkautta” – juhlittiinhan samalla 60. ammattiin opiske-
levien kulttuurikilpailuja ja järjestelyvastuu oli 50 vuotta täyttävällä 
60-luvun lapsella Keudalla.

 
Kukin kisaisäntä saa painottaa kulttuuritoiminnan moninaisia mer-
kityksiä haluamallaan tavalla. Joensuun kisoissa vuonna 2011 nos-
tettiin esille SAKUstarsin rooli osana opiskelijoiden opintoja. Keuda 

puolestaan korosti SAKUstarsin merkitystä yhteisöllisenä ja 
elämyksiä tuottavana karnevaalitapahtumana.

Kilpailujen järjestelyihin osallistui noin 800 
opiskelijaa, joista suurin osa oli Keudasta 
mutta mukana olivat ryhmät myös Hyriasta, 
Pohjois-Karjalan ammattiopistosta sekä Laurea-
ammattikorkeakoulusta. Keudan henkilöstöstä 
kilpailujen järjestämiseen osallistui noin 200 
henkilöä.

SAKUstars 2012 
livesarjat 
718 osallistujaa

SAKUstars 2012 
ennakkotyösarjat 
388 osallistujaa

Kisoissa on tosi hyvä fiilis. Olen tykännyt olla kisoissa. Siellä 
tapaa uusia ihmisiä, saa uusia ystäviä ja saa tehdä hyvien 
tyyppien kanssa sitä, mistä tykkää. Tärkeintä on päästä 

pitämään hauskaa kavereiden kanssa, mutta on siellä kiva 
tietysti pärjätäkin. Tavoittelen kisassa hauskaa meininkiä. 

Ylimielisenä kisaan ei kannata lähteä, kun koskaan ei tiedä, 
millaista jätkää on vastassa. Niin tosissaan ei kannata olla. 

Tampereen ammattiopiston opiskelija 
Leo Mäkinen

SAKUstars-kisoissa kaikki kannustavat toisiaan. 
Yleisön reaktiot olivat hienoja. Tapahtuman yksi 

tärkeä tarkoitus on tuoda ihmiset yhteen.

Omnian opiskelija 
Ebunoluwa Kivinen

Pyrkimyksemme oli edellisten kisojen 
päättäjäisistä aina kisakapulan luovutukseen 

asti pyrkiä tarjoamaan parastamme, 
niin olosuhteiden, iloisten ilmeiden kuin 

ruokapalveluidenkin muodossa. Juhlatunnelma 
mielessämme valitsimme myös tapahtuman 

teeman sekä pinkin kisavärin.

projektipäällikkö Jussi Kaatrasalo 
Keuda

Mitä me seuraavaksi yhdessä tehdään? Tämä kysymys 
esitettiin niin sähköpostissa kuin suullisestikin 

projektipäällikölle useita kertoja kisoja seuranneen 
viikon aikana. Kisaviikon torstaina ja perjantaina ei 

ollut harvinainen näky, että tapahtuman toteutuksessa 
mukana olleet, niin opiskelijat kuin henkilökunta, 
halasivat toisiaan kyynel silmäkulmassa kimaltaen.

projektipäällikkö Jussi Kaatrasalo 
Keuda

Opintojen yhdistäminen kisojen toteuttamiseen 
tapahtumajärjestämisen muodossa antoi lajivastaavalle 

todella mahdollisuuden olla enemmän ohjaavassa roolissa 
kuin puhtaasti tekijänä. Oli upeata seurata, kuinka 

opiskelijat kasvoivat suunnittelun edetessä, ja kun kisat 
käynnistyivät, me olimme valmiit vastaanottamaan 
kilpailijat ongelmineen ja kiperine kysymyksineen.

tanssin lajivastaava Janne Jousiaho 
Keuda
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Muu kulttuuritoiminta
SAKUstars-tapahtuman yhteydessä järjestettiin kulttuuritoiminnan 
yhteyshenkilöille verkostotapahtuma, johon osallistui noin 40 henkeä.

SAKUstars-menestyjiä hyödynnettiiin esiintyjinä mm. SAKU ry:n 
ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivillä sekä SAKU ry:n uuden 
toimiston avajaisissa Tampereella.

Vuoden 2012 aikana oli tavoitteena saada myönnettyä vuoden 
2015 kilpailut, mutta kisajärjestäjähaku ei tuottanut tulosta vielä 
vuoden 2012 aikana. Kisajärjestäjähaku jatkuu keväällä 2013, jolloin 
haettavana ovat sekä 2015 että 2016 kilpailut.

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittäminen
SAKUstars-tapahtuma on kasvanut ja kehittynyt viimeisimpien 5–10 
vuoden aikana merkittävästi. Myös järjestämisprosessia ja siihen 
liittyvää dokumentointia on kehitetty, mikä helpottaa tulevien kisa-
järjestäjien tehtävää. Kilpailutapahtuman suurimmat kehitysaskeleet 
voidaan tiivistää näin:
 2007: SAKU-maskotti mukana livenä, sarjat käyntiin jo tiistaina 
 (ennen aloitettiin keskiviikkona) 

 2008: SAKUstars-nimi ja -tähtilogo käyttöön, arviointikriteerit 
 julkaistiin etukäteen, TUKIstars (Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan 
 kehittämisryhmä) mukana järjestelyissä, SAKUstars.fi-sivusto
 2009: SAKUstars-toimintakäsikirja
 2010: sähköinen tulospalvelujärjestelmä
 2011: jälki-ilmoittautumisen lopettaminen
 2012: uusi ilmoittautumis- ja tulospalvelujärjestelmä
 2013: sääntöjen rakenteen uudistaminen

Kisajärjestäjien työpanoksen lisäksi merkittävä rooli tapahtuman 
kehittymisessä on ollut TUKIstarsilla eli SAKU ry:n opiskelijoiden 
kulttuuritoiminnan kehittämisryhmällä. Vaikka ryhmä on jo saanut 
paljon aikaan, tulevat kehittämistavoitteetkin ovat jo tiedossa. 
TUKIstarsin tulevia haasteita on miettiä, miten SAKU ry:n opiskeli-
joiden kulttuuritoimintaa saadaan laajennettua myös paikallistapah-
tumiin oppilaitoksissa. Toinen tärkeä kehityskohde on osallistuvien 
organisaatioiden ja niissä toimivien vastuuhenkilöiden perehdyttä-
minen ja erilaisten tukimateriaalien laatiminen (osallistujan opas, 
yhteyshenkilön opas, jne.).

Vasen ylä- ja alakuva: 
Mitro Härkönen
Oikea yläkuva: 
Vilma Vantola

Tutorkoulutukset
Aktiivisesti ammattiin -mallin harrastetutorkoulutuksia järjestettiin 
vuoden 2012 aikana yhteensä kahdeksan. Koulutuskoko-
naisuuden ykkösosan suoritti 48 ja kakkososan 80 
tutoria, kolmannen osan suorittajia ei ollut tänä 
vuonna lainkaan. Toteutuneet koulutukset olivat 
kaikki tilauskursseja. Varalan Urheiluopistolle 
suunniteltu avoin koulutus jouduttiin perumaan 
vähäisen osallistujamäärän takia. Koulutuksiin 
osallistuneet tutorit olivat neljän eri koulutuksen 
järjestäjän organisaatiosta.

Vuonna 2012 käynnistettiin Yhtenäisyyttä tutor-
toimintaan -hanke Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
(MLL) ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI 
ry:n kanssa. Hankkeen päämääränä on vahvistaa tutor-
toimintaa ja sen ohjausta ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Hankkeen aikana kehitetään tutorkoulutusten sisältöjä 
ja laaditaan yhteinen koulutustarjotin, jotta koulu-
tusten tilaajien on helppo mieltää, millaista tarjontaa 
on olemassa ja mitä koulutusta miltäkin järjestöltä on 
mahdollista tilata. Myös tutorkoulutusten markkinointia 
yhtenäistetään ja tehostetaan. Tavoitteena on lisätä selvästi tu-
torkoulutusten nykyistä volyymiä. Hankeen on määrä jatkua vuoteen 
2015 saakka.

Koulutuksesta työhön -opiskelijaleiri
Koulutuskeskus Kuerkievarissa Äkäslompolossa järjestetylle perintei-
selle opiskelijaleirille 27.–31.8. osallistui opiskelijoita seitsemän eri 
koulutuksen järjestäjän oppilaitoksista. Yhteensä osallistujia oli 19. 
Leirin vetäjinä toimivat SAKU ry:n Ville Virtanen ja Susanna Ågren. 

Leirin teemana oli ”minä työnhakijana” ja sisältönä Työterveys-
laitoksen Koulutuksesta työhön -menetelmä, jonka avulla pohdittiin 
osallistujien kanssa työnhakua ja työllistymistä. Menetelmää on 
kehitetty edelleen myös Ammattiopisto Luovin Mun reitti -hank-

keessa, joten samalla päästiin myös testaamaan hyvää 
käytäntöä Arjen arkki -hanketta varten.

Menetelmän tarkoituksena on tarjota nuorille 
työelämätaitoja toiminnallisin menetelmin. 
Leiripäivät koostuivat oppitunneista sekä 
liikunnallisista toiminnoista. Oppitunnit oli 
rakennettu vuorovaikutuksellisiksi, ja tarkoituk-
sena oli tukea teorialla tuntien toiminnallisuutta 

sekä nuorten tiimityöskentely- ja vuorovaikutus-
taitoja. Liikunnallisten toimintojen tarkoitus 

oli opettaa nuorille, miten tärkeä merkitys 
liikunnalla on oman työkyvyn ylläpitämi-
sessä ja jaksamisessa. Leirin runko ra-
kentui KuerTour-kilpailuun, jonka kautta 
lähestyttiin työnhakua ja työhaastattelua 
sekä harjoiteltiin työelämässä tarvittavia 

tarpeellisia taitoja.

opiskelijaleiri 
19 osallistujaa

tutorkoulutukset 
128 osallistujaa

Tulimme Lepaalta paikalle koulun autolla. Odotuksena oli 
nähdä vanhoja tuttuja ensimmäisestä tutorkoulutuksesta 
ja mahdollisesti uusiakin henkilöitä. Ajatuksena on oppia 
uutta ryhmänohjauksesta ja tutoroinnista. Tutortoimintaan 
lähdin, kun tahdoin mukaan vapaa-ajan suunnittelemiseen 
ja vaikuttaa omalta osaltani myös itseäni kiinnostavien 

tapahtumien toteutumiseen.

harrastetutorit Mari ja Sanni 
Hämeen ammatti-instituutti (Lepaa)

Leiriläisiltä saatiin hyvää palautetta. Oli mukava nähdä, 
miten tiivis ryhmä leiriläisistä muodostui ja miten innolla 
he heittäytyivät mukaan toimintaan. Nuoret tuntuivat 
saavan uusia ajatuksia ja näkökulmia työelämää varten 
sekä varmasti paljon uusia ystäviä ja tuttavia eri puolilta 
Suomea. Osalle leiriläisistä Lappi oli aivan uusi kokemus ja 
esimerkiksi porot tuntuivat kiinnostavan jopa huvittavissa 
määrin. Tästä leiristä jäi varmasti vain hyviä muistoja!

kurssin vetäjä Susanna Ågren 
SAKU ry
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SAKU-etiketti
SAKU ry:n toiminnan eettinen ohjeistus, 
SAKU-etiketti on ollut käytössä vuodesta 2006 
alkaen. Yhteinen ohjeistus on todettu hyväksi 
työkaluksi ja keskustelunherättäjäksi nuorten 
kanssa. Etikettiä onkin käyty läpi monessa 
linja-autossa eri puolilla Suomea, kun on 
matkattu johonkin SAKU-tapahtumaan.

Kentältä saadun palautteen perusteella 
opiskelijaryhmien huoltajat kokivat van-
han SAKU-etiketin kuitenkin sisällöltään 
liian yksityiskohtaiseksi ja sävyltään turhan 
negatiiviseksi. Niinpä SAKU-etiketti muokattiin 
uuteen uskoon kehittämisryhmien ja toimiston 
yhteistyönä, ja se hyväksyttiin käyttöön kai-
kessa SAKU ry:n toiminnassa syyskokouksessa 
27.9.2011.

Uudistuksen tavoitteena oli etiketin 
tiivistäminen, negatiivisen sävyn korvaami-
nen myönteisillä ilmauksilla sekä liiallisen 
liikuntanäkökulman muuttaminen laajem-
maksi näkökulmaksi. Sisällöllisesti keskeisinä 
asioina uudistustyössä pidettiin oppilaitoksen 
edustamista, reilun pelin henkeä, järjestäjän 
kunnioittamista sekä päihteettömyyttä.

OPISKELIJOIDEN 
      TYÖKYKYTOIMINTA

Työkykytoiminta pyrkii tavoittamaan ne nuoret, joita ei tavoiteta kilpailu- ja koulutustoiminnalla. Opiskelijoiden työkykytoiminta -kokonai-
suuden tavoitteena on edistää ammattiin opiskelevien työ- ja toimintakykyisyyttä, liikuttaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia nuoria 
sekä herätellä nuoria omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Pääpaino on oppilaitoksessa tapahtuvalla toiminnalla.

Ammattiosaajan työkykypassi
Ammattiosaajan työkykypassi on opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Opetushallituksen käyttöönottama vapaaehtoinen opintokokonaisuus, 
jolla pyritään parantamaan opiskelijoiden työkykyisyyttä jo opiske-
lujen aikana. SAKU ry on vastannut työkykypassin valtakunnallisesta 
koordinoinnista jo viiden vuoden ajan opetus- ja kulttuuriministeriön 
erityisavustuksella. SAKU ry:n tehtävänä on
 • kehittää Ammattiosaajan työkykypassin sisältöjä 
 • tukea ja helpottaa työkykypassin käyttöönottoa  
 • tehdä työkykypassia tunnetuksi 
 • ylläpitää ALPO.fi-hyvinvointiportaalia.

Koulutuksen järjestäjien hallintoon vaikuttaminen
SAKU ry järjesti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
huhtikuussa Taitaja-kilpailujen yhteydessä oppilaitoksen johdolle ja 
työelämäkumppaneille suunnatun Ammattiosaajan työkyky -seminaa-
rin. Seminaari ei onnistunut tavoittamaan kohdeyleisöä ja osallistuji-
en määrä jäi vaatimattomaksi (noin 40 henkilöä). Seminaarin lisäksi 
työkykypassia markkinoitiin oppilaitosjohdolle marraskuussa Porissa 

AMKE ry:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuk-
sen seminaarissa sekä oppilaitosvierailuilla.

Vuoden aikana havaittiin, että oppilaitosten kiristynyt taloustilanne 
vaikuttaa merkittävästi haluun ottaa käyttöön koulutuksen järjestä-
jille vapaaehtoinen Ammattiosaajan työkykypassi. Asia tunnustetaan 
tärkeäksi, mutta sen eteenpäin viemiseen ei löydy resursseja.

Työkykypassin sisältöjen kehittäminen, 
levittäminen ja muut tukitoimenpiteet
Yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettiin arviointi Taitaja-
kilpailujen työkykyteeman toteutumisesta. Katsaus esiteltiin mm. 
Taitaja-lajivastaajille Skills Finlandin huippuvalmennuspäivillä 26.9. 
Porissa. Katsaus on saanut hyvän vastaanoton ja sitä on pidetty 
hyödyllisenä.

Työkykypassin sisältöjä kehitettiin yhdessä oppilaitosten työkyky-
passista vastaavien henkilöiden kanssa. Keskeisinä havaintoina oli, 
että 

• työkykypassin sisällöt vaihtelevat 
  koulutuksen järjestäjien välillä runsaasti

• työkykypassin suorittamista edesauttaisivat valmiit, 
  opiskelijaa kiinnostavat tehtäväkortit.

Näiden havaintojen perusteella käynnistettiin työkykypassin 
toteuttamista tukevien tehtäväkorttien suunnittelu yhdessä 
Työterveyslaitoksen kanssa. 

Työkykypassiohjaajille järjestettiin kaksi valtakunnallista koulu-
tustilaisuutta yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Koulutuksen 
ensimmäinen osa pidettiin 26.9. Jyväskylässä ja siihen osallistui 25 
henkilöä. Toinen koulutus pidettiin Ammatillisen koulutuksen hyvin-
vointipäivien yhteydessä 12.–13.12. Tampereella. Tähän koulutukseen 
osallistui 36 henkilöä.

Tulevaisuuden ammattiosaajien työkyvyn turvaamiseen 
tarvitaan meitä kaikkia. Keskeistä on saada opiskelijat 
ymmärtämään heti opintojen alusta alkaen, että oma 
työkyky on tärkein työvälineemme. Siitä huolehtiminen 
on oleellinen osa ammattitaitoa. Työkykypassi yhdistää 

ammattiosaamisen, ammattiaineen opetuksen ja 
työssäoppimisjaksot osaksi työkyvyn edistämistä.

opetusneuvos Seija Rasku 
opetus- ja kulttuuriministeriö

Tampereen ammattiopiston opiskelija 
Katri Hatanpää

Ammattiosaajan työkykypassin suorittaminen on 
työnantajalle merkki työnhakijan aktiivisuudesta. 
Passin suorittamiseen minua motivoi omasta 
hyvinvoinnista huolehtiminen ja työn tuloksien 
näkyminen. Minulle ei ollut vaikeaa kirjata 

suorituksia ylös, vaan seuraaminen päinvastoin 
aktivoi tekemään enemmän. 
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SAKUsports 
opiskelijoita: 90

Hyvinvointivirtaa 
ammatilliseen koulutukseen 

-teemaviikko 
opiskelijoita: 20 000

15

työkykypassiseminaari 
ja -koulutukset 
henkilöstöä: 100

Ammattiosaajan 
liikuntavuosi 

opiskelijoita: 640

muut työkykypassin 
esittelytilaisuudet 
henkilöstöä: 250

Opiskelijoiden työkyky- 
toiminta yhteensä 
21 080 osallistujaa

Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen
Kolmas ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko järjes-
tettiin viikolla 40. SAKU ry:n koordinoimalla teemaviikolla järjestettiin 
tapahtumia 69 ammattioppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Koulutuk-
sen järjestäjiltä kerätyn tiedon mukaan tapahtumissa kohdattiin yli 
20 000 opiskelijaa.

SAKU ry koordinoi viikolle kahta valmista toiminnallista kokonai-
suutta: Sport and Stars -esittelypisteellä esiteltiin SAKU ry:n opiske-
lijoille järjestämää kilpailu- ja harrastustoimintaa sekä osallistuttiin 
Speed Stacks -kuppikisaan. Varalan Urheiluopiston kanssa yhteistyössä 
toteutettiin toiminta- ja työkyvyn testauspisteitä. SAKU ry:n toimiston 
väki ja Varalan Urheiluopiston opiskelijatiimit tekivät viikon aikana 
yhteensä seitsemäntoista vierailua ammattioppilaitoksiin ympäri 
Suomen. Lisäksi Lapin Urheiluopiston opiskelijat tekivät opiskelijalta 

opiskelijalle -yhteistyötä yhden koulutuksen järjestäjän kanssa. Muita 
yhteistyökumppaneita teemaviikolla olivat Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry, Väestöliitto ja Nuorten Akatemia.

Teemaviikkoa vauhditettiin tänä vuonna Suomen vahvin ammattiala 
-kisalla. Kokonaiskisaan saatiin joukkueita mukaan 28 ammattialalta. 
Kun osallistuneiden ammattiopistojen tulokset oli koottu yhteen, vah-
vimmiksi köydenvetäjiksi nousivat sähköalan opiskelijat. Tuloksensa 
ilmoitti mukaan kisaan 80 tiimiä, joissa köydenvetäjiä oli kaikkiaan 
640. Köydenvetokisa toimi myös Ammattiosaajan liikuntavuoden 
ensimmäisenä lajina.

Hyvinvointivirtaa-viikolla oli erilainen koulupäivä: 
naurujoogaa, mielenterveys- ja päihderastit 
sekä Pamela Tolan luento omien unelmien 

tavoittelusta. Kaiken kaikkiaan päivä oli oikein 
mukava ja antoi paljon uusia tietoja ja ajatuksia. 

Tällaisia saisi järjestää useamminkin.

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelija 
Janita Lindroos

Paljon erilaista tekemistä, hyviä ulkopuolisia 
vierailijoita, opiskelijat olivat mukana tungokseen 
asti. Tapahtuman järjestämiseen otti osaa suurin 

osa hyvinvointitiimin jäsenistä.

Hyvinvointivirtaa-palautekyselyn satoa

ALPO.fi-hyvinvointiportaali
ALPO.fi-hyvinvointiportaalin opiskelijoille suunnatun sivuston uusi-
minen on ollut työn alla jo muutaman vuoden ajan. Uusi vaihe 
sivuston uusimisessa käynnistyi syksyllä 2012, kun päästiin tekniseen 
toteutukseen asti. Uusi sivusto saadaan auki keväällä 2013 ja sen 
kehittämistä jatketaan edelleen saadun palautteen perusteella.

Mielestäni meillä oli kivoja ja tiedonannoiltaan 
tärkeitä rasteja. Niissä oli myös kivasti vaihtelua, 
välillä asiaa ja välillä ryhmäytyshenkistä puuhaa.

Hyvinvointivirtaa-palautekyselyn satoa
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Elämyksellinen SAKUsports
Keväällä 2012 SAKU ry järjesti Liikuntakeskus Pajulahdessa ammat-
tiin opiskeleville SAKUsports-tapahtuman. 24 tunnin tapahtuman 
tavoitteena oli tarjota opiskelijoille liikettä, taikaa ja elämyksiä 
kaikkiaan kuudessa lajiryhmässä: palloilu, kamppailu, tanssi, teho ja 
taito, sirkus sekä urban.  Lisäksi joukkueet ottivat mittaa toisistaan 
luokkasählyn sekä erityisryhmien salibandyn lopputurnauksissa. 

SAKUsports-tapahtumaan osallistui 90 opiskelijaa edustaen seitse-
mää koulutuksen järjestäjää. Luokkasählyn ja erityisryhmien saliban-
dyn mestaruudesta taisteli lisäksi 160 opiskelijaa 18 eri koulutuksen 
järjestäjän organisaatiosta.

Ammattiosaajan liikuntavuosi
Ammattiosaajan liikuntavuosi on opiskelijoiden tapahtumakalenteris-
sa uusi kokonaisuus, jolla halutaan saada opiskelijat liikkeelle läpi 
lukuvuoden eri lajien avulla. Liikuntavuoden lajeihin osallistutaan 
omalla paikkakunnalla, ja tavoitteena on saada mahdollisimman 
suuri joukko opiskelijoita mukaan kokeilemaan lajeja. Samalla joku 
ehkä innostuu uudesta harrastuksesta ja saa kipinän liikkumiseen. 
Ammattiosaajan liikuntavuosi tarjoaa myös mahdollisuuden kisailla 
koulutuksen järjestäjien välillä liikuntasuoritusten ja liikkujien mää-
rässä. Tuloksia tavoitellaan, mutta aktiivinen osallistuminen ja uusiin 
lajeihin innostaminen ovat liikuntavuoden päätavoitteita.

Ammattiosaajan liikuntavuoden ensimmäisen vuoden lajeiksi valit-
tiin köydenveto (osana Hyvinvointivirtaa-teemaviikkoa), luokkakeilailu, 
mailapelit ja katulajit. Ensimmäisen vuoden kokemusten ja palaut-
teiden perusteella kokonaisuutta kehitetään oppilaitosten toiveiden 
mukaiseksi.

Opiskelijoiden 
hyvinvointipalveluiden kehittäminen
Opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehittämisryhmä kokoontui 
vuoden aikana kolme kertaa. Ryhmä on kokouksissaan jäsentänyt 
hajanaista tehtäväkenttäänsä ja valinnut kehittämistoimenpiteiden 
lähtökohdaksi Aktiivisesti ammattiin -mallin. Keväällä ryhmä teki 
hallitukselle esityksen neljästä tutorstipendin saajasta.

Ope, ota meistä kuva, me juostaan!

opiskelija SAKUsports-tapahtumassa 
norsupallopelin tiimellyksessä

HENKILÖSTÖN 
TYÖHYVINVOINTITOIMINTA

Henkilöstön työhyvinvointitoiminta -kokonaisuus tarjoaa koulutuksen 
järjestäjille henkilöstön työhyvinvointia edistäviä virikkeitä ja tapah-
tumia. Toiminnan tavoitteena on henkilöstöön kuuluvien työkyvyn 
edistäminen, terveyttä edistävään liikuntaan kannustaminen ja 
hyvinvoinnin tukeminen. Henkilöstöpalveluihin kuuluvat ammatillisen 
koulutuksen henkilöstölle suunnattu liikunnan kilpailutoiminta (SAKU 
ry:n mestaruuskilpailut), muu kuntoliikunta- ja tykytoiminta sekä 
verkostotoiminta yhteyshenkilöille.

Liikunnan kilpailutapahtumat
Vuoden 2012 aikana SAKU ry järjesti henkilöstölle 8 omaa valtakun-
nallista kilpailutapahtumaa sekä jäsenetutapahtumia liikunnan massa-
tapahtumien yhteydessä. Osallistujia tapahtumissa oli noin 1 650.

Kilpailutapahtumia järjesti SAKU ry:n toimiston lisäksi viisi kou-
lutuksen järjestäjää. Henkilöstön suurin tapahtuma oli Rovaniemen 
Urheiluopiston opiskelijoiden järjestämät talvikisat, jossa osallistujia 
oli yli 500.

Perinteet ja hyvä fiilis turnauksessa saavat 
mukaan. Vuosi ei voi olla täysin onnistunut 
ilman sekalentopalloturnausta. SAKU ry:n 

tapahtumat antavat onnistumisen iloa, mahtaviin 
ihmisiin tutustumista, yhdessäoloa, tekemisen 

meininkiä, paljon naurua ja iloa sekä liikuntaa.

Bovallius-ammattiopiston Tom Virtanen ja Liisi 
Mattila sekalentopalloturnauksessa

Porukan yhteishenki sai lähtemään. Kisoissa 
tapaa vanhoja ja tutustuu aivan uusiin 

työkavereihin sekä saa uutta voimaa ja virtaa 
kevään toimintaan.

Koulutuskeskus Sedun opinto-ohjaaja 
Timo Järvinen talvikisoissa
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YHTEENSÄ 
1 643 osallistujaa

HIIHTOMARATONIT 
(Finlandia, Tervahiihto, Lapponia) 

31 osallistujaa

TALVIKISAT 
(hiihto+sähly+uinti
+keilailu+mailapelit)
23–24.3. Rovaniemi

84+304+42+65+10
=505 osallistujaa

SULKAPALLO 
20.4. Vierumäki 
24 osallistujaa

LENTOPALLO 
20.–21.4. Vierumäki
448 osallistujaa

SAKU-PUOLIMARATON 
5.5. Helsinki 
35 osallistujaa

MARATONTAPAHTUMAT 
(HCM, Ruskamaraton) 

12 osallistujaa

GOLF 
24.8 Siilinjärvi 
129 osallistujaa

KESÄKISAT 
(yleisurheilu ja saappaanheitto, 

beachvolley, petankki, suunnistus) 
1.–2.9. Kokkola

132+58+60+29=279
osallistujaa

AMMUNTA, RUUTIASEET 
8.9. Orimattila 
19 osallistujaa 

SEKALENTOPALLO 
26.–27.11. Seinäjoki
136 osallistujaa

AMMUNTA, ILMA-ASEET 
marraskuu, kotirata 

25 osallistujaa

Liikuntakampanja: Askella amikseen
Henkilöstön liikuntakampanjoiden tavoitteena on lisätä 
arkiliikunnan määrää ja kiinnittää huomiota pieniin 
liikunnallisiin valintoihin, joita jokainen voi tehdä 
arkipäivässään. Kahden kuukauden kampanja-ajan aikana 
osallistujien liikunta-aktiivisuudessa on mahdollista 
tapahtua jo pysyviä muutoksia. Vuonna 2012 kampanjoi-
tiin 3.9.–28.10. teemalla Askella amikseen. 

Kampanjassa liikuttiin kävellen, hölkäten ja pyöräil-
len kerätyillä askeleilla Suomen kartalla ja vierailtiin 
virtuaalisesti yhdeksän koulutuksen järjestäjän luona. 
Kampanjan yhteistyökumppaneina toimivat Hämeen-
linnan seudun koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutuskun-
tayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, 
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, 
Saamelaisalueen koulutuskeskus, Sastamalan koulu-
tuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Sei-
näjoen koulutuskuntayhtymä. Kumppanit haastoivat 
liikuntakampanjan osallistujia yhdessä liikkumiseen 
ja uusien lajien kokeilemiseen. Kampanjan aikana 
tiimien jäseniä kutsuttiin esimerkiksi tanssiin, 
liikkuvaan palaveriin ja vatsalihaksia vahvistavaan 
lankutukseen.

Kampanjasivustona toimi tuttuun tapaan 
www.liikkeelle.net, jossa osallistujat pääsivät 
liittymään omiin tiimeihinsä ja tallentamaan 
liikuntasuorituksensa sähköiseen järjestelmään. 
Askella amikseen -liikuntakampanja kokosi liikkumaan 2 195 
osallistujaa 261 tiimissä, jotka edustivat 36 koulutuksen järjestäjää. Kampanjan osallistujat kiersivät 
maapallon ympäri 18 kertaa! Eniten tiimejä saatiin liikkeelle Savon koulutuskuntayhtymässä, jossa askeleitaan mittasi 30 tiimiä.

Kolmen viime vuoden ajalta koostettujen tilastojen perusteella 
SAKU ry:n henkilöstön liikuntakampanja on liikuttanut vuosit-
tain keskimäärin 37 koulutuksen järjestäjää, 283 tiimiä ja 2 410 
kampanjasivustolle askeliaan kirjannutta käyttäjää. Osallistuneiden 
koulutuksen järjestäjien henkilöstö on kerännyt näiltä vuosilta 
hienon osallistumisprosentin (21 %). Kampanjaan osallistuneet ovat 
kävelleet ja pyöräilleet kolmen vuoden aikana yli 3,2 miljardin 
kampanja-askeleen arvoisesti. Tällä askelmäärällä maapallo olisi 
kierretty päiväntasaajan kohdalta yli 61 kertaa.

Osallistuin ensimmäisen kerran tähän 
liikuntakampanjaan 2011 ja sen jälkeen askelmittari 
onkin ollut taskussani joka päivä! Kauhistuin, kuinka 
vähän askelia tuleekaan, jos ei todella yritä. Kiitos 
teidän, kuntoni on kasvanut huimasti tämän reilun 
vuoden aikana! Vaikken koskaan palkintosijoille 

ylläkään, voitan itseni joka päivä, kun lähden tien 
päälle keräämään askelia.

liikuntakampanjan palautekyselyn antia

Kampanjan tuloksena yhteisöllisyys –
me-henki – lisääntyy!

liikuntakampanjan palautekyselyn antia

Kampanjasivusto on kerännyt kolmessa vuodessa noin 1,4 mil-
joonaa sivunlatausta ja yli 170 000 yksittäistä käyntiä. Tyypillinen 
käyttäjä on katsellut sivustolla käydessään vähintään 8 sivua ja 
käyttänyt aikaa sivuston selailuun kerrallaan noin 5 minuuttia.
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ORGANISAATION TYÖKALUPAKKI

Liikuntatreffit 
4.–6.5. Tampere
45 osallistujaa

Kulttuurivaellus 
22.7. Pori 

31 osallistujaa Askella amikseen 
-liikuntakampanja 

3.9.–28.10.
2 195 osallistujaa

Muu kuntoliikunta 
ja tykytoiminta yhteensä 

2 271 osallistujaa

Muu kuntoliikunta ja tykytoiminta
Naisille suunnatut liikuntatreffit pidettiin toista kertaa peräkkäin 
Varalan Urheiluopistossa Tampereella. Liikuntatreffien tavoitteena 
on tarjota liikuntaa sekä omaa lajiaan etsiville että harjoitteluunsa 
uutta sykettä kaipaaville. Tarjolla oli kymmenkunta erilaista liikunta-
vaihtoehtoa, mm. zumba, chiball ja judojumppa. Naisten liikuntatref-
feillä oli yhteensä 45 liikkujaa.

Henkilöstölle on tarjoiltu kulttuuria nyt neljänä kesänä (Savonlin-
nan oopperaa, tamperelaista teatteria, Turun kulttuuripääkaupun-
kivuotta ja Pori Jazzia) kulttuurivaelluksen merkeissä. Heinäkuussa 
2012 nautittiin kesäisestä päivästä Porissa ja Reposaaressa. Päivä 
huipentui Kirjurinluodon jazzien päättäjäiskonserttiin, jossa esiintyi 
yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Norah Jones. Kulttuurivaellukselle 
osallistui 31 henkilöä.

Nämä pari kulttuurivaellusta ovat 
olleet loistava piristys loman keskellä. 
Hauskanpidon lisäksi opin Turusta ja 
Porista uutta. Kulttuuria ja kivaa!

Omnian projektiasiantuntija 
Päivi Saari kulttuurivaelluksella

Työyhteisöliikunnan kehittäminen
Henkilöstön tapahtumakalenteria on työstetty liikunnan kilpailu-
toiminnan kehittämisryhmän avulla kohti suurempia kokonaisuuk-
sia. Tavoitteena on saada useampia eri lajien liikkujia yhteen.

Henkilöstön hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmä kokoontui 
kolme kertaa. Kesäkuussa järjestettiin yhteiskokous AMKE ry:n ke-
hittämisryhmän kanssa, syyskuussa kokoonnuttiin SAKU-seminaarin 
yhteydessä ja lokakuussa tutustuttiin Työterveyslaitoksen Työpaik-
kojen työhyvinvointiverkoston toimintaan.

Henkilöstöhyvinvoinnin kehittämisryhmä uudistui kuluneen 
toimintavuoden aikana ja määritteli itselleen tehtäväksi henkilös-
tön hyvinvointia edistävien mallien levittämisen kahdesti vuodessa 
järjestettävien seminaarien muodossa. Lisäksi hyödynnetään  
ALPO.fi/henkilosto-sivustoa. Seminaarit on tarkoitus käynnistää 
vuonna 2013 yhdessä AMKE ry:n työhyvinvointiryhmän kanssa.

Hyvinvoinnin määrittely on edennyt hyvinvoivan 
oppimisympäristön tarkistuslistan avulla. Arjen 
tilanteissa elävän hyvinvointityön sisältö on 
tehty näkyväksi ja kaikkien arvioitavaksi. 

Toimintajärjestelmäämme on peilattu 
tarkistuslistaan ja hyvinvoiva oppimisympäristö 

saanut Sataedussa pysyvän raaminsa.

Satakunnan ammattiopiston 
projektipäällikkö Riitta Hirsikoski

Organisaation työkalupakki -toiminnan tavoitteena on kehittää ja 
levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutukses-
sa. Sisältöjä luodaan yhdessä koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaor-
ganisaatioiden sekä järjestökentän kanssa. Lisäresursseja työkalupakin 
kehittämiseen saadaan hanketoiminnasta.
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VIESTINTÄHyvinvointiverkoston toiminta 
Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostossa on yhteyshenkilö 
17:stä eri koulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyötä tekevästä 
organisaatiosta. Verkoston pääasiallista toimintaa vuonna 2012 olivat 
hyvinvointiasioiden äärelle väkeä koonneet seminaarit sekä aktiivinen 
sähköinen viestintä ALPO.fi-sivustolla ja Facebook-yhteisösivulla. 
Sähköisen viestinnän tunnuslukuja: 
• ALPO.fi-uutiskirjeellä 822 tilaajaa 
• ALPO.fi/henkilosto-sivuilla 5 291 kävijää 
• hyvinvointiverkoston Facebook-yhteisön sivuilla 202 tykkääjää 
• asuntolaohjaajien Facebook-ryhmässä 105 jäsentä.

Hyvinvointiverkostolle järjestettiin kesäkuussa Helavalkeat-seminaari 
ja joulukuussa Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät. Hyvinvoin-
tiverkoston sisäisinä verkostoina koordinoitiin asuntolaohjaajien ja 
kuraattorien verkostoa osallistumalla ko. ammattiryhmien valta-
kunnallisten päivien järjestelyyn ja ammattiryhmille tarkoitettujen 
nettisivujen ylläpitoon. Asuntolaohjaajille järjestettiin myös neljä 
alueellista päivää loka–marraskuun aikana yhteistyössä Fiilistä asumi-
seen -hankkeen kanssa.

Helavalkeat-seminaari 
12.6. Helsinki 
25 osallistujaa

Valtakunnalliset 
asuntolaohjaajapäivät 

7.–8.6. Jämsä
111 osallistujaa

Kulttuuriyhteyshenki- 
löiden verkostotapaaminen 

17.4. Järvenpää 
 40 osallistujaa

Valtakunnalliset 
 kuraattoripäivät 

 23.–24.10. Lappeenranta
59 osallistujaa

Ammatillisen 
koulutuksen 

 hyvinvointipäivät 
12.–13.12. Tampere
102 osallistujaa

Hyvinvointiverkoston 
toiminta yhteensä 
397 osallistujaa

Alueelliset 
asuntolaohjaajapäivät 

loka–marraskuu
60 osallistujaa

Sähköinen viestintä

Nettisivustot
SAKU ry:n viestinnän tärkein kanava on internet, 
ja käytössä onkin useampia eri kohderyhmille 
suunnattuja sivustoja. Järjestön virallinen netti-
sivusto löytyy osoitteesta www.sakury.net. SAKU 
ry:n internetsivuilta löytyy ajantasainen tieto 
tulevista tapahtumista ja muusta toiminnasta 
sekä tulokset ja uutisia menneistä tapahtumista. 
Laajat kuvagalleriat lähes kaikista tapahtumista 
julkaistaan erillisen flickr.com-palvelun kautta. 

SAKUstars-kulttuurikilpailuille on oma sivuston-
sa www.sakustars.fi, jonka sisällöistä vastaa kulloinkin 
vuorossa oleva kisajärjestäjä. Kampanjasivusto osoitteessa 
www.liikkeelle.net palvelee sekä henkilöstö- että opiskeli-
jakampanjoissa. Sähköisen materiaalipankin kautta osoitteessa 
www.sakumateriaalit.net jaetaan puolestaan sekä SAKU ry:n omaa 
materiaalia että myös ulkopuolista oppilaitosten hyvinvointityötä 
edistävää materiaalia.

ALPO.fi-hyvinvointiportaali on kaksiosainen. Opiskelijoille suunna-
tut sivut toimivat työkykypassin tukena. Henkilöstölle suunnattujen 
sivujen kautta viestitään hyvinvointiverkoston asioista. Portaalin 
kehitystyö jatkui vuoden 2012 aikana. 

Vuoden alussa avattiin vielä yksi uusi nettiosoite, kun Kuerkieva-
rille rakennettiin oma sivusto osoitteeseen www.kuerkievari.fi. Sivus-
tolla esitellään Kuerkievarin majoitustilat, ruokapalvelut, kokoustilat, 
aktiviteetit ja savusauna sekä uusimmat majoitustarjoukset. 

Uutiskirjeet
SAKU ry:n uutiskirje julkaistiin vuoden aikana yhdeksän kertaa. 
Uutiskirjeessä kerrottiin lyhyesti ajankohtaisista SAKU ry:n kuulu-
misista (tulevat kisat ja ilmoittautumisohjeet, koulutukset ja muut 
tapahtumat, Kuerkievarin tarjoukset jne.). Lisäksi lukija ohjattiin 
nettilinkkien avulla lisätiedon lähteille SAKU ry:n nettisivuille. Uutis-
kirje lähetettiin SAKU ry:n yhteyshenkilöille sekä kaikille tiedotteen 
omatoimisesti tilanneille, yhteensä lähes 700 vastaanottajalle. 

ALPO.fi-hyvinvointiuutisissa tiedotettiin hyvinvointiverkoston 
ajankohtaisista asioista: tapahtumista, uusista materiaaleista sekä 
opiskelijahyvinvointiin liittyvistä ohjeistuksista ja päätöksistä. Uutis-
kirjeellä oli yli 800 tilaajaa, ja se ilmestyi vuoden 2012 aikana 11 
kertaa.

Koulutuskeskus Kuerkievarin ensimmäinen oma uutiskirje lähetet-
tiin matkaan helmikuussa. Tavoitteena on, että Kuerkievarista lähtee 
uutiskirje tilaajille 4–6 kertaa vuodessa. Uutiskirjeen jakelussa on 
lähes 1 000 vastaanottajaa.

SAKU ry Facebookissa
Facebookissa SAKU ry näkyy SAKU ry:n, SAKUstarsin sekä Hyvinvoin-
tiverkoston sivuilla. SAKU ry:n sivujen seuraamista vauhditti syksyn 
henkilöstöliikuntakampanja, jonka aikana fanien määrä nousi yli 
500:aan. SAKUstars-sivuilla käydään vilkkaasti erityisesti kulttuuriki-
sojen aikaan. Sivun fanien määrä on reilut 800. Hyvinvointiverkos-
ton kuulumisia seuraa Facebookin kautta yli 200 henkilöä.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Painettu viestintä
SAKU ry:n Action!-tiedotuslehti ilmestyi vuoden aikana neljä ker-
taa. Tammikuun, elokuun ja joulukuun numerot olivat SAKU ry:n 
toimintaa yleisesti esitteleviä lehtiä, joissa pääpaino oli tulevan 
lukukauden toiminnassa ja tapahtumien uutisoinnissa. Huhtikuussa 
ilmestyneen lehden kohderyhmänä olivat opiskelijat ja normaalia 
suuremman painoksen myötä lehti jaettiin kaikille SAKUstars-
osallistujille. 

Tapahtumakalenterijulisteet postitettiin kaikkien jäsenoppilaitos-
ten yksiköihin lukuvuoden alussa.

Viestinnän kehittäminen
Viestinnän kehittämisryhmä kokoontui vuoden aikana kolme 
kertaa. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa yhteyshenkilöille 
toteutettua viestintäkyselyä ja ideoitiin henkilöstön liikuntakam-
panjaa sekä yhteyshenkilöiden sitouttamista.

Järjestötoiminnan tavoitteena on varmistaa järjestön toimintaedelly-
tykset ja elinvoimaisuus. Järjestötoiminnan painopisteitä ovat rahoi-
tuksen ja henkilöresurssien kehittäminen, jäsenyhteisöjen aktivointi 
sekä viestintä.

Liiton jäsenistö
SAKU ry:n jäseniä voivat olla oikeustoimikelpoiset ammatillisen kou-
lutuksen järjestäjät ja liiton toimialaan läheisesti liittyvät oikeustoi-
mikelpoiset yhteisöt. Uusia jäseniä vuoden aikana saatiin kolme (Hä-
meen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Valtakunnallinen 
valmennus- ja liikuntakeskus Pajulahti ja Yrkesinstitutet Prakticum). 
Jäsenyytensä vuoden 2013 alusta ilmoittivat irtisanovansa Hevosopisto 

Oy ja Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö. Toimintavuoden lopussa 
31.12.2012 jäsenenä oli 69 koulutuksen järjestäjää (70 vuonna 2011).

Pitkään jatkunut henkilömäärän kasvu SAKU ry:n jäsenyhteisöissä 
pysähtyi ja taittui jopa hienoiseen laskuun. Vuonna 2012 SAKU ry:n 
jäsenyhteisöissä oli yhteensä 126 511 opiskelijaa (126 661 vuonna 
2011). Opiskelijoiden sukupuolijakaumaa ei jäsentiedoissa kerätty, 
mutta ammattiin opiskelevien yleisen sukupuolijakauman perusteella 
voidaan arvioida, että tyttöjä heistä oli noin 58 195 ja poikia noin 
68 316 (58 264 tyttöä ja 68 397 poikaa vuonna 2011). Henkilöstöön 
kuuluvia oli 20 978, joista naisia 12 320 ja miehiä 8 658 (vuonna 
2011 henkilöstöä 21 354, joista naisia 12 273 ja miehiä 9 081). 
Toiminnassa mukana olevia opiskelijoita ja henkilöstöä oli yhteensä 
147 489 (148 015 vuonna 2011).
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Liiton kokoukset
SAKU ry:n ylin päättävä elin on liittokokous, ja käytössä on kahden 
vuosittaisen kokouksen malli. Toimintavuoden 2012 kevätkoko-
us pidettiin SAKUstars-kilpailujen yhteydessä Järvenpäässä 18.4. 
Kokouksessa oli edustettuna 17 jäsenyhteisöä, joilla oli yhteensä 17 
virallista kokousedustajaa ja 143 ääntä. Syyskokous pidettiin 2.10. 
Scandic Continental -hotellissa Helsingissä, Ammatillisen koulutuksen 
johdon seminaarin yhteydessä. Tässä kokouksessa edustettuina oli 19 
jäsenyhteisöä, joilla oli 20 kokousedustajaa ja ääniä yhteensä 182.

Vuonna 2012 varsinaiset kokoukset päättivät yhteensä 28 asiasta. 
Eniten liittokokouksissa keskusteluttanut asia oli Koulutuskeskus 
Kuerkievarin tilanne, josta käytiin laaja keskustelu kevätkokouksen 
yhteydessä.

Hallitus
SAKU ry:n toimeenpanevana elimenä työskentelee hallitus. Hallituksen 
alaisena työskentelevät kehittämisryhmät, tarpeen mukaan perustet-
tavat työryhmät sekä toiminnanjohtaja ja hänen alaisuudessaan SAKU 
ry:n toimisto.

Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 
valitaan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi. Erovuorossa 
on aina puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Varapuheenjoh-
taja valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan. 
Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus Opetushallituksen 
nimeämällä edustajalla. Kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimii 
liiton toiminnanjohtaja.

Vuonna 2012 hallitukseen valittiin kaksivuotiskausille neljä jäsentä: 
Juhani Aaltonen, Hannu Immonen ja Merja Puolakka jatkamaan 
hallituksessa erovuoroisina ja Anne Karppinen uutena jäsenenä. 
Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Juhani Aaltonen.

Hallitus piti toimintavuoden aikana 8 kokousta ja päätti yhteensä 
125 asiasta.

Hallitus vuonna 2012 (suluissa läsnäolot kokouksissa):
Puheenjohtaja 
Lahti Antti   Sastamalan koulutuskuntayhtymä    (7)

Varapuheenjohtaja 
Aaltonen Juhani  Satakunnan koulutuskuntayhtymä    (8)

Jäsenet 
Heinonen Hannu Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä  (7)

Immonen Hannu Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti  (6)

Juvonen Esa   Savon koulutuskuntayhtymä     (8)

Leponiemi Jussi  Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (4)

Puolakka Merja  Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia  (7)

Välimaa-Saari Satu Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä   (4)

Yli-Lahti Matti  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä     (6)

Henkilökohtaiset varajäsenet
Aho Teuvo (Immonen)   Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti

Jussila Mauno (Heinonen)  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Kukkonen Voitto (Puolakka)  Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Lehtonen Kyösti (Välimaa-Saari) Tampereen kaupunki / Tampereen ammattiopisto

Leinonen Sirpa (Leponiemi)  Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayht. Lappia

Pulkkinen Kirsi (Juvonen)  Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Putkonen Ilkka (Aaltonen)  Etelä-Savon Koulutus Oy

Takaneva Kristiina (Yli-Lahti) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä  (1)

Opetushallituksen edustaja 
Pirttiniemi Juhani (1)

Ehdollepanotoimikunta
SAKU ry:n kevätkokous hyväksyi uuden ehdollepanotoimikunnan 
toimintasäännön. Vanhan toimintasäännön mukaan toimikunta oli 
3–5 jäsenen laajuinen, ja se koottiin pääsääntöisesti tehtävässään 
jatkavista hallituksen jäsenistä. Uuden toimintasäännön mukaan 
ehdollepanotoimikunnassa on kuusi jäsentä, joista kaksi edustaa 
SAKU ry:n hallitusta ja neljä valtakunnallisen järjestön eri alueita. 
Kultakin alueelta (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi sekä 
Keski- ja Itä-Suomi) on yksi edustaja, ja vuoro kiertää tasaisesti eri 
jäsenyhteisöillä.

SAKU ry:n kevätkokous nimitti huhtikuussa 2012 uuden toiminta-
säännön mukaisen ehdollepanotoimikunnan, joka valmisteli hallituk-
sen henkilövalintoja syyskokoukselle. Toimikuntaan kuuluivat:
Puheenjohtaja 
Juvonen Esa   SAKU ry:n hallitus / Savon koulutuskuntayhtymä

Jäsenet 
Haajanen Jouni  Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä

Laitinen Hannu  Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lonkila Eero  Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry

Siukonen Tapio   Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Välimaa-Saari Satu  SAKU ry:n hallitus / Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Toimikunnan sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja. Toimikunta piti 
kolme kokousta.

Kehittämisryhmätoiminta
Kehittämisryhmät toimivat SAKU ry:n hallituksen alaisuudessa ja 
tekevät esityksiä oman toiminta-alueensa kehittämiseksi. Kehittämis-
ryhmiin valitaan jäseniä kahden vuoden välein, neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. Vuonna 2012 ei ollut hakua kehittämisryhmiin, mutta 
henkilövaihdoksia tuli jonkin verran työtehtävien muuttumisen ja 
virkavapaiden vuoksi.

Jäsenmäärän kehitys: opiskelijat

Jäsenmäärän kehitys: henkilöstö
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Eloranta Ilpo   Porin ammattiopisto

Haanperä Kirsti   Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Haapiainen Sakke  Etelä-Karjalan ammattiopisto

Hankaniemi Mikko  Kokkolan kauppaopisto

Hämäläinen Petra  Omnia

Järvinen Tea   Bovallius-ammattiopisto

Keski-Oja Leila   Kokkolan kauppaopisto

Kähärä Jari    Kouvolan seudun ammattiopisto

Linnilä Hanna   Savon ammatti- ja aikuisopisto

Merikanto Pekka  Koulutuskeskus Salpaus

Punkari Antti   Koulutuskeskus Tavastia

Puotiniemi Antti  Oulun seudun ammattiopisto

Väisänen Eila   Kainuun ammattiopisto

Sihteeri 
Kemppi Tiina   SAKU ry (30.6.2012 asti)

Uskalinmäki Miia  SAKU ry (1.7.2012 alkaen)

Henkilöstön hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmä 
Puheenjohtaja 
Immonen Hannu  Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti

Ampula Hanna   Haapajärven ammattiopisto

Heikkinen Petri   Oulun seudun ammattiopisto

Heikkinen Pia   Savon koulutuskuntayhtymä

Koivisto Terhi   Koulutuskeskus Tavastia

Kröger Jarmo   Koulutuskeskus Salpaus

Lehto Timo    Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Leponiemi Jussi   Ammattiopisto Lappia

Makkonen Keijo   Koulutuskeskus Salpaus

Oksa Oili    Bovallius-ammattiopisto (3.2. alkaen)

Saari Katja    Jämsän ammattiopisto

Kehittämisryhmät kokoontuivat vuoden aikana tyypillisesti 2–4 
kertaa omiin kokouksiinsa. Kaikkien kehittämisryhmien yhteista-
paaminen, SAKU-seminaari, pidettiin Koulutuskeskus Kuerkievarissa 
Äkäslompolossa 27.–29.9. Seminaarin ohjelmassa oli yhteisen työs-
kentelyn ja ryhmäkohtaisten kokousten lisäksi virkistäytymistä Lapin 
ruskaluonnossa.

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä
Puheenjohtaja 
Aaltonen Juhani   Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Ampula Hanna   Haapajärven ammattiopisto (1.2. alkaen)

Heikkilä Laura   Keuda (1.6. alkaen)

Hiltunen Tarja   Porvoon ammattiopisto

Ikonen Merja   Savon ammatti- ja aikuisopisto (31.1. asti)

Itämäki Jussi   Vaasan ammattiopisto

Kaatrasalo Jussi   Keuda (31.5. asti)

Kampman Anne   Koulutuskeskus Salpaus

Karttunen Jari   Keskuspuiston ammattiopisto 

Kivistö Ari    Koulutuskeskus Sedu 

Kuusela Kauko   Etelä-Karjalan ammattiopisto 

Lappalainen Sanna  Pohjois-Karjalan ammattiopisto 

Lilja Janne    Pohjois-Karjalan ammattiopisto (31.5. asti)

Lumme Minna   Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 

Malk Samuel   Kouvolan seudun ammattiopisto 

Roivanen Johanna  Naantalin ammattiopisto

Ruohela Outi   Koulutuskeskus Tavastia

Sunila Riina    Vammalan ammattikoulu

Wiikari Leena   Omnian ammattiopisto

Sihteeri 
Lehmussaari Terhi  SAKU ry

Opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmä
Puheenjohtaja 
Välimaa-Saari Satu  Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Aholainen Jaana   Savon ammatti- ja aikuisopisto (virkavapaalla)

Heino Sanna   Koulutuskeskus Tavastia 

Himmi Natalie   Etelä-Karjalan ammattiopisto 

Hirsikoski Riitta   Satakunnan ammattiopisto

Huotari Mira   Jyväskylän ammattiopisto (Muurosen sijainen, 17.9. alkaen)

Häggblom Timo   Vaasan ammattiopisto

Korpelainen Maija  Koulutuskeskus Salpaus (virkavapaalla)

Kärnä Erja    Keuda (virkavapaalla)

Lahtela Riikka   Bovallius-opisto (virkavapaalla)

Laitinen Pirjo   Oulun seudun ammattiopisto (21.9. asti)

Leinonen Johanna  Keuda (Kärnän sijainen, 17.9. alkaen)

Muuronen Anneli  Jyväskylän ammattiopisto (virkavapaalla)

Mäenpää Merja   Pohjois-Karjalan ammattiopisto 

Partanen Anna   Koulutuskeskus Salpaus (Korpelaisen sijainen, 1.2.–31.8.)
Poussu Arto    Oulun seudun ammattiopisto (22.9. alkaen) 

Rissanen Hannele  Bovallius-opisto (Lahtelan sijainen)

Salmi Susanna   Koulutuskeskus Salpaus (Korpelaisen sijainen, 20.11. alkaen)

Vaattovaara Minna  Savon ammatti- ja aikuisopisto (Aholaisen sij., 17.9. alk.)

Vainionpää Timo  Koulutuskeskus Sedu 

Vilhu Oihonna   Omnia 

Sihteeri 
Stenström Sampsa  SAKU ry

Liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmä
Puheenjohtaja 
Puolakka Merja   Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Utriainen Sirpa   Pohjois-Karjalan ammattiopisto

Virtala Matti   Bovallius-ammattiopisto (3.2. asti)

Sihteeri 
Virtanen Ville    SAKU ry

Viestinnän kehittämisryhmä
Puheenjohtaja 
Lahti Antti    Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Forsell Markku   Kokkolan ammattiopisto

Huttunen Kirsi   Koulutuskeskus Tavastia (virkavapaalla)

Karppinen Anne   Pohjois-Karjalan ammattiopisto

Korpi Maria    Omnian ammattiopisto

Pitkänen Taija   Päijät-Hämeen koulutuskonserni 

Sammalvuo Erkki  Savon ammatti- ja aikuisopisto 

Vastamäki Heli   Keuda 

Wiirilinna Jussi   Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä 

Virtanen Johanna  Satakunnan ammattiopisto 

Sihteeri 
Mantila-Savolainen Sari SAKU ry

Yhteyshenkilötoiminta
SAKU ry:n jäsenyhteisöt valitsevat omasta organisaatiostaan yh-
teyshenkilöt, jotka vastaavat SAKU-toiminnan tiedottamisesta ja 
organisoimisesta omassa oppilaitoksessaan. Yhteyshenkilötoiminnan 
tukeminen on nostettu yhdeksi uuden strategian painopisteeksi.

Yhteyshenkilöiden kohtaamiseen suunniteltu SAKU on the road 
-kiertuetta ei toteutettu vuonna 2012. Yhteyshenkilöiden kohtaamista 
ja kouluttamista päätettiin tehdä vuoden 2013 syksyllä alueellisissa 
tapaamisissa.
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Toimisto ja henkilöstö
Liiton toimisto on ammatillisen koulutuksen liikunnan, kulttuurin ja 
työkykyisyyden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Toimintavuonna 
SAKU ry:n palveluksessa olivat seuraavat henkilöt:
Honkala Pasi   projektityöntekijä, atk-vastaava (1.1.–30.6. ja 20.8.–)
Kemppi Tiina   liikuntakoordinaattori (vanhempainvapaan sijainen 30.6.  
       asti; projektityöntekijä (1.9. alkaen)

Lehmussaari Terhi  järjestösihteeri

Mantila-Savolainen Sari tiedottaja 

Sippola Saija   toiminnanjohtaja 

Stenström Sampsa  projektipäällikkö

Uskalinmäki Miia  liikuntakoordinaattori (vanhempainvapaalla 10.6. asti)

Virtanen Ville   verkostokoordinaattori

Ågren Susanna   menetelmäkehittäjä (1.6. alkaen)

Liiton toimisto sijaitsee Tampereella. Vuosikymmenen verran palvel-
leista Kuninkaankatu 39:n toimitiloista muutettiin kesäkuussa uusiin, 
isompiin ja viihtyisämpiin toimitiloihin osoitteeseen Mustanlahdenkatu 
3–7 E.

Tilintarkastajat
Tilintarkastuksen vuonna 2012 tekivät JHTT, HTM Nina Nieminen Au-
diator Oy:stä sekä talousjohtaja Pirjo Kovalainen Kainuun maakunta 
-kuntayhtymästä.

Stipendit ja huomionosoitukset

Stipendit Juhlavuosirahastosta
SAKU ry:llä on juhlavuosirahasto, jonka tarkoituksena on edistää 
jäsenyhteisöissä tapahtuvaa liikunta- ja kulttuuriharrastusta. Rahas-
tosta palkitaan lukuvuosittain stipendeillä Vuoden sakulainen liikkuja, 
Vuoden SAKUstara ja Vuoden tutoropiskelija sekä muita opiskelijoita, 
jotka ovat omalla toiminnallaan ja esimerkillään edistäneet liikunnan 
ja kulttuurin harrastamista ja SAKU ry:n toiminta-ajatuksen toteutu-
mista omassa oppilaitoksessaan. Stipendit myönnetään oppilaitosten 
hakemuksesta.

Vuoden 2012 SAKUstaraksi valittiin Ebunoluwa Kivinen Omnian 
ammattiopistosta, Vuoden sakulaiseksi liikkujaksi Minna Rönkkö 

Ylä-Savon ammattiopistosta ja Vuoden tutoropiskelijaksi Anni Suvisuo 
Keudasta. Lisäksi jaettiin viisi muuta kulttuuristipendiä, kaksi muuta 
liikuntastipendiä ja kolme muuta tutorstipendiä. Vuonna 2012 rahas-
to jakoi stipendeinä yhteensä 1 900 euroa. 

Liiton huomionosoitukset
Standaarit: 
Artti Antila 
Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda 
Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Anne Mäkelän grafiikkaa jaettiin kilpailujen järjestäjille, liikuntakam-
panjan palkintoina sekä henkilökohtaisissa muistamisissa seuraavasti: 
Helsingin Maalariammattikoulu, Hyria Koulutus Oy, Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-
Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda, Päijät-Hämeen koulutus-
konserni -kuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Saame-
laisalueen koulutuskeskus, Savon koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymä
Kultainen ansiomerkki: 
Artti Antila
Kuntomitaleita ei vuonna 2012 anottu eikä jaettu.

HANKETOIMINTA

Hanketoiminnalla kehitetään järjestön omaa perustoimintaa ja 
tuetaan jäsenyhteisöjen hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämistä. 
Hankkeita toteutetaan yhteistyössä jäsenyhteisöjen ja Ammatillisen 
koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa.

SAKU ry:n omia hankkeita vuonna 2012 olivat Työkyky-hanke 
työkykypassin levittämiseksi (esitelty luvun Opiskelijoiden työkyky 
-toiminta) sekä Arjen arkki -ESR-hanke. Omien hankkeiden lisäksi 
SAKU ry on toiminut aktiivisesti kumppanina jäsenyhteisöjen ja 
hyvinvointiverkoston toimijoiden hankkeissa.

Arjen arkki
Arjen arkki -hanke (ESR) käynnistyi keväällä 2012. Hankkeen 
tavoitteena on luoda toisen asteen koulutuksessa olevien nuorten 
arjen taitojen opetusta ja ohjausta tukevien hyvien käytäntöjen 
tallentamisen, levittämisen ja kehittämisen toimintaympäristö, Arjen 
arkki. Toimintaympäristön luominen on lähtenyt käyntiin hanke-
suunnitelman mukaisesti. Hankkeen menetelmäkehittäjä on vieraillut 
Opetushallituksen rahoittamissa Paremmat arjentaidot ja opintojen 
kautta töihin -kehittämisohjelman hankkeissa. Näiden hankkeiden 
kanssa on kehitetty toimintaympäristöä varten luotu hankelomake ja 
samalla kerätty jo alustavaa tietoa hankkeiden hyvistä käytännöistä. 
Hankesuunnitelman mukainen yhteistyö on käynnistynyt myös Työ-
terveyslaitoksen ja Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen kanssa 
toimintavuoden syksynä.

 Hanke        Paikka  Osallistujat Pvm
 Parempaan alkuun    Sastamala  2  7.9. 
 Amikset asuntoloiden kehittäjinä Helsinki   2  17.9. 
 Turvallista ryhmää rakentamaan  Helsinki   2  17.9. 
 Opi, Viihdy, Valmistu    Vantaa   1  18.9.   
 Samalle Viivalle      Helsinki   1  21.9. 
 Osaaminen käyttöön     Helsinki   1  24.9. 
 Nitoja        Espoo   2  1.10. 
 Amissäätöö      Espoo   2  1.10. 
 Motivoimaa       Jyväskylä  3  2.10. 
 Ankkuri        Helsinki   2  3.10. 
 Steg för steg       Vaasa   1  4.10. 
 Optimax        Pietarsaari  2  5.10. 
 Oma polku      Kokkola   2  5.10. 
 Armi - arkiohjauksen malli  Helsinki   1  9.10. 
 MONNI - Monikulttuurisempi koulu Kotka   1  15.10.
 Roti 2        Järvenpää  2  18.10. 
 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli  Turku   3  26.10. 
 OPEDA       Turku   3  26.10. 
 Mun reitti       Oulu   3  2.11.
 Yhteensä: 36 osallistujaa, 19 tilaisuutta, 12 paikkakuntaa.
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Arjen arkin menetelmätori on hankesuunnitelman mukaisesti 

toiminut eri hankkeissa luotujen hyvien käytäntöjen levittämisen 
kanavana. Menetelmätori ja konkreettinen, Vammalan ammattikou-
lun lavasterakentajaopiskelijoiden rakentama Arjen arkki oli vuoden 
aikana mukana seuraavissa tapahtumissa: 
 
 • Asuntolaohjaajapäivät 7.–8.6., osallistujia 111
 • SAR ry:n johdon seminaari 2.–3.10., osallistujia 72
 • Kuraattoripäivät 23.–24.10., osallistujia 59
 • Ammatillisen koulutuksen seminaari 13.–14.11., osallistujia n. 300
 • Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 12.–13.12.,
  osallistujia 102 

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivillä Paremmat arjentaidot 
-hankkeiden toimijoille järjestettiin työpaja, jossa käsiteltiin hankkei-
den hyvien käytäntöjen juurtumiseen vaikuttavia tekijöitä. Samalla 
työpajan kautta aloitettiin aineiston kerääminen hankesuunnitelman 
mukaiselle tutkimukselle, jonka toteuttaa Työterveyslaitos. Paremmat 
arjentaidot -hankkeisiin liittyvää koordinointityötä tehtiin seuraavissa 
tapaamisissa: 

 • Helavalkeat-seminaari 12.6., osallistujia 25
 • Potkua loppukauteen -ESR-seminaari 13.9., Paremmat arjentaidot  
  -ohjelman työpaja, osallistujia 17
 • Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 12.–13.12., Paremmat
  arjentaidot -työpaja, osallistujia 20 

Arjen arkki -hankkeesta on tiedotettu 
 • Arjen arkki -esitteellä 
 • hyvinvoiva oppimisympäristö -hiirimatolla ja -julisteella 
 • kahdella lehtijutulla SAKU ry:n Action!-lehdessä 
 • ALPO.fi-internetsivuilla 
 • Arjen arkki -menetelmätorilla yllämainituissa tapahtumissa. 

Kumppanuushankkeet 
läpäisyn tehostamisen ohjelmassa
SAKU ry oli kumppanina neljässä eri läpäisyn tehostamisen hank-
keessa. SAKU ry:n roolina oli hankkeiden tulosten levittäminen ja 
viestintä sekä hyvinvoivan oppimisympäristön mallin kehittäminen 
ja soveltaminen hankkeisiin osallistuneiden koulutuksen järjestäjien 
toiminnassa. 

 • Fiilistä asumiseen -hanke, 
  koordinoiva taho Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

 • HOPSY – aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä  
  -hanke, koordinoiva taho Satakunnan koulutuskuntayhtymä 

 • Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke, 
  koordinoiva taho Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 

 • LÄPSY-hanke, 
  koordinoiva taho Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Yhtenäisyyttä tutortoimintaan -hanke
Kesällä 2012 saatiin myönteinen päätös Yhtenäisyyttä tutortoimintaan 
-hankkeesta, jota SAKU ry toteuttaa yhdessä Mannerheimin lasten-
suojeluliiton ja SAKKI ry:n kanssa. Hankkeen hallinnoijana toimii MLL.

Hankkeen päämääränä on vahvistaa tutortoimintaa ja sen ohjausta 
ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeen aikana kehitetään tutor-
koulutusten sisältöjä ja laaditaan yhteinen koulutustarjotin, jotta 
koulutusten tilaajien on helppo mieltää, millaista tarjontaa on ole-
massa ja mitä koulutusta miltäkin järjestöltä on mahdollista tilata. 
Myös tutorkoulutusten markkinointia yhtenäistetään ja tehostetaan. 
Tavoitteena on lisätä selvästi tutorkoulutusten nykyistä volyymiä.

Muut jäsenyhteisöjen hankkeet 
Jäsenyhteisöjen hankkeet, joissa SAKU ry on mukana kumppaniroo-
lissa: 

Mun reitti -hanke, Ammattiopisto Luovi
 • ESR/OPH 

  • ohjausryhmän jäsenyys ja tulosten levittäjän rooli 
  • hanke päättyi 30.6.2012 

Parempaan alkuun -hanke, Sastamalan koulutuskuntayhtymä 
  • ESR/OPH 
  • ohjausryhmän jäsenyys ja tulosten levittämisen rooli 
  • hanke päättyi 31.12.2012 

Hyvinvoiva KAO, Kainuun ammattiopisto 
  • OPH:n valtionavustus 
  • hyvinvoivan oppimisympäristön ohjaustyö ja osallistuminen 
   maakunnalliseen opiskeluhyvinvoinnin foorumiin

Muut verkostokumppanuudet
Osallistuminen yhteistyöorganisaatioiden hankkeisiin ja työryhmiin: 
 
 Learning together -hanke, Nuorten Akatemia 
  • ESR/OPH 
  • oppilaitosten ja järjestöjen yhteistyön muodot 
   ja hyvät käytännöt 
  • osallistuminen kansainvälisiin opintomatkoihin 
   ja omien hyvien käytäntöjen levittäminen 

Turvallista ryhmää rakentamaan -hanke, Nuorten Akatemia 
  • ESR/OPH 
  • ohjausryhmän jäsenyys: Saija Sippola 
  • Ville Virtanen, Sampsa Stenström ja Tiina Kemppi 
   osallistuneet hankkeen toteutukseen ja tilaisuuksiin

 
 Kilta-hanke, Skills Finland ry 
  • ESR/OPH 
  • ohjausryhmän jäsenyys: Saija Sippola

 
 SOTERKO-ohjelma / nuoret aikuiset, Työterveyslaitos 
  • Ville Virtanen jäsenenä ja Susanna Ågren varajäsenenä 
   ovat osallistuneet työryhmän työskentelyyn ja 
   tutkijaseminaariin 14.6.2012 

Työhyvinvointiverkostot, TTL ja AMKE ry 
  • Ville Virtanen osallistunut verkostojen työskentelyyn 

Kunnossa työelämään, Kainuun ammattiopisto ja Kainuun liikunta ry
 • Ville Virtanen osallistunut hankkeen toimintaan
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TALOUS JA RAHOITUS KATSE TOIMINTAVUOTEEN 2013

SAKU ry:n toiminta on tällä hetkellä laajempaa kuin koskaan. Uutta 
toimintaa on pyritty kehittämään uusien tavoitteiden mukaisesti. 
Jotta toiminta ei laajene liikaa, on myös muistettava tarkastella 
koko kokonaisuutta kriittisin silmin ja lopettaa tarvittaessa sellainen 
toiminta, joka ei vastaa enää tarkoitustaan. Samalla säästetään 
resursseja vaikuttavuudeltaan merkittävämpään toimintaan.

SAKU ry on asettanut itselleen tehtäväksi tavoitella toiminnan pii-
riin myös liikunnallisesti passiivisia nuoria. Tehtävä on tärkeä mutta 
kiistatta myös vaikea. On löydettävä nuoria kiinnostavat sisällöt ja 
myös uskottava ilmaisu, jotta viesti voisi tavoittaa kohderyhmän. 
Tätä työtä tehdään ja uusia latuja avataan vuonna 2013 erityisesti 
SAKU ry:n Liikkuva koulu- ja Ammattiosaajan työkyky -hankkeissa.

Oman toiminnan lisäksi vuoden 2013 ja tulevien vuosien suureet 
haasteet liittyvät myös toimintaympäristön muutokseen. Liikunta-
järjestökentässä on käynnissä isot rakenteelliset muutokset, joiden 

tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet ovat vielä auki. Talouden 
suhteen tummia pilviä myös SAKU ry:n toiminnan ylle aiheuttaa 
koulutustoimintaan kohdistuvat leikkaukset. Kuinka paljon ne vai-
kuttavat jäsenyhteisöjen halukkuuteen ja kyvykkyyteen olla mukana 
toiminnassa, jää nähtäväksi. Toisaalta, juuri taloudellisesti tiukkoina 
aikoina hyvinvoinnin edistäminen on erityisen tärkeää ja siihen pitäi-
si pitkänäköisesti myös satsata. Vastauksena tähän SAKU ry on viime 
vuosina kehittänytkin erityisesti paikallistason toiminnan määrää, 
jolloin osallistuminen ei edellytä jäseniltä taloudellisia panostuksia. 
Tällaisen toiminnan edelleenkehittämisessä jäsenyhteisöillä on mer-
kittävä rooli. Toivottavasti aktiivisia kehittäjiä löytyy jälleen vuonna 
2013, kun haku SAKU ry:n kehittämisryhmiin on auki.

          Saija Sippola 
           toiminnanjohtaja 
           SAKU ry

 Vuosi 2012 toteutui talouden näkökulmasta hyvin, talousarvion mu-
kaisesti. Tilinpäätös osoittaa 405 euroa ylijäämää, ja maksuvalmius 
säilyi hyvänä koko tilivuoden.

Henkilöstökulut
Vuoden 2012 aikana SAKU ry:llä oli keskimäärin 8 työntekijää (7 
vuonna 2011). Henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan 336 675 
euroa (290 343 euroa vuonna 2011). Toimintavuoden lopussa henki-
löstömäärä oli 9 henkilöä, joista 5 oli projektihenkilöstöä. 

45 prosenttia perustoiminnan henkilöstökuluista kohdistui opiske-
lijatoimintaan, 90 617 euroa (80 451 euroa vuonna 2011). Aikuisiin 
kohdistuvan toiminnan henkilöstökulut olivat 30 prosenttia kaikista 
perustoiminnan henkilöstökuluista eli 60 411 euroa (53 634 euroa 
vuonna 2011). Järjestötoiminnan osuus oli 25 prosenttia eli 50 342 
euroa (38 744 euroa vuonna 2011). Kulttuuritoimintaan kohdistettiin 
2 801 euroa henkilöstökuluja (2 667 vuonna 2011).

Hanketoiminnassa merkittävimmät henkilöstökulut syntyivät työky-
kypassihankkeessa 45 611 euroa (57 173 euroa vuonna 2011), Arjen 
arkki -hankkeessa 43 244 euroa (ei toimintaa vuonna 2011) sekä 
läpäisyn tehostamisohjelman kumppanuushankkeissa yhteensä 
40 852 euroa. 

Varsinaisen toiminnan muut kulut
Henkilöstökulujen lisäksi muita merkittäviä kulueriä olivat kilpai-
lutoiminnan palvelut 104 559 euroa (92 645 euroa vuonna 2011), 
kurssitoiminnan palvelut 65 288 euroa (74 928 euroa vuonna 2011), 
tiedotusmateriaalit ja -palvelut 58 674 euroa (60 481 euroa vuonna 
2011), matkakulut 47 515 euroa (48 502 euroa vuonna 2011) sekä 
uuden toimiston myötä nousseet toimitilavuokrat 20 732 euroa 
(11 723 vuonna 2011).

Kilpailutoiminnan palveluista opiskelijoihin kohdistui 29 333 euroa 
(21 436 euroa vuonna 2011) ja henkilöstöön 75 226 euroa 
(71 209 euroa vuonna 2011). Kurssitoiminnan palveluista opiske-
lijoihin kohdistui 32 009 euroa (38 290 euroa vuonna 2011) ja 
henkilöstöön 19 065 euroa (23 173 euroa vuonna 2011).

Oman toiminnan tuotot
Kilpailujen osanottomaksuja ja muita myyntituottoja ja muita kertyi 
toimintavuonna 116 968 euroa (104 668 euroa vuonna 2011). Opis-
kelijatoiminnan osuus oli 38 594 euroa (28 046 euroa vuonna 2011) 
ja henkilöstötoiminnan 78 374 euroa (76 621 euroa vuonna 2011). 

Kurssien ja koulutusten osanottomaksuja oli yhteensä 50 591 
euroa (64 957 euroa vuonna 2011). Opiskelijatoiminnan osuus oli 
30 341 euroa (31 235 euroa vuonna 2011) ja henkilöstötoiminnan 
20 250 euroa (33 722 euroa vuonna 2011).

Korvauksia tukipalvelujen järjestämisestä saatiin SAKU ry:n Tuki-
Säätiöltä ja Suomen Ammatilliset Rehtorit ry:ltä yhteensä 11 506 
euroa (10 151 euroa vuonna 2011). 

Avustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriön vuotuinen toiminta-avustus pysyi 
ennallaan ja oli 150 000 euroa. Työkykypassin levittämiseen ja 
ALPO.fi-hyvinvointiportaalin kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministe-
riö myönsi SAKU ry:lle 100 000 euroa. 

Kulttuuritoimintaan oli käytettävissä 9 093 euroa Vuorineuvos 
Petter Forsströmin ammattikoulut -säätiöltä saatua avustusta, joka 
myönnettiin vuonna 2011.

Arjen arkki -ESR-hanke käynnistyi keväällä hitaasti ja myönnetystä 
hankeavustuksesta käytettiin ensimmäisen hankevuoden aikana vain 
63 471 euroa. Muutoshakemuksen myötä käyttämättä jäänyt osa 
avustuksesta saataneen käytettyä hankkeen toisen ja kolmannen toi-
mintavuoden aikana. ESR-hankkeen maksatukset tapahtuvat viiveellä, 
joten ESR-hankkeesta tehtyjen maksatushakemusten yhteissumma on 
kirjattu tilinpäätöksessä projektisaamisiin.

Läpäisyhankkeiden kokonaisvolyymi oli SAKU ry:n osalta 55 340 
euroa. Hankkeisiin kuuluvan 10–15 prosentin omavastuuosuuden 
SAKU ry kerrytti vuosien 2011–2012 aikana. Yhtenäisyyttä tutortoi-
mintaan -hankkeeseen SAKU ry:lle myönnettiin 10 000 euron avustus 
lukuvuodelle 2012–2013. Syksyn 2012 aikana siitä käytettiin 4 533 
euroa.

Varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan tuotot koostuivat jäsenmaksutuotoista, joita kertyi 
toimintavuonna 203 034 euroa (169 989 euroa vuonna 2011). Mer-
kittävä jäsenmaksutuottojen kasvu johtuu jäsenmaksukorotuksesta, 
jonka jäsenistö hyväksyi syyskokouksessa 2011.

Rahoitustuotot
Rahoitustuottoja kertyi toimintavuonna 1 446 euroa (2 659 euroa 
vuonna 2011).

Alpo.fi:n uusittujen opiskelijasivujen betaversio 
avattiin yleisölle maaliskuussa 2013.
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Jäsenluettelo 31.12.2012

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ OPPILAITOS

Ami-Säätiö Amiedu

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnian aikuisopisto
Omnian ammattiopisto

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Etelä-Karjalan aikuisopisto
Etelä-Karjalan ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 

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

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammatti-instituutti

Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Tavastia

Invalidiliitto ry Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Invalidisäätiö Keskuspuiston ammattiopisto

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Savonlinnan ammatti-ja aikuisopisto

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Porvoon ammattiopisto

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto
Haapaveden ammattiopisto
Kalajoen ammattiopisto
Nivalan ammattiopisto
Oulaisten ammattiopisto
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto
Ylivieskan ammattiopisto

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jämsän ammattiopisto

Jyväskylän ammattiopisto

Järviseudun koulutuskuntayhtymä Järviseudun ammatti-instituutti

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun ammattiopisto

Kellosepäntaidon edistämissäätiö Kelloseppäkoulu

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Ammattiopisto Lappia

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

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan aikuisopisto
Keudan ammattiopisto

Kiipulasäätiö Kiipulan ammattiopisto 

Kisakalliosäätiö Kisakallion Urheiluopisto

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Lahden Diakoniasäätiö Lahden diakonian instituutti

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Forssan ammatti-instituutti

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Liedon ammatti- ja aikuisopisto
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto 
Novida

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto
Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Ammatti-instituutti Iisakki
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Winnova

Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry Helsingin Maalariammattikoulu



38 39

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-Opisto

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Koulutuskeskus Salpaus

Raahen koulutuskuntayhtymä Lybeckerin käsi-ja taideteollisuusopisto
Raahen ammattiopisto
Ruukin maaseutuopisto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä Mynämäen käsi-ja taideteollisuusopisto
Naantalin ammattiopisto
Raision ammattiopisto
Raision kauppaopisto

Rautaruukki Oy Ruukki teollisuusoppilaitos

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin Ammattiopisto
Lapin Matkailuopisto
Lapin Urheiluopisto
Sodankylä-instituutti

S. A. Bovalliuksen säätiö Bovallius-ammattiopisto

Salon seudun koulutuskuntayhtymä Salon seudun aikuisopisto
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

Savon koulutuskuntayhtymä Savon ammatti- ja aikuisopisto

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu

Suomen Ammatilliset Rehtorit ry

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Suomen Urheiluopisto

Suomen valtio Saamelaisalueen Koulutuskeskus

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Suupohjan ammatti-instituutti

Tampereen kaupunki Tampereen ammattiopisto

Teak Oy Teak Oy

Turun kaupunki Turun ammatti-instituutti

UPM-Kymmene Oyj UPM Teollisuusoppilaitos

Vaasan kaupunki Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Pajulahti Liikuntakeskus Pajulahti

Varalan Säätiö Varalan Urheiluopisto

Vuokatin Säätiö Vuokatin Urheiluopisto

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Ylä-Savon ammattiopisto

Yrkesinstitutet Prakticum  Yrkesinstitutet Practicum

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus
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Suomen ammatillisen 
koulutuksen kulttuuri- ja 
urheiluliitto, SAKU ry 

SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3–7 E
33210 Tampere

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

www.sakury.net

Ulkoasu ja taitto: Pieni viestintätoimisto Tampere oy


