SAKU ry:n toimintasuunnitelma 2018–2019
Visio 2020: Liikkuva ja osallistuva amis – työkykyinen ja luova ammattilainen.

Esipuhe
SAKU ry:n lukuvuosi 2018–2019 on arkea ja juhlaa – oppilaitosten tukemista niiden arkityössä ja jo 70 vuoden ikään ehtineen järjestön pitkän taipaleen juhlistamista.
SAKU ry:n jäsenyhteisöissä reformin toimeenpano on täydessä käynnissä. SAKU ry:n osalta reformin myötä uudistetaan mm. työkykypassin sisällöt ja sovellusohjeet sekä
kehitetään toimintamalleja siihen, miten SAKU ry voisi toimia työelämäkumppanina jäsenilleen tai tarjota opiskelijoille oppimismahdollisuuksia erilaisten projektien kautta.
Reformin tuottamia muutoksia toimintaympäristössä havainnoidaan ja huomioidaan myös muuten järjestön toiminnassa. Kuuntelemme aktiivisesti jäsenistön toiveita,
toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyn ja teemme säännöllisesti oppilaitosvierailuja ja tapaamme yhteyshenkilöitämme.
Liikkuva opiskelu -toiminta on tuonut lisää liikettä oppilaitoksiin. SAKU ry jatkaa tukitoimiaan Liikkuva opiskelu -toiminnan leviämiseksi. Mukaan liikkeeseen voi lähteä, vaikka
erillistä rahoitusta ei kehittämishankkeen kautta olisi saanutkaan. Monet liikettä lisäävät ideat ovat aivan ilmaisia! Paikallista liikettä pyritään lisäämään myös opiskelijoiden
osallisuuden ja ryhmäyttävän tekemisen kautta. Tutorkoulutuksissa opiskelijat saavat valmiuksia tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Pilottivaiheen jälkeen alueelliseksi
toiminnaksi kehittyvät Amistamo-tapahtumat tarjoavat puolestaan käytännön ideoita ja virikkeitä tutoreiden toimintaan.
Kevät 2019 sisältää juhlavuoden myötä astetta näyttävämpiä valtakunnallisia SAKU-tapahtumia. Opiskelijat kutsutaan nauttimaan monipuolisesta liikuntatapahtumasta
SAKUgamesiin. Henkilöstöliikunnassa juhlavuoden päätapahtuma on lentopallon ympärille rakentuva henkilöstöliikunnan juhlaviikonloppu, jonka yhteydessä vietetään myös
viralliset SAKU ry:n 70-vuotisjuhlat.
Tervetuloa mukaan SAKU-toimintaan myös lukuvuonna 2018–2019!

Toiminnan sisällöt
Liikkuva amis: erilaista toimintaa erilaisille opiskelijoille, pienistä virikkeistä valtakunnallisiin tapahtumiin, liikunnan edistämistä istumisen vähentämisestä palloilusarjoihin asti,
työvälineinä vaikuttamistyö, materiaalit, kampanjat ja tapahtumat
Osallistuva amis: nuorten näköistä tekemistä SAKUstars-kulttuurikilpailussa ja tutortoiminnassa, opiskelijat sekä tapahtumien osallistujina että järjestäjinä
Työkykyinen amis: kestävä ammattitaito sisältää ammatin osaamisen, riittävän fyysisen toimintakyvyn ja asenteen ja taidot, joilla pärjää työelämässä, tukena esimerkiksi
työkykypassi ja Hyvinvointivirtaa-teemaviikko, opiskelijoille suunnatun toiminnan lisäksi henkilöstölle suunnattu tuki opiskelijoiden työkykyisyyden kehittämiseen
Hyvinvoiva henkilöstö: hyvinvoiva henkilöstö jaksaa huolehtia myös opiskelijoista, henkilöstön työkykyä ylläpitävät liikuntatapahtumat ja kampanjat, pienet virkistysvirikkeet
arkiseen aherrukseen sekä verkostot työn tukena
Arjen arkki -palvelutoiminta ja hankkeet: hyvinvoinnin edistämisen mallien kehittäminen ja levittäminen sekä hanketoiminta, joka tukee järjestön perustoiminnan
kehittämistä
Järjestötoiminta: viestintä, yhteyshenkilötoiminta, kehittämisryhmätoiminta jne.

Liikkuva amis

TOIMINTA

Paikallinen toiminta

Liikkuva koulu -toiminnan tuki (osa toiminnoista osana Liikettä amiksiin

KEHITTÄMINEN JA TAVOITTEET

-hanketta)
•

ohjattu Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämisen prosessi

•

neljän koulutuksen järjestäjän kanssa

hankkeessa syntyy malli Liikkuva opiskelu -toiminnan
käynnistämiseen ammatillisessa koulutuksessa, mallissa
huomioidaan mahdollisimman laajasti toiminnan kytkeminen
opintojen osaksi

•

arkisen liikunnan aktivointiin kuukausittaiset liikuntaimpulssit
(suurin osa sähköpostitse, muutama materiaalipostitus)

•

liikuntaimpulsseja kehitetään keväällä 2018 kerättävän palautteen
perusteella

•

Liikkuva opiskelu -toiminnan tuki myös muille kuin hankkeessa

•

mukana oleville tai Liikkuva koulu -rahoitusta saaneille

Liikkuva amis -sivuston tukimateriaalin ylläpitäminen ja
päivittäminen (työkalupakki, ideapankki)

•

Liikkuva opiskelu -työpajat, puheenvuorot eri tilaisuuksissa,
henkilöstöhyvinvoinnin esille nostaminen

Ammattiosaajan liikuntavuosi
•

aktiivinen viestintä liikkeen lisäämisen merkityksestä

•

lisätään matalan kynnyksen liikettä paikallistasolla, tavoitteena
3 000 osallistujaa

neljän matalan kynnyksen liikuntahaasteen tai liikunnallisen
tapahtuman ideat ja toteutusohjeet oppilaitoksille

•

•

•

kohdennetaan liikuntavuoden markkinointia myös ammattiaineen
opettajille ja oppilaitosten tiedottajille, hyödynnetään sosiaalista

helposti toteutettavia lajeja (esim. 100 toistoa, amispito, riipunta)

mediaa ja videoita aiempaa enemmän
•

helpotetaan toiminnan raportointia SAKU ry:n suuntaan, esim.
osallistujamäärien ja kuvien lähettäminen suoraan puhelimella

Paikallisten liikuntatapahtumien tuki jäsenyhteisöille

•

jatketaan tapahtumanjärjestämisen työpajoja myös Combohankkeen päättymisen jälkeen

Käynnistetään hyvissä ajoin opiskelijoille suunnatun juhlavuoden

•

liikuntakampanjan suunnittelu

kutsutaan opiskelijat ja opiskelijajärjestöt mukaan suunnitteluun
ja huomioidaan myös aikuiset opiskelijat, tavoitteena monipuolisia
liikuntahaasteita tarjoava kampanja

Alueellinen toiminta

Alueelliset Amistamo-tapahtumat
•

liikunnalliset ja ryhmäyttävät Amistamo-tapahtumat tarjoavat

•

tapahtumaideoita ja liikkeen lisäämisen vinkkejä esimerkiksi
tutoropiskelijoille ja opiskelijakunta-aktiiveille
•

tapahtumien järjestämisessä tehdään yhteistyötä urheiluopistojen
kanssa

järjestetään syksyllä 2018 (ennen syyslomia) kolme tapahtumaa
eri puolilla maata

•

tavoitteena yhteensä 300 osallistujaa

•

kartoitetaan hyvissä ajoin yhteistyökumppanit syksylle 2019

•

tapahtumanjärjestäjän tukena Amistamo-käsikirja

•

päivitetään Amistamo-käsikirjan sähköistä versiota syksyn 2018
tapahtumien perusteella

Valtakunnallinen

Liikunnan kilpailutapahtumat tapahtumakalenterin mukaisesti

•

kilpailutoiminta

SAKUgames-tapahtuma huipentaa kevään ja on samalla myös
SAKU ry:n 70-vuotisjuhlavuoden opiskelijoiden päätapahtuma:
lajivalikoimana yleisurheilu, frisbeegolf, minigolf, beach volley,
SAKU-sähly, erityisopiskelijoiden salibandy sekä uutuutena
katukoris

•

käynnistetään elektronisen urheilun kilpailutapahtumat
järjestämällä vähintään yksi pilottitapahtuma yhteistyössä SASKY
koulutuskuntayhtymän kanssa osana eSports Edu
-hanketta

•

lisätään tapahtumakalenteriin uusia harrastesarjoja: jalkapallon
harrastesarja: pienpelinä (6+1 pelaajaa), aluemestaruudet,
tavoitteena yli 20 joukkuetta

Osallistuva amis

TOIMINTA

KEHITTÄMINEN JA TAVOITTEET

Kulttuuritoiminta

SAKUstars 2019 -kilpailut Sastamalassa

•

ennakkolajeissa vähintään 300 ja livelajeissa vähintään 550
osallistujaa

Kisajatkumon varmistaminen

•

vuoden 2020–2021 kisajärjestäjistä sopiminen

•

kerätään tilastotietoa järjestettävistä tapahtumista ja julkaistaan

Paikallinen kulttuuritoiminta
•

oppilaitosten omien kulttuuritapahtumien tukeminen ja aktiivinen
viestintä paikallisesta kulttuuritoiminnasta

•

hyviä käytäntöjä muidenkin avuksi ja vieraillaan 2-3
tapahtumassa vuoden aikana

kulttuurivaellus kotiratakisana: valokuvauskilpailu, joka kannustaa
tutustumaan oman alueen kulttuurikohteisiin

•

osallistumismahdollisuus sekä opiskelijoille että henkilöstölle

Amisarkea-kilpailu sekä opiskelijoille että henkilöstölle
•

kisan julkistus SAKUstars-kilpailuissa, kilpailuaikaa koko

•

syyslukukausi
•
Tutortoiminta

kilpailuun osallistutaan työllä, joka kuvaa amisarkea tällä hetkellä
tai aiemmin

sarjat opiskelijoille ja henkilöstölle, aiheen toteuttamistapa vapaa

Tutorkoulutukset ja työpajat:
•

harrastustoiminnan tutorkoulutus

•

liikuttajatutorkoulutus Liikkuva opiskelu -toiminnan tueksi

•

tapahtumanjärjestämisen työpaja esimerkiksi täydentämään
oppilaitosten omia tutorkoulutuksia

•

tavoitteena vähintään 18 koulutusta ja 300 koulutettua tutoria,
tilaajina myös uusia koulutuksen järjestäjiä

•

tarjotaan uusina sisältöinä liikuttajatutorkoulutuksia sekä Combohankkeessa kehitettyjä tapahtumanjärjestämisen työpajoja

•

huomioidaan myös aikuiset opiskelijat aiempaa paremmin
tutortoiminnan tukemisessa

•

tehdään yhteistyötä opiskelijoiden osallisuutta tukevien
hankkeiden kanssa ja tarjotaan koulutuksia ostopalveluna

Tutortoiminnan verkoston toimintaan osallistuminen

•

yhteistyön jatkaminen: tutortoimintaa koordinoivan henkilöstön
koulutuspäivä, yhteinen uutiskirje kaksi kertaa lukuvuodessa,
koulutusten vertaisarviointi

Opiskelijat toiminnan
järjestäjinä

SAKU ry toimii oppilaitosten työelämäyhteistyökumppanina

•

päivitetään toteutussuunnitelmat vastaamaan reformia

•

•

laaditaan SAKU-yhteistyön vuosikello: missä asioissa ja missä

tarjotaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia
esimerkiksi liikuntaneuvojille ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajille

vaiheessa vuotta mahdollisuus työelämäkumppanuuteen ja

tapahtumien järjestämisessä

projektioppimiseen SAKU-tapahtumien kautta

Työkykyinen amis

TOIMINTA

KEHITTÄMINEN JA TAVOITTEET

Hyvinvointivirtaa-

Valtakunnallisen teemaviikon koordinointi syksyllä 2018: viikon

•

teemaviikko

valtakunnallisena teemana hyvät tavat
SAKU ry:n teemaviikolle tuottamat sisällöt:
•

tavoitteena saada mukaan vähintään 35 koulutuksen järjestäjää,
115 tapahtumaa ja 45 000 osallistujaa

•

mukana teemaviikon sisältöjen tuottamisessa vähintään 10
kumppanijärjestöä

toimintamalli SAKU-rastiradalle, joka esittelee opiskelijoiden
toiminnallista SAKU-vuotta

•

rastiradan osana opiskelijoille suunnattu valokuvauskisa
(#amisarkea, #amispoweria tai #hyvinvointivirtaa)

•

ruokalan pöytiin pystyyn laitettavat tulostettavat kolmitaitteiset
esitteet, joiden teemana hyvät tavat
•

puurohaasteen päivitys: toimintamalli, jossa teemaviikolla

•

puurohaaste

•

oppilaitosvierailujen sisältönä henkilöstöinfo, jonka teemoina

oppilaitosjohdon sekä muun henkilöstön luonteva kohtaaminen ja

työkykyisyys ja uudistunut työkykypassi

kuulumisten vaihto, #puhupuurolla

Ammattiosaajan

Ammattiosaajan työkykypassin päivittäminen, markkinointi uusille

työkykypassin tuki

käyttöönottajille ja käyttöönoton ohjaus sekä tukimateriaalin

tarjottavaan aamupuuroon yhdistyy opiskelijoiden ja

•

Työkykypassin käsikirjan päivittäminen vastaamaan reformia:
-

ylläpitäminen ja tuottaminen (Alpo.fi-sivusto, tehtäväkortit,

ohjeistuksen laatiminen työelämävaltaisiin tutkinnon
suorittamisen tapoihin

mobiilisovellus jne.)
-

tavoitteena saada koulutuksen järjestäjät tietoiseksi
työkykypassista ja ottamaan se käyttöön ja osaksi
uudistunutta HOKSia

•

Työkykypassin suorittamista tukevan mobiilisovelluksen
jatkokehittäminen saadun palautteen perusteella

•

Työkykypassia tukevien hyvien käytäntöjen kerääminen ja
levittäminen

•

Työkykypassia ohjaavan henkilöstön tukeminen ja Arjenarkki.fisivuston tukimateriaalin ylläpitäminen

Hyvinvoiva
henkilöstö

TOIMINTA

KEHITTÄMINEN JA TAVOITTEET

Liikuntakampanja

Valtakunnallinen ja maksuton Liikkeelle-kampanja syksyllä 2018

•

33 koulutuksen järjestäjää, 1 000 osallistujaa

•

johto mukaan haastamaan oma henkilöstö ja haluamansa
koulutuksen järjestäjä kisaan mukaan, tavoitteena 10 haasteparia
koulutuksen järjestäjistä

•

mahdollisuus tilata maksulliset alku- ja loppukartoitukset sekä
tarkemmat tilastot oman oppilaitoksen tiimeistä

Jäsenyhteisöillä mahdollisuus tilata itselleen maksullinen

•

8 tilauskampanjaa, 800 osallistujaa

•

tavoitellaan edellisvuosien osallistujamääriä

•

järjestetään juhlavuoden henkilöstöliikunnan päätapahtuma

paikalliskampanja keväällä 2019: ajankohta, tiimien muodostaminen ja
lajivalinta vapaa

Valtakunnalliset
liikuntatapahtumat

Valtakunnalliset liikuntatapahtumat tapahtumakalenterin mukaisesti

Tampereella keväällä 2019: lentopallo, futsal/salibandy,
halliyleisurheilu
•

joukkuelajeihin mahdollisuus SAKU-joukkueiden perustamiseen
keräilyjoukkueiden tilalle (jos ei saa omaa joukkuetta kasaan, voi
ilmoittautua SAKU-joukkueeseen)

•

järjestetään keilaus talvikisojen yhteydessä, lisätään parikilpailuun
myös naisten sarja

Kotiratakilpailut ja

Henkilöstön liikuntatarjottimen täydentäminen kotiratakilpailuilla ja

massatapahtumat

massatapahtumilla

•

kotiratalajeina keilailu ja ilma-aseammunta, lisätään tapahtumien
markkinointia

•

massatapahtumista mukana tapahtumakalenterissa Helsinki City
Running Dayn yhteydessä juostava SAKU-puolimaraton

Kulttuuritoiminta

Amisarkea-kilpailu

•

luvussa Osallistuva amis

Kulttuurivaellus
Muu henkilöstön

Jäsenyhteisöjen henkilöstöhyvinvoinnin edistäminen

hyvinvointia edistävä
toiminta

yhteistä toimintaa sekä opiskelijoille että henkilöstölle, lisätiedot

•

järjestetään henkilöstöhyvinvoinnin seminaari keväällä 2019

•

kartoitetaan mahdollisuus henkilöstön hyvinvointia tukevan
verkostohankkeen käynnistämiseen

Arjen arkki
-palvelutoiminta
ja hankkeet

TOIMINTA

KEHITTÄMINEN JA TAVOITTEET

Hyvinvoinnin

Tarjotaan jäsenistölle hyvinvoinnin asiantuntijapalveluita eri teemoihin

•

asiantuntijapalvelut

liittyen
•

työmuotoina esimerkiksi työpajat, puheenvuorot, sparraus jne.

Hyvinvointiverkoston

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston toiminnan ylläpitäminen

toiminta

ja kehittäminen

•

päivitetään sisältöjä tarpeen mukaan
-

Hyvinvoiva amis ja hyvinvoiva oppimisympäristö

-

Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistäminen

-

Työkykypassi

tehdään esittäytymis- ja tiedonvaihtokierros hyvinvointiverkoston
jäsenorganisaatioihin

•

nostetaan verkostokumppaneita säännöllisesti esille esimerkiksi
uutiskirjeissä ja Arjen arkki -nettisivuilla

Seminaarit,

Opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät

koulutukset ja
kohtaamiset

•

tavoitteena vähintään 100 osallistujaa

•

teemoina: positiivisen ilmapiirin luominen ja viestintä, mukana
myös henkilöstöhyvinvoinnin näkökulmat

Pohjois-Suomen opiskeluhyvinvoinnin neuvottelupäivät

•

tavoitteena saada mukaan 3 koulutuksen järjestäjää ja 20
osallistujaa

Helavalkeat

•

tavoitteena saada mukaan 12 kumppaniorganisaatiota

Asuntolaohjaajapäivät

•

tavoitteena vakiinnuttaa eri toimijoiden roolit
asuntolaohjaajapäivien järjestelyissä ja tehdä vaikuttamistyötä
päivien taloudellisen tuen puolesta

Hankkeet

Toimiminen aktiivisena ja verkostoituneena hanketoimijana

•

kehitetään hanketoiminnan käytäntöjä:
-

toimiston sisäinen tiedotus hanketoiminnan sisällöistä,
tavoitteista ja työnjaosta säännöllisesti

AKIRA – #kampusrauhaa -hankkeen toteutus hankesuunnitelman

•

mukaan

-

hanketoiminnan talousseurannan työkalujen kehittäminen

-

hanketoiminnan pitkäjännitteinen suunnittelu

yhteisöllisyyttä edistävien ja syrjintää ehkäisevien
opiskelijalähtöisten toimintamallien kehittäminen yhdessä
pilottioppilaitosten kanssa

•

hankkeen hallinnoija SAKKI ry, kumppanina myös Kirkkohallitus

•

hanke kestää 10/2019 saakka

Ammattiosaajan työkykypassi 3.0 -hankkeen toteutus

•

hankesuunnitelman mukaan

Ammattiosaajan työkykypassin sisältöjen ja tukimateriaalien
päivittäminen reformin mukaisiksi

•

työelämäluotsausmenetelmän pilotointi Keudan kanssa

•

hanke kestää 12/2018 saakka (+ mahdollinen jatkoaika
kevätlukukaudella 2019)

eSports Edu -hankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaan, mikäli

•

hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen

käynnistetään elektronisen urheilun kilpailutapahtumat
järjestämällä vähintään yksi pilottitapahtuma yhteistyössä SASKY
koulutuskuntayhtymän kanssa

•

täydennetään Ammattiosaajan työkykypassiin sisältöjä, jotka
tukevat erityisesti e-urheilijoiden ja paljon pelaavien arjen taitoja
sekä työ- ja toimintakykyä

•

hankkeen hallinnoija Tampereen ammattikorkeakoulu,
kumppaneina myös SASKY koulutuskuntayhtymä, Ahlmanin
koulun säätiö ja UKK-instituutti

Liikettä amiksiin -hankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaan

•

hanke kestää 12/2020 saakka

•

ohjattu Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämisen prosessi
neljän koulutuksen järjestäjän kanssa, kuukausittaisten
liikuntaimpulssien julkaiseminen, Liikkuva koulu -ohjelman tuki
toiselle asteelle laajentumisessa

•

hanke kestää 12/2018 saakka (+ mahdollinen jatkoaika
kevätlukukaudella 2019)

Zoomi-hankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaan

•

koordinoitavien ESR-hankkeiden tulosten kokoaminen ja
arvioinnin koordinointi sekä hankkeen verkostotapaamisten ja
alueellisten tapahtumien toteuttaminen ja osallistuminen
valtakunnallisten koordinointitapahtumien järjestämiseen

•

hankkeen hallinnoija Opetushallitus

•

hanke kestää 4/2019 saakka, aloitetaan hyvissä ajoin keskustelut
mahdollisesta uudesta koordinaatiohankkeesta

Järjestötoiminta

TOIMINTA

KEHITTÄMINEN JA TAVOITTEET

Jäsenyhteisöjen

Säännölliset oppilaitosvierailut ja passiivisten jäsenyhteisöjen aktivointi

•

aktivointi

mukaan toimintaan

vähintään 20 jäsenvierailua lukuvuoden aikana: yhteyshenkilöiden
tapaaminen ja johdon sitouttaminen toimintaan

•

asiakastyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyn toteuttaminen SAKU
ry:n jäsenyhteisöille ja yhteyshenkilöille

Yhteyshenkilötoiminta

Yhteyshenkilöiden toiminnan tukeminen
•

yhteyshenkilötietojen päivittäminen

•

yhteyshenkilöiden tukimateriaalien päivittäminen

•

täydennetään jäsenrekisterin tietoja erityisesti viestintäosastojen
ja tiedottajien yhteystiedoilla

•

yhteyshenkilötietojen päivityksen jälkeen kohdennetut sähköiset
infopaketit yhteyshenkilöille (uuden yhteyshenkilön info ja
jatkavan yhteyshenkilön info, sisältönä SAKU-esittelymateriaalia,
videolinkit jne.)

Järjestetään lukuvuoden aikana kaksi koulutusta yhteyshenkilöille sekä
yksi info opiskelijakunnille

•

yleinen SAKU-yhteyshenkilöiden info syksyllä videokokouksena

•

SAKU-esittely syksyllä opiskelijakunnille videokokouksena

•

liikunnan yhteyshenkilöiden ja liikunnanopettajien koulutuspäivä
keväällä (sisältönä SAKU-toiminnan esittely ja lajiosio, jossa
tarjotaan vinkkejä liikuntatunnille)

Kehittämisryhmien

Ylläpidetään kehittämisryhmien toimintaa SAKU-toiminnan

toiminta

kehittämisen apuna ja tukena
•

kaikkien ryhmien yhteinen SAKU-seminaari ja ryhmäkohtaisia

•

uusia jäseniä haetaan mukaan ryhmien toimintaan keväällä 2019
auki olevassa haussa

•

vakiinnutetaan opiskelijoiden kehittämisryhmän toiminta

•

laaditaan SAKU-toiminnan vuosikello koulutuksen järjestäjien

kokouksia 2–4 kertaa vuodessa
Viestintä

Toteutetaan SAKU ry:n viestintäsuunnitelmaa

suunnittelutyön tueksi (vuosikello tukee paikallistoiminnan
toteuttamista ja SAKU-toiminnan kirjoittamista mukaan
oppilaitoksen omaan vuosikelloon)
•

käännetään tärkeimpiä viestintämateriaaleja myös ruotsiksi

•

hyödynnetään videoita aiempaa enemmän toiminnan
markkinoinnissa ja tuotetaan myös livevideoita tapahtumista

Strategiatyö

Strategian toteuttaminen ja arviointi

•

määritellään toiminnan eri osa-alueille 2-4 laadullista mittaria
sekä määrälliset strategiamittarit

•

seurataan toimintasuunnitelman ja strategian tavoitteiden
onnistumista

Juhlavuosi 2019

TOIMINTA

KEHITTÄMINEN JA TAVOITTEET

Juhlavuoden toiminta

SAKU ry viettää 70-vuotisjuhlavuotta vuonna 2019. Juhlavuoden

Juhlavuoden alustava ohjelma:

tapahtumia järjestetään sekä opiskelijoille, henkilöstölle että
sidosryhmille.
Juhlavuoden suunnittelua varten perustetaan juhlavuositoimikunta,
jossa on edustettuna SAKU ry:n hallitus ja toimisto.

Opiskelijoille:
•

juhlavuoden päätapahtuma SAKUgames toukokuussa 2019

•

liikuntakampanja syksyllä 2019

Henkilöstölle:
•

henkilöstöliikunnan päätapahtuma huhtikuussa 2019
Tampereella: lentopallo, futsal/salibandy, halliyleisurheilu,
iltajuhla

•

juhlavuoden Liikkeelle-kampanja syksyllä 2019: askelkampanja,
joka juhlistaa samalla myös Liikkeelle-kampanjan 10vuotisjuhlavuotta

Jäsenistölle ja sidosryhmille: SAKU ry:n 70-vuotisjuhla
•

työhyvinvointiseminaari ja virallinen 70-vuotisjuhla
henkilöstöliikunnan päätapahtuman yhteydessä Tampereella
huhtikuussa 2019

•

SAKU ry:n juhlajulkaisu: muistoja ja aitoja tarinoita SAKU ry:n
toiminnasta

