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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
TOIMINTAVUOTEEN 2006

SAKU ry:n 58. toimintavuosi on takana. Ammatillisen koulutuksen oma hyvinvointifoorumi jatkoi toimintaansa myötäisessä
tuulessa: jäsenistön määrä kasvoi edelleen, uusia toimintamuotoja otettiin käyttöön sekä opiskelijoiden että henkilöstön
toiminnassa ja toiminnalle saatiin taloudellisia lisäresursseja.
Jäsenistön määrä jatkoi tasaista kasvuaan, kun mukaan tuli kolme uutta jäsenyhteisöä. Mukana toiminnassa olevien opiskelijoiden ja henkilöstön määrässä oli lisäystä edelliseen vuoteen
noin 6 000 henkilöä.
Opiskelijatoiminnan kehittämistyö keskitettiin edelleen Liikkumalla opit ammattiisi -projektiin. Projektin toinen vaihe starttasi marraskuussa 2005. Projektissa kehitetty Aktiivisesti ammattiin -malli on otettu kentällä hyvin vastaan ja liikuntatuutoreita on koulutettu jo yli 300. Kuluneena vuonna aloitettiin
”Ammattiosaajan työ- ja toimintakykypassin” kehitystyö yhdessä opetusministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Tämän
hankkeen myötä SAKU ry haluaa osoittaa välittävänsä aidosti
ammattiin opiskelevien hyvinvoinnista ja kasvattaa tulevaisuuden
työelämän tarpeisiin aktiivisia ja työkykyisiä ammattiosaajia.

Puheenjohtaja Antti Lahti toivottamassa kilpailijoita tervetulleiksi
Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailuihin Kemissä keväällä 2006.

SAKU ry:n suurin vuosittainen tapahtuma, Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut, kisattiin vuonna 2006 Kemi-Tornion ammattiopiston isännöiminä teemalla Lumesta ja jäästä. Osallistujia
oli jälleen noin 900. Onnistuneen tapahtuman jälkeen SAKU
ry:n juhlavuoden 2009 kisat päätettiin myöntää Kainuun ammattiopiston järjestettäviksi. Tänä vuonnahan tapaamme kulttuurin
merkeissä 17.–19.4. Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan kisoissa
julkistetaan nimikilpailun kautta haettu kilpailujen uusi nimi sekä
kulttuurikilpailujen oma logo. Mielenkiinnolla odotamme myös
vuotta 2008, jolloin kulttuurikisat käydään samassa yhteydessä
Taitaja 2008 -kilpailun kanssa.

Osoituksena laajentuvasta ja uusiutuvasta toiminnasta myös
opetusministeriö on palkinnut SAKU ry:ssä tehtyä työtä
opiskelijoiden ja henkilöstön liikuttamiseksi, ja SAKU ry:n toiminta-avustuksen määrä on noussut vuosittain. Vuodelle 2007
myönnetty avustus on jo 120 000 euroa.
Takana on jälleen monipuolinen toimintavuosi. Välitän lämpimät
kiitokseni jäsenistölle aktiivisesta osallistumisesta erilaisiin tapahtumiin ja niiden järjestelyihin. Ilman yhteistyötä ja innokkaita
tekijöitä mittavan toiminnan toteuttaminen ei olisi mahdollista.
Lisäksi haluan kiittää kaikkia SAKU ry:n hallinnossa mukana olevia hyvästä yhteistyöstä ja aktiivisesta toiminnasta kuluneena
vuonna. On ollut hienoa huomata, että kiinnostus myös hallinnollisia tehtäviä kohtaan on lisääntynyt. Niin kauan kuin halukkaita
riittää, myös toiminta kehittyy. SAKU ry:n toiminnassa vallitsee
myönteinen virtaus. Jatketaan edelleen yhteisiä ponnisteluita
ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin eteen ja viedään yhdessä
omaa vireää järjestöämme kohti 60. juhlavuotta.

Henkilöstöliikunnassa tehtiin viime vuonna onnistunut kokeilu,
kun huhtikuun alussa Pajulahden lentopalloturnauksen yhteydessä järjestettiin Naisten liikuntatrefﬁt -tapahtuma. Tapahtuma
myytiin nopeasti loppuun ja saadun palautteen perusteella jatkoa on tulossa mahdollisesti useammassa vuosittaisessa tapahtumassa eri puolilla Suomea. Liikuntatrefﬁt ja muut henkilöstön
tapahtumat vietiin läpi aina yhtä positiivisessa sakulaisessa hengessä. Mitään pelkoa tämän hengen vähenemiseksi ei näytä olevan – päinvastoin, uusia osallistujia saadaan mukaan jatkuvasti.
Erityisesti olen pannut merkille kasvavan nuorten osallistujien
joukon.

Antti Lahti
puheenjohtaja
SAKU ry
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TOIMINNAN
TARKOITUS JA
TAVOITTEET
Järjestötoiminnan tavoitteena on valtakunnallisen liiton toimintaedellytysten sekä toiminnan kehittämisen tukeminen.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto,
SAKU ry on toiminut vuodesta 1949 asti ammatillisen koulutuksen hyväksi. SAKU ry:n tehtävänä on jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ammatilliseen
koulutukseen. Visio 2010:n mukaan SAKU ry kokoaa järjestäjät
toimimaan jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi.

Strategiatyö
Vuoden 2006 alusta SAKU ry:ssä otettiin käyttöön 2005
hyväksytyt uudet säännöt. Niiden mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärä nousi seitsemästä yhdeksään. SAKU ry:n hallituksen jäsenet varajäsenineen muodostivat 1.1.2006 alkaen
myös SAKU ry:n Tuki-Säätiön hallituksen.

SAKU ry:n toimintaa ohjaavat periaatteet ovat jäsenistölähtöisyys, yhteisöllisyys, kumppanuus ja muutosherkkyys.
Jäsenistölähtöisen toiminnan strategisiksi päämääriksi on vahvistettu jäsenistön tyytyväisyys toimintaan, kattava jäsenpeitto
sekä strateginen kumppanuus jäsenten kanssa. Tapahtumien ja
toiminnan tulee palvella jäsenistöä, ja toteuttavan organisaation
tulee vastata toiminnan vaatimuksia. Kumppanuuden periaatteet
saavutetaan tuloksellisella sidosryhmäyhteistyöllä. Toiminnan
perustan muodostavan tulorahoituksen on mahdollistettava jäsenpalveluiden ja muun palvelutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen.

Uuden strategian mukaisesti tavoitteena on SAKU-verkoston muodostaminen ja verkostomaisen toimintatavan käynnistäminen. SAKU-verkosto on joukkue, joka kehittää, suunnittelee, hallinnoi ja toteuttaa yhdessä liikunta-, kulttuuri- ja
vapaa-ajantoimintaa. Verkostoon kuuluvat yksiköiden yhteyshenkilöt, tapahtumien järjestäjät, valiokunnat, hallitus, toimiston
väki ja osallistujat.
Vuonna 2006 SAKU-verkoston strategisiksi päämääriksi
hyväksyttiin toimiva verkosto ja sen osaamisen jatkuva kasvattaminen. Se on mahdollista, mikäli koko jäsenkentän osaaminen
on SAKU-verkoston käytössä. Verkosto puolestaan tarjoaa
oman osaamisensa jäsenistön käyttöön. Strategian jalkauttaminen käytännön toimenpiteiksi hyväksyttiin vuoden 2007 toimintasuunnitelmaan syyskokouksessa 4.10.2006.

SAKU ry:n toiminta jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: opiskelija-, henkilöstö- ja järjestötoimintaan.
Opiskelijapalvelujen tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin
tukeminen, aktiiviseksi kansalaiseksi ja järjestötoimijaksi kasvattaminen, opiskelukyvyn edistäminen, liikunnallisen ja aktiivisen
elämäntavan kehittymisen tukeminen sekä yhteiskuntavastuullisuuteen kasvattaminen ja sen edistäminen liikunnan ja kulttuurin keinoin.
Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin
tukeminen ja terveyttä edistävään liikuntaan kannustaminen,
työkyvyn edistäminen sekä liikunnallisen elämäntavan kehittymisen tukeminen.

SAKU ry:n toimintaidea oli erittäin hyvin
esillä opiskelijoiden yleisurheilukilpailuissa
Järvenpäässä syyskuussa 2006. Opiskelijat
olivat kisoissa mukana niin urheilemassa,
järjestämässä kuin kannustamassakin.
Järjestelyprosessi oli osa opiskelijoiden
opintoja, ja myös henkilöstö koki tapahtuman mielekkääksi osaksi työtään.
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OPISKELIJATOIMINTA

Opiskelijatoimintaan kuuluu liikunnan kilpailutoiminta (ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailut), kulttuurin kilpailutoiminta (ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut),opiskelijakurssitoiminta, koulutustoiminta opiskelijapalveluhenkilöstölle sekä
opiskelijapalvelujen kehittämisprojektitoiminta.
Liikunnan kilpailutoiminta
Vuoden 2006 aikana SAKU ry järjesti 18 valtakunnallista
liikunnan kilpailutapahtumaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Osallistujia oli kaikkiaan 5 129 ja joukkueita 523.
Henkilökohtaisista kilpailuista osanottajamäärältään suurin oli
yleisurheilu, jossa oli 73 kilpailijaa. Joukkuelajeista suosituin oli
edelleen salibandy, jossa oli mukana yhteensä 46 tyttö- ja poikajoukkuetta. Salibandyn lopputurnaus pelattiin Taitaja 2006
-kisojen yhteydessä Tampereella. Salibandyssä järjestettiin ensimmäistä kertaa sarja myös erityisopiskelijoille.
Liikkumalla opit ammattiisi -projektissa järjestettiin kaikkien aikojen toinen Ammattiosaajan liikuntavuosi -tapahtuma.
Tapahtumaa kehitettiin edellisvuodesta ja laji vaihdettiin paremmin kaikille sopivaksi ja tasoeroja vähentäväksi. Teemalajina oli
tansanialainen jalkapallo, joka tarkoittaa sisäjalkapalloa, jota pelataan pehmeällä, itse tehdyllä jalkapallolla, joka ei tottele pelaajaa
kuten normaali futsal-pallo. Tapahtuman järjestelyissä opiskelijat
olivat isommassa roolissa kuin edellisvuonna. Järjestelyistä vastasi Jämsän seudun koulutuskeskuksen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoiden ryhmä. Turnauspalautteen perusteella
kokeilu oli erittäin onnistunut.

Kevään 2006 kulttuurikilpailuja isännöi kaksi kaupunkia, Kemi ja
Tornio. Kisojen teemana oli paikkakuntiin sopivasti ”lumesta ja
jäästä”.
4.–6.4.2006 ja kisajärjestäjänä toimi Kemi-Tornion ammattiopisto. Kilpailujen teema oli ”lumesta ja jäästä”. Kisoihin otti
osaa lähes 900 nuorta.

Kokeiluun kuului myös se, että turnaus pelattiin perusasteen
alakoulun tiloissa. Tapahtuman myötä perusasteen alakoulun
opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua ammattiin opiskelevien
liikunta- ja kulttuuritoimintaan, kun liikuntasalissa pelattiin
tansanialaisen jalkapallon turnaus ja koulun ruokalassa esiintyi
lounasaikaan Kurikan ammattioppilaitoksen opiskelijoiden bändi. Bändi soitti sekä nuoriin että oppilaitoksen johtoon vetoavaa
musiikkia.

Ilmoittautuminen kisoihin hoidettiin toista kertaa wwwpohjaisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Kemi-Tornion ammattiopiston kisakanslian henkilökunnan avustuksella järjestelmää saatiin kehitettyä vielä aiempaa paremmaksi.
Kulttuurikilpailujen kehittämispäivät pidettiin Hämeenlinnassa
ja Hauholla 7.–8.9. Päiville osallistuivat vuosien 2006, 2007
ja 2008 kisajärjestäjien edustajat, yhteensä noin 30 henkilöä.
Kulttuurikilpailujen ja Taitaja-kisojen projektipäälliköiden yhteiset projektipäällikköpäivät järjestettiin Koulutuskeskus
Kuerkievarissa Äkäslompolossa 10.–12.12.

Tapahtuman onnistumista kuvannee parhaiten se, että paikan
päällä kaksi oppilaitosta ilmaisi halukkuutensa tulevien turnausten järjestämiseen. Projektin ajama nuorilta nuorille -henki
onnistui Jämsässä!

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

Kulttuurikilpailujen järjestämiskonseptia kehitettiin aktiivisessa
yhteistyössä vuoden 2008 kisajärjestäjien, Espoon seudun koulutuskuntayhtymän, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan koulutusyhtymän kanssa.
Tulevissa kisajärjestelyissä halutaan korostaa erityisesti opiskelijoiden aktiivista roolia järjestelyissä ja sitä, että kisat järjestettäisiin osana oppilaitoksen normaalia toimintaa eli ammattiin
opiskelua.

Vuonna 2006 Ammattiin opiskelevien kulttuurikisat jaettiin
kahden kaupungin kesken. Kisat pidettiin Kemissä ja Torniossa

Toimintavuonna vuoden 2009 kulttuurikilpailut myönnettiin Kainuun ammattiopiston järjestettäviksi. Lisäksi päätettiin

Kulttuurin kilpailutoiminta
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uudistaa kisojen brändi: nimi, logo ja visuaalinen ilme. Kilpailujen
uutta nimeä etsitään nimikilpailun avulla. Uuden ilmeen toivotaan olevan dynaaminen ja nuorekas, kuten itse kisatkin.

ja työuran suunnittelussa sekä työ- ja toimintakyvyn kehittämiseen. Kurssille osallistui 38 opiskelijaa eri jäsenyhteisöistä
ympäri Suomen.

Muu kulttuuritoiminta

Liikkumalla opit ammattiisi -projektissa jatkettiin opiskelijoiden
liikuntatuutorkoulutuksia. Liikuntatuutorkoulutusten avulla
opiskelijoista koulutetaan oppilaitoksiin harrastustoiminnan
koordinaattoreiden apulaisia, jotka suunnittelevat ja toteuttavat
oppilaitoksen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Kolmivaiheisen
koulutuksen sisällöt muodostuvat tapahtuman järjestämisestä, ryhmän ohjaamisesta, järjestötoiminnan perusteista sekä
työelämätaitojen kehittämisestä.

Edellisvuosien kulttuurikisamenestyjiä hyödynnettiin esiintyjinä
sekä kulttuurikilpailuissa että Taitaja-kisoissa. Kemi-Tornion
kulttuurikilpailujen avajaisiin oli kutsuttu esiintymään edellisissä
kisoissa menestyneitä ja jo opintonsa päättäneitä nuoria. Taitaja
2006 -kisoissa Tampereella kisojen tapahtuma-areenan ohjelma
koostui kahtena päivänä pääosin SAKU ry:n kulttuurikilpailuissa
palkituista tanssi, lausunta- ja musiikkiesityksistä.

Vuoden 2006 aikana liikuntatuutorkoulutuksiin osallistui 158
opiskelijaa. Yksi vuoden 2006 koulutuksista keskittyi erityisliikunnan teemaan ja oli suunnattu sekä erityisopiskelijoille että
ns. tavallisille opiskelijoille. Yhteensä SAKU ry on kouluttanut
317 tuutoria 30 eri jäsenyhteisöstä.

Toimintavuonna käynnistettiin yhteistyö Konserttikeskuksen
kanssa. Konserttikeskus on yhdistys, joka pyrkii edistämään
oppilaitosten opetustavoitteiden mukaista musiikkitoimintaa
ympäri Suomea. Yhdistys järjestää yhteistyössä paikallisten
järjestäjien kanssa koulukonsertteja, työpajoja ja täydennyskoulutusluentoja. Yhteistyön tarkoituksena on tuoda
Konserttikeskuksen toiminta myös ammatillisiin oppilaitoksiin.

Koulutukset opiskelijapalveluhenkilöstölle
Aktiivisesti ammattiin -ajankohtais- ja verkostoitumispäivät
järjestettiin Tampereella Varalan Urheiluopistossa 30.11.–1.12.
Teemana oli ”opiskelijaliikuntaa terveellisesti ja turvallisesti”.
Päivillä oli 45 osallistujaa.

SAKU ry teki yhteistyötä myös Kulttuurin laajakaista –
Kansalliset kulttuurilaitokset -hankkeen kanssa. Hanke tarjoaa
mahdollisuuden tutustua kansallisiin kulttuurilaitoksiin. Tarjolla
on laaja näkökulma ja materiaali kansallisia kulttuurilaitoksia
hyödyntävään opiskeluun ja opettamiseen. SAKU ry tarjoaa
hankkeelle tiedotuskanavan ammatillisiin oppilaitoksiin. Vuoden
2007 alussa päätettiin julkistaa kilpailu, jossa menestyneet oppilaitokset pääsevät räätälöidylle vierailulle valitsemiinsa kulttuurilaitoksiin.

Harrastustoiminnan koordinaattoreiden koulutusta jatkettiin ja
kehitettiin vuoden 2006 aikana. Koordinaattori on henkilö, joka
koordinoi oppilaitoksessa vapaaehtoista liikunta- ja harrastustoimintaa. Hän toimii linkkinä oppilaitoksen johdon, opettajien
ja opiskelijoiden välillä. Koordinaattori toteuttaa oppilaitoksessaan Aktiivisesti ammattiin -mallia apunaan liikuntatuutorit.
Vuoden 2006 aikana koulutettiin 17 koordinaattoria. Yhteensä
koordinaattoreita on koulutettu 46 henkilöä 26 eri omistajayhteisöstä.

Opiskelijakurssitoiminta
Työelämään siirtymiseen valmistava opiskelijakurssi ”Koulutuksesta työhön” järjestettiin Kuerkievarissa Äkäslompolossa
4.–8.9. Kurssin teemoina oli omien taitojen kartoittaminen ja
markkinoiminen, eri työnhakukanavien löytäminen sekä selviytyminen vastoinkäymisistä työnhaussa ja työsuhteen alkuvaiheessa. Opiskelijoita aktivoitiin oma-aloitteisuuteen työnhaussa

SAKU ry oli mukana asuntolaohjaajien verkoston järjestämillä
asuntolaohjaajien koulutuspäivillä. Päivät järjestettiin Kaprakan
ammatillisessa koulutuskeskuksessa ja osanottajia oli 67.

Liikkumalla opit ammattiisi II -projektissa järjestettiin jälleen Ammattiosaajan liikuntavuoden tapahtuma. Järjestelyvastuussa olivat Jämsän
seudun koulutuskeskuksen nuva-opiskelijat.
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Syksyllä 2006 valmistui cdlevyllä julkaistu terveystiedon opetuspaketti, joka
sisältää valmiita opetussisältöjä, testejä, PowerPointkalvopaketteja ja toiminnallisia ideoita ammatillisen koulutuksen terveystiedon
opetukseen. Paketissa
on faktatietoa terveydestä elämyksellisellä,
toiminnallisella, konkreettisella ja henkilökohtaisella tavalla. Terveystietopaketin aiheita ovat muun muassa liikunta, ravinto,
tupakka ja alkoholi, kansansairaudet, mielenterveys, seksuaaliterveys sekä ensiapu. Materiaalin on koonnut terveystiedon ja
liikunnan lehtori Asta Heino Koulutuskeskus Tavastiasta. Paketti
on projektin ajan ilmainen ja sitä saa tilata SAKU ry:n toimistosta. Levyjä on jaettu kaikkiaan 75 kappaletta, joista vuonna
2006 jaettiin 26 kappaletta.

SAKU ry oli yhteistyökumppanina Opetushallituksen Nuoret
liikkumaan – terveenä ammattiin -koulutuksessa. Koulutus
järjestettiin Helsingissä 20.–21.3. Päivillä oli 25 osanottajaa.
Aktiivisesti ammattiin -mallin kehittäminen
Vuonna 2003 käynnistynyt SAKU ry:n hallinnoima ESR-rahoitteinen Liikkumalla opit ammattiisi -kehittämisprojekti sai jatkoa
vuoden 2005 syksyllä. Projektin tarkoitus on aktivoida harrastustoimintaa oppilaitoksissa. Jatkoprojektissa kehitetään projektin ensimmäisessä osassa kehitettyjä malleja.
Jatkoprojektin tavoitteiksi hyväksyttiin:
• opiskelua tukevan ja opintoihin sitouttavan oppilaitosten
liikunta- ja vapaa-ajan toiminnan mallin kehittäminen
ammatilliseen koulutukseen; malli lisää osaltaan myös
ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta
• opiskelijoiden osallistaminen oppilaitosten liikunnan ja
vapaa-ajan toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen
• ammatillisen koulutuksen opiskelijaliikuntatuutoreiden
kouluttaminen ja tuutoreiden verkostoituminen, verkostoa
koordinoi SAKU ry
• ammatillisen koulutuksen harrastustoiminnan koordinaattoreiden kouluttaminen ja koordinaattoreiden verkostoituminen, verkostoa koordinoi SAKU ry
• tavoitteellisen vapaa-ajan toiminnan lisääminen oppilaitoksissa
• ammatillisen koulutuksen liikunnan yhteistyöverkoston
kehittäminen
• oppilaitosten sisäisen ja oppilaitosten välisen yhteistyön
kehittäminen liikunnan avulla
• liikunnan yhteiskuntavastuiden (eettisyys, tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja ympäristö) liittäminen osaksi oppilaitosten
liikuntatoimintaa.

Syksyllä 2006 projekti sai lisäresursseja Ammattiosaajan työ- ja
toimintakykypassin kehittämiseen. Passilla tähdätään ammatillisen opiskelijan aktiivisuuden, työ- ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Opiskelijoita ohjataan oman oivaltamisen
ja toiminnan kautta sekä kiinnostumaan omasta terveydestään
että tekemään sitä edistäviä valintoja. Projektin laajentumisen
myötä työhön palkattiin yksi projektityöntekijä lisää.
Liikkumalla opit ammattiisi -projekti valittiin opetusministeriön selvitykseen rakennerahastohankkeista ajalta 1.1.2000–
28.9.2005. Mukaan valittiin 50 hanketta kaikkiaan 2 721 hankkeesta. Selvitykseen päässeet hankkeet toimivat esimerkkeinä ja
ideoiden tarjoajina tulevalle ohjelmakaudelle. Valitut hankkeet
olivat merkittävästi edistäneet osaamisen pitkäjännitteistä kehittämistä ja osoittaneet erinomaista osaamista sekä tiedon
siirtämistä niissä syntyneiden verkostojen avulla.

Projektin tuloksena on luotu harrastustoiminnan malli
”Aktiivisesti ammattiin”, joka pitää sisällään opiskelijaliikuntatuutorkoulutukset ja tuutorverkoston ylläpitämisen, harrastustoiminnan koordinaattorikoulutukset ja koordinaattoriverkoston ylläpitämisen, Ammattiosaajan liikuntavuosi -konseptin, erityisoppilaitosten kulttuuriverkoston sekä harrastustoiminnan
toimintatarjottimen.

SAKU ry on käynyt esittelemässä hankkeessa kehitettyjä
tuotteita Opetusalan koulutuskeskus Opekon järjestämässä
Terveysliikunta ammatillisen osaamisen vahvistajana -koulutuksessa. Lisäksi Aktiivisesti ammattiin -mallia esiteltiin
Opetushallituksen, Oulun lääninhallituksen ja Lapin lääninhallituksen järjestämässä vaikuttavuusseminaarissa. Vuoden 2006
aikana mallia esiteltiin kaikkiaan 1 410 kuulijalle.

Toimintavuonna järjestettiin 9 opiskelijaliikuntatuutoreiden koulutustilaisuutta. Koulutukseen on vuonna 2006 osallistunut 158
tuutoria ja 17 harrastustoiminnan koordinaattoria. Kaikkiaan
tuutoreita on koulutettu 317 ja koordinaattoreita 46.

Opiskelijatoiminnan tuotot ja kulut

Kemi-Tornion ammattiopiston kanssa käynnistettiin syksyllä yhteistyö, jonka tavoitteena on opiskelijaliikuntatuutorkoulutuksen levittäminen Lapin lääniin. Projekti toteutetaan
Opetushallituksen Kemi-Tornion ammattiopistolle myöntämällä
10 000 euron rahoituksella, josta puolet käytetään koulutuskuluihin ja puolet projektinvetäjän palkkaamiseen.

Opiskelijatoiminnan (pois lukien projektitoiminta) tuotot vuonna 2006 koostuivat kilpailujen ja kurssien osallistumismaksuista
ja olivat yhteensä 38 030 (23 674 euroa 2005, 25 152 euroa
vuonna 2004).Kulut olivat yhteensä 125 512 euroa (106 397 euroa
vuonna 2005, 96 874 euroa vuonna 2004). Opiskelijapalveluihin
kohdennettiin 45 prosenttia SAKU ry:n henkilöstökuluista (pl.
ESR-projektien henkilöstökulut) eli 60 512 euroa (52 006 euroa
vuonna 2005, 47 714 euroa vuonna 2004).

Projektissa tuotettua Aktiivisesti ammattiin -toimintakansiota
on vuonna 2006 jaettu 222 kappaletta. Yhteensä kansioita on
jaettu 307 kappaletta. Toimintakansiossa on tiivistetty yksiin
kansiin mallit, joita on kehitetty SAKU ry:n Liikkumalla opit
ammattiisi -ESR-projektissa. Kansio sisältää ideoita oppilaitoksen harrastustoiminnan aktivointiin, konkreettisia ohjeita tapahtumien ja kerhotoiminnan järjestämiseen sekä opiskelijoiden
vapaa-ajan toiminnan ideapankin, jota päivitetään projektin nettisivujen kautta.

Vuonna 2006 projektitoiminnan kokonaiskulut olivat 77 799 euroa (83 588 euroa vuonna 2005), josta ESR-hanketuen osuus oli
73 053 euroa (77 952 euroa vuonna 2005).
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HENKILÖSTÖTOIMINTA

Henkilöstötoimintaan kuuluvat ammatillisen koulutuksen henkilöstölle suunnattu liikunnan kilpailutoiminta, koulutustoiminta
sekä henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja harrastustoiminnan
aktivointi.
Liikunnan kilpailutoiminta
Vuoden 2006 aikana SAKU ry järjesti henkilöstölle 14 valtakunnallista kilpailutapahtumaa. Osallistujia oli kaikkiaan 1 562 ja
joukkueita 263. Osanottajamäärältään suurin henkilökohtainen
laji oli yleisurheilu, jossa ilmoittautuneita kilpailijoita oli 174.
Joukkuelajeista suosituin oli edelleen lentopallo. Pajulahden
ylempien ja alempien sarjojen sekä syksyn sekasarjojen turnauksiin osallistui kaikkiaan lähes 90 joukkuetta.

Yleisurheilun osanottajamäärät olivat nousussa vuonna 2006.
Kesäkisat kisailtiin Pohjanmaan lakeuksilla, Seinäjoella.
Henkilöstötoiminnan tuotot ja kulut
Henkilöstötoiminnan tuotot vuonna 2005 koostuivat kilpailujen ja kurssien osallistumismaksuista ja olivat yhteensä 47 834
euroa (40 296 euroa vuonna 2005, 38 725 euroa vuonna 2004).
Kulut olivat yhteensä 94 800 euroa (82 626 euroa vuonna 2005,
71 545 euroa vuonna 2004). Henkilöstötoimintaan kohdennettiin 30 prosenttia SAKU ry:n henkilöstökuluista eli 40 341 euroa (33 803 euroa vuonna 2005, 31 250 euroa vuonna 2004).

Henkilöstöliikunnassa osanottajamäärältään nousevia lajeja
vuonna 2006 olivat golf, sekalentopallo ja yleisurheilu. Beach
volleyn ja hiihdon osallistujamäärät olivat puolestaan pienessä
laskusuunnassa.
Toimintavuonna kokeiltiin ampumahiihdon mestaruuskilpailuja,
jotka järjestettiin kansallisten ampumahiihtokisojen yhteydessä
Sotkan hiihtokeskuksessa Kauhajoella.
Vuonna 2006 tehtiin päätös pitkänmatkanhiihdon ottamisesta
mukaan SAKU ry:n henkilöstötapahtumien lajivalikoimaan.
SAKU-hiihtomaraton urakoidaan ensimmäisen kerran Pirkan
Hiihdon yhteydessä keväällä 2007.

VIESTINTÄ

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen
ja harrastustoiminnan aktivointi
Naisten liikuntatrefﬁt -kuntoliikuntatapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran 1.–2.4.2006. Tapahtuma saavutti heti suuren
suosion ja osallistujia oli 62 eli niin paljon kuin pystyttiin ottamaan mukaan. Liikuntatrefﬁen ideana oli tarjota osallistujille
tietoa liikunnasta ja terveydestä sekä mahdollisuus kokeilla uusia lajeja ja sytyttää syystä tai toisesta kadoksissa ollut liikuntakipinä. Tapahtuman päävetäjinä toimivat liikunnan ja terveystiedon lehtori Asta Heino Koulutuskeskus Tavastiasta sekä liikunnan lehtori ja fysioterapeutti Paula Raejärvi Tuuusulanjärven
ammattiopistosta.

Liiton visuaalinen ilme
SAKU ry:n visuaalinen ilme uudistettiin vuoden 2005 aikana. Toimintavuonna 2006 visuaalisen ilmeen uudistus jatkui uuden mitalin käyttöönoton myötä. Uuden
SAKU-mitalin suunnitteli Tyrvään
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen
opiskelija Harri Ruotsalainen.

Tapahtumasta saatu palaute oli hyvin positiivista ja liikuntatrefﬁt tulevatkin saamaan jatkoa keväällä 2007. Lisäksi PohjoisSuomesta on esitetty toiveita, että vuosittain järjestettäisiin myös
toinen liikuntatrefﬁtapahtuma pohjoisemmassa Suomessa.

Sähköinen viestintä
SAKU ry:n Internet-sivut www.sakury.net ovat SAKU ry:n tiedotuksen tärkein kanava. Sivuilta löytyy aina ajantasainen tieto
tulevista tapahtumista ja muusta toiminnasta sekä tulokset, juttuja ja kuvia menneistä tapahtumista. Nettisivujen kävijämäärän
kasvu jatkui edelleen vuonna 2006. Latausten määrä lisääntyi
33 % ja eri kävijöiden määrä 29 % vuoteen 2005 verrattuna.
Vuoden aikana sivuilla julkaistiin yli 100 uutista.

Koulutustoiminta
Koulutuskuntayhtymien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kevätseminaari järjestettiin perinteiseen tapaan
viikolla 11 Kuerkievarissa. Osallistujia kurssilla oli 54.
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SAKU ry:n Internet-sivujen lisäksi ylläpidettiin Liikkumalla opit
ammattiisi -ESR-projektin nettisivuja. Projektisivuilla julkaistiin
projektiin liittyviä uutisia. Lisäksi ylläpidettiin Ideapankkia, jossa
esiteltiin tuutorkoulutuksissa testattuja uusia liikuntalajeja ja
leikkejä.

JÄRJESTÖTOIMINTA

SAKU ry:n sähkösanomat -niminen sähköpostitiedote julkaistiin
vuoden 2006 aikana 11 kertaa. Tiedotteessa kerrottiin lyhyesti
ajankohtaisista SAKU ry:n kuulumisista (tulevat kisat ja ilmoittautumisohjeet, koulutukset ja muut tapahtumat, Kuerkievarin
tarjoukset jne.). Lisäksi lukija ohjattiin nettilinkkien avulla lisätiedon lähteille SAKU ry:n nettisivuille. Tiedote lähetettiin SAKU
ry:n yhteyshenkilöille sekä kaikille tiedotteen omatoimisesti
tilanneille. Tiedotteen postituslistalla oli vuoden 2006 lopussa
noin 860 henkilöä.

Liiton jäsenistö
SAKU ry:n jäseniä voivat olla oikeustoimikelpoiset ammatillisen
koulutuksen järjestäjät ja liiton toimialaan läheisesti liittyvät
oikeustoimikelpoiset yhteisöt. SAKU ry:n toiminnassa ovat
mukana ne oppilaitokset ja yksiköt, jotka jäsenyhteisöt ovat ilmoittaneet mukaan. Toimintavuoden lopussa 31.12.2006 jäseninä oli 75 koulutuksen järjestäjää (76 vuonna 2005) ja toiminnassa mukana 128 yksikköä (145 vuonna 2005). Oppilaitoksissa
oli yhteensä 99 928 opiskelijaa (94 734 vuonna 2005), joista
tyttöjä 44 767 (41 499 vuonna 2005) ja poikia 55 161 (53 235
vuonna 2005). Henkilöstöön kuuluvia oli 16 155 (15 199 vuonna
2005), joista naisia 8 666 (8 185 vuonna 2005) ja miehiä 7 489
(7 014 vuonna 2005). Toiminnassa mukana olevia opiskelijoita ja
henkilöstöä oli yhteensä 116 083 (109 933 vuonna 2005).

Printtiviestintä
SAKU ry:n tiedotuslehti Action! julkaistiin vuoden 2006 aikana
kaksi kertaa, kummankin lukukauden alussa. 28- ja 32-sivuisissa julkaisuissa esiteltiin monipuolisesti SAKU ry:n toimintaa:
esimerkiksi liikuntatuutorkoulutuksia, eri lajien kilpailuja ja
muita tapahtumia, Kuerkievarin tarjoamia mahdollisuuksia sekä
terveysliikuntaa. Esittelyssä olivat myös hallituksen jäsenet ja
muut aktiiviset SAKU-toimijat.Vuonna 2006 tehtiin päätös, että
Action!-lehti alkaa ilmestyä neljä kertaa vuodessa vuoden 2007
alusta alkaen.

Jäsenmäärän kehitys
(Toiminnassa mukana olevien opiskelijoiden ja henkilöstön määrä)
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Toimintavuoden aikana SAKU ry on ollut esillä noin kymmenessä lehdessä tai verkkolehdessä. Juttuja on kirjoitettu suurimmista liikuntatapahtumista ja kulttuurikisoista.
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Messut ja muut SAKU-esittelyt
SAKU ry:llä oli osasto Tampereella pidettyjen Taitaja-kisojen
messuosastolla. SAKU ry:n toimintaa käytiin vuoden 2006 aikana esittelemässä myös useissa jäsenoppilaitoksissa.
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Viestintään oli vuoden 2006 talousarviossa varattu 9 000 euroa
(ilman ESR-projektin tiedotuskuluja). Toteutuneet kulut olivat
6 373 euroa (7 700 euroa vuonna 2005).
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2005
Tytöt

2006
Pojat

Jäsenmäärän kehitys: henkilöstö
16 000
12 000
8 000
4 000

Hallitus vuonna 2006
Antti Lahti
Pj.
Vpj.
Pekka Kolehmainen
Jäsen
Artti Antila
Jäsen
Anna Maria Jääskeläinen
Jäsen
Jukka Kosunen
Jäsen
Voitto Kukkonen
Jäsen
Irma Pohja
Jäsen
Keijo Pesonen
Jäsen
Jukka Ylikarjula

Vammala
Jyväskylä
Kajaani
Kemi
Varkaus
Valkeakoski
Lahti
Savonlinna
Kokkola

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Kalevi Helin, Jämsänkoski
Anitta Pehkonen, Lappajärvi
Sirpa Leinonen, Tornio
Jukka Ikonen, Iisalmi
Pekka Aittoniemi, Kerava
Mika Hagelin, Lahti
Jaakko Niemi, Mikkeli
Sirkka Wiman, Espoo

(Kolehmainen)
(Antila)
(Jääskeläinen)
(Kosunen)
(Kukkonen)
(Pohja)
(Pesonen)
(Ylikarjula)

Opetushallituksen edustaja:
Opetushallituksen varaedustaja:

Heli Kuusi
Juhani Pirttiniemi
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Vuoden 2006 aikana SAKU ry:n jäseniksi liittyivät Haapaveden
opiston kannatusyhdistys ry, Huittisten kaupunki ja Tohtori
Matthias Ingmanin säätiö. Järjestön toiminnasta erosi Teak Oy,
joka liittyi uudestaan jäseneksi vuonna 2007.
Liiton kokoukset

Kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi liiton toiminnanjohtaja.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto,
SAKU ry:n ylintä päätösvaltaa käyttävät liiton varsinaiset kokoukset, kevätkokous ja syyskokous. Liiton kokouksissa jäsenten
päätäntävaltaa käyttää jäsenten valtuuttamat kokousedustajat.

SAKU ry:n kevätkokous nimitti ehdollepanotoimikunnan, joka
valmisteli hallitusvalintoja syyskokoukselle 2006. Toimikuntaan
kuuluivat Antti Lahti, Artti Antila, Anna Maria Jääskeläinen,
Jukka Kosunen ja Irma Pohja. Toimikunta kokoontui 2 kertaa.

Toimintavuonna 2006 kevätkokous pidettiin kulttuurikilpailujen
yhteydessä 4.4. Kemissä. Kokouksessa oli edustettuina 9 jäsenyhteisöä, joilla oli 9 virallista kokousedustajaa ja ääniä yhteensä 72. Syyskokous pidettiin 4.10. Lahdessa. Tässä kokouksessa edustettuina oli 19 jäsenyhteisöä, joilla oli 22 kokousedustajaa ja ääniä yhteensä 139.

Valiokunnat
Kulttuurivaliokunta
Kulttuurivaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää kulttuuritoimintaa. Valiokunnan toimintavuosi on kalenterivuosi ja
jäsenen toimikausi kaksi vuotta.

Vuonna 2006 varsinaiset kokoukset päättivät yhteensä 30
asiasta.

Valiokunta kokoontui toimivuoden aikana kaksi kertaa.
Tilintarkastajat
Pj.
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Liiton tilintarkastajina vuonna 2006 ovat toimineet tilintarkastaja HTM, JHTT Seppo Lindholm Oy Audiator Ab:sta sekä
talousjohtaja Matti Kauppinen Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM,
JHTT Jorma Kesä Oy Audiator Ab:stä sekä talousjohtaja Pirjo
Kovalainen Kainuun maakuntakuntayhtymästä.

Marja Gustafsson
Rauma
Annika Heikkinen
Iisalmi
Tapani Komulainen
Kajaani
Anita Räisänen
Helsinki
Tellervo Tarko, toiminnanjohtaja

(2)
(2)
(2)
(2)

Valiokunnan sihteerinä toimi liiton järjestösihteeri.
Kilpailu- ja koulutusvaliokunta
Kilpailu- ja koulutusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää kilpailu- ja koulutustoimintaa. Valiokunnan toimintavuosi
on kalenterivuosi ja jäsenen toimikausi kaksi vuotta.

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

Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa.

Vuonna 2006 hallituksen muodostivat syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja sekä kahdeksan
jäsentä, joista yksi on syyskokouksen valitsema varapuheenjohtaja. Hallituksen muilla jäsenillä oli henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kokouksissa oli läsnäolo- ja puheoikeus
Opetushallituksen nimeämällä edustajalla.

Pj.
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Hallitus piti toimintavuoden aikana 9 kokousta.

Mika Soidinsalo
Hamina
Leila Keski-Oja
Kokkola
Matti Korhonen
Jyväskylä
Arja Aalto
Joensuu
Jorma Salonen
Jurva
Tellervo Tarko, toiminnanjohtaja

Valiokunnan sihteerinä toimi liiton liikuntasihteeri.
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(1)
(2)
(2)
(1)
(2)

Toimisto ja henkilöstö

palveluja sekä SAKU ry:n Tuki-Säätiölle hallintopalveluja. Näiden
palvelujen järjestäminen korvattiin aiheuttamisperiaatteella.
Korvaukset vuonna 2006 olivat yhteensä 9 564 euroa.

Liiton toimisto on ammatillisen koulutuksen liikunnan ja kulttuurin asiantuntija- ja palveluorganisaatio.Toimintavuonna SAKU
ry:n palveluksessa olivat seuraavat henkilöt:
Tellervo Tarko
Terhi Lehmussaari
Saija Sippola
Matti Villgren
Miia Ollila
Jani Järvelin
Sari Mantila-Savolainen

SAKU ry:n toimisto
Kuninkaankatu 39.

Järjestötoimintaan kohdennettiin toimintavuonna 25 prosenttia
SAKU ry:n henkilöstökuluista eli 33 900 euroa (henkilöstökulut
ilman ESR-projektien henkilöstökuluja, 30 700 vuonna 2006).
Muut merkittävät järjestötoiminnan kuluerät olivat tila- ja laitevuokrat 15 300 (16 600 euroa 2006), matka- ja majoituskulut
10 335 (10 700 euroa 2006) sekä toimistokulut 5 500 (8 400
euroa 2006).

toiminnanjohtaja
järjestösihteeri
tiedottaja
liikuntasihteeri 30.9. asti
liikuntasihteeri 16.10. alkaen
projektipäällikkö, Liikkumalla opit
ammattiisi -projekti
projektiassistentti, Liikkumalla opit
ammattiisi -projekti, 1.11. alkaen
sijaitsee Tampereella

osoitteessa

TALOUS JA
RAHOITUS

Stipendit ja huomionosoitukset
Stipendit Juhlavuosirahastosta
Suoman ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto,
SAKU ry:llä on juhlavuosirahasto, jonka tarkoituksena on edistää jäsenyhteisöissä tapahtuvaa liikunta- ja kulttuuriharrastusta.

Liiton talousarvio toteutui suunnitellusti ja maksuvalmius säilyi
hyvänä koko tilivuoden 2006. Vuoden 2006 tilinpäätös osoittaa
21 517,39 euron ylijäämää.

Rahastosta palkitaan lukuvuosittain stipendillä Vuoden sakulainen liikkuja ja Vuoden kulttuurisakulainen sekä muita opiskelijoita, jotka ovat omalla toiminnallaan ja esimerkillään edistäneet
liikunnan ja kulttuurin harrastamista ja SAKU ry:n toiminta-ajatuksen toteutumista omassa oppilaitoksessaan. Vuonna 2006
myönnettiin lisäksi Vuoden etikettijoukkue- sekä Vuoden kulttuurisäväyttäjä -stipendit. Stipendit myönnetään oppilaitosten
hakemuksesta.

Oman toiminnan tuotot
Kilpailujen, tapahtumien, kurssien ja koulutusten osanottomaksuja kertyi toimintavuonna 95 429 euroa (63 970 euroa vuonna
2005, 62 041 euroa vuonna 2004). Korvauksia tukipalvelujen
järjestämisestä saatiin yhteensä 9 564 euroa (7 764 euroa vuonna 2005, 2 664 euroa vuonna 2004).

Vuonna 2006 rahasto jakoi stipendeinä yhteensä 1 275 euroa
(liikuntastipendeinä 625 euroa ja kulttuuristipendeinä 650 euroa).

Avustukset
Opetusministeriön vuotuinen toiminta-avustus nousi 11 000
euroa 100 000 euroon (89 000 vuonna 2005). ESR-projektituki
Liikkumalla opit ammattiisi II -projektiin oli yhtensä 73 053 euroa (77 952 euroa vuonna 2005), joka kokonaisuudessaan on
tilinpäätöksessä kirjattu projektisaamisiin.

Liiton huomionosoitukset
Standaarit:
Kemin kaupunki
Seinäjoen kaupunki

Varainhankinnan tuotot
Varainhankinan tuotot koostuivat pääasiassa jäsenmaksutuotoista. Jäsenmaksutuottoja kertyi toimintavuonna 131 917
euroa (121 402 euroa vuonna 2005). Muita varainhankinnan
tuottoja kertyi SAKU-paitojen myynnistä 375 euroa.

Anne Mäkelän graﬁikat:
”Sopivat puitteet”
Matti Notko, 60-vuotispäivänä
Voitto Kukkonen, 50-vuotispäivänä
Ossi Lapisto, eläkkeelle jäämisen yhteydessä
”Alkaa tapahtua”
Jämsänkosken seudun koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Valkeakosken ammattiopisto
”Kultturellin kevätretki”
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymä
Järjestötoiminnan tuotot ja kulut
SAKU ry tarjosi Ammatilliset Rehtorit ry:lle sekä Ammatillisten
oppilaitosten rehtoriliitto, ARL ry:lle yhdistystoiminnan tuki11

KATSE
TOIMINTAVUOTEEN
2007
SAKU ry:n jäsenmäärä on noussut tasaisesti 2000-luvulla.
Jäsenkentän laajentuessa haasteeksi nousee toiminnan kehittäminen jäsenistölähtöisesti ja jäsenistön tarpeeseen. Vuoden
2007 aikana on tarkoitus uudistaa SAKU ry:n organisaatiorakenne vastaamaan näihin haasteisiin: perustaa SAKU-verkosto, joka kehittää, suunnittelee, hallinnoi ja toteuttaa liikunta-,
kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa nykyaikaisella verkostomaisella
toimintatavalla.
Opiskelijatoiminnassa perinteisen kilpailutoiminnan rinnalle on
kehitetty uusia toimintakokonaisuuksia, joilla opiskelijoita aktivoidaan liikunnan ja kulttuurin keinoin. Tämä kehittämistyö
on pääosin tehty Liikkumalla opit ammattiisi -projektin toimenpiteinä. Opetusministeriön ja Opetushallituksen kanssa
yhteistyössä tehtävän ”Ammattiosaajan työ- ja toimintakykypassin” kehitystyö etenee vuonna 2007 versioon 1, joka lähtee
syksyllä pilottiin eri oppilaitoksiin.
Henkilöstön puolella vuonna 2006 testattiin hyvinvointia tukeva
ja harrastustoimintaa aktivoiva Naisten liikuntatrefﬁt -konsepti.
Vastaavien konseptien kehitystyötä jatketaan vuonna 2007.
Opetusministeriön toiminta-avustuspäätös vuodelle 2007 toi
SAKU ry:lle 20 000 euron korotuksen. Jäsenmäärä vuoteen
2006 verrattuna tulee edelleen nousemaan. Toiminta jatkuu
positiivisessa kierteessä.
Naisten liikuntatreffeillä tutustuttiin uusiin lajeihin ja etsittiin
liikuntakipinää. Tapahtumauutuus sai heti positiivisen vastaanoton.
LIITTEET

Tilinpäätöstiedot 2006
Jäsenluettelo 31.12.2006
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TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2006
TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2006

1.1. - 31.12.2005

95 429,10
73 053,00
168 482,10

63 969,90
77 952,00
141 921,90

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-199 688,88
-3 590,40
-177 334,29
-380 613,57

-174 724,98
-3 609,76
-166 942,01
-345 276,75

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-212 131,47

-203 354,85

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot
Toimintatuotot
ESR-hanketuki
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
Varainhankinta yhteensä

132 292,00
-6,20
132 285,80

122 043,21
-2 016,93
120 026,28

Kulujäämä

-79 845,67

-83 328,57

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

1 363,06

1 050,20

YLEISAVUSTUKSET

100 000,00

89 000,00

Tilikauden tulos

21 517,39

6 721,63

Tilikauden ylijäämä

21 517,39

6 721,63

TASE

31.12.2006

31.12.2005

10 771,23
10 771,23
10 771,23

10 829,28
10 829,28
10 829,28

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä

46 664,53
46 664,53

42 619,28
42 619,28

2 659,00
1 500,00
74 266,06
78 425,06
125 089,59

1 047,10
1 500,00
65 710,60
68 257,70
110 876,98

Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

48 425,96
173 515,55

38 302,29
149 179,27

Vastaavaa yhteensä

184 286,78

160 008,55

7 919,65
1 786,64
124 876,70
21 517,39
156 100,38

7 919,65
3 061,64
118 155,07
6 721,63
135 857,99

2 162,80
4 650,60
21 373,00
28 186,40
28 186,40

1 794,90
3 289,66
19 066,00
24 150,56
24 150,56

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
Vastattavaa yhteensä

184 286,78

160 008,55

KUSTANNUSPAIKOITTAIN
Kustannuspaikka/JÄRJESTÖ
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot
Toimintatuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

1.1. - 31.12.2006

1.1. - 31.12.2005

9 564,00
9 564,00

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Toimitilakulut
Kone- ja kalustokulut
Matkakulut
Materiaalikulut
Markkinointikulut
Muut varsinaisen toiminnan kulut
Hallintokulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-33 858,17
-2 707,32
-1 884,27
-10 351,11
-6 699,87
-10 334,74
-1 308,38
-1 515,60
-2 311,50
-11 910,56
-82 881,52

-30 759,94
-3 609,76
-1 565,17
-11 441,28
-7 055,56
-10 736,33
-1 493,91
-629,25
-1 766,80
-3 581,02
-72 639,02

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-73 317,52

-72 639,02

132 292,00
-6,20
132 285,80

122 043,21
-2 016,93
120 026,28

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
Varainhankinta yhteensä
Kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
YLEISAVUSTUKSET
Tuotto-/kulujäämä

58 968,28

47 387,26

1 363,06

1 050,20

100 000,00

89 000,00

160 331,34

137 437,46

Kustannuspaikka/OPISKELIJAT
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot
Toimintatuotot
ESR-avustukset
Muut avustukset
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Ulkopuoliset palvelut
Matka- ja majoituskulut
Materiaalikulut
Muut toimintakulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulujäämä

1.1. - 31.12.2006

1.1. - 31.12.2005

38 030,60

23 674,40

38 030,60

23 674,40

-60 512,70

-52 006,00

-40 105,75
-9 654,25
-9 648,16
-5 590,75
-125 511,61

-28 106,54
-7 004,12
-9 534,54
-9 746,68
-106 397,88

-87 481,01

-82 723,48

Kustannuspaikka/OPISKELIJAT-ESR "Liikkumalla opit ammattiisi I ja II"-projektit
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot
Toimintatuotot
ESR-avustukset
Muut avustukset
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Ulkopuoliset palvelut
Matka- ja majoituskulut
Materiaalikulut
Muut toimintakulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulujäämä

1.1.- 31.12.2006

1.1. - 31.12.2005

73 053,00

77 952,00

73 053,00

-64 976,21
-883,08

77 952,00

-26 534,42

-7 210,99
-3 003,69
-1 724,78
-77 798,75

-253,75
-11 314,19
-11 437,91
-34 048,21
-83 588,48

-4 745,75

-5 636,48

Kustannuspaikka/HENKILÖSTÖ
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Toimintatuotot
ESR-avustukset
Muut avustukset
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Ulkopuoliset palvelut
Matka- ja majoituskulut
Materiaalikulut
Muut toimintakulut
Muut kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulujäämä
Kulujäämä

1.1. - 31.12.2006

1.1. - 31.12.2005

47 834,50

40 295,50

47 834,50

40 295,50

-40 341,80
-39 866,73
-3 035,60
-7 266,72
-3 910,84
-94 421,69

-33 802,93
-35 533,43
-3 969,18
-5 150,41
-4 170,42
-82 626,37

-46 587,19
-46 587,19

-42 330,87
-42 330,87

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2006 LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhdistyksen omistaman kaluston hankintameno poistetaan ilman erillistä poistopoistosuunnitelmaa. Poistoprosentti on 25%.
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oma pääoma
Omakatteiset rahastot
Yhdistyspääoma 1.1.
Omakatteiset rahastot
Vapaat rahastot
Juhlavuosirahasto
Edel. tilikauden alijäämä/ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma 31.12.

2006

2005

7 919,65
7 919,65

7 919,65
7 919,65

1 786,64

3 061,64

124 876,70
21 517,39
156 100,38

118 155,07
6 721,63
135 857,99

Vakuudet ja vastuusitoimukset
Leasing-vastuu Ricoh Aficio 3232 C kopiokoneesta (24 kk )

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät
Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli keskimäärin 5 toimihenkilöä.
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
12. päivänä maaliskuuta 2007
Hallitus
Antti Lahti
Artti Antila
Pekka Kolehmainen
Jukka Kosunen
Irma Pohja
Matti Yli-Lahti

Kirjanpitokirjat
Sidottu tasekirja
Ei-julkiset kirjanpitokirjat:
Tase-erittelyt
ATK-päiväkirja ja ATK-pääkirja
Eritelty tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelmat toimialoittain
Tositteet 1-421
ATK-myyntireskontra
kaikki paperitositteina

puheenjohtaja

8386,80

Jäsenen nimi

Oppilaitoksen nimi

Amiedu
Ammatilliset Rehtorit ry
Etelä-Karjalan aikuisopisto
Etelä-Karjalan ammattiopisto
Mikkelin ammattiopisto
Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä
Haapaveden Opisto
Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry
Koulutuskeskus Tavastia
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä
Härmänmaan ammatti-instituutti
Härmänmaan ammatti-instituutin kuntayhtymä
Helsingin palvelualojen oppilaitos
Helsingin kaupunki
Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Kaprakan ammatillinen koulutuskeskus
Hengitysliitto Heli ry
Merikosken ammatillinen koulutuskeskus
Ypäjän Hevosopisto
Hevosopisto Oy
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto
Huittisten kaupunki
Hyvinkään ammattioppilaitos
Hyvinkään kaupunki
Keskuspuiston ammattiopisto
Invalidisäätiö
Savonlinnan ammatti-ja aikuisopisto
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Porvoon ammattiopisto
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Jalasjärven kunta
Jämsän seudun koulutuskeskus
Jämsän Seudun ammatillisen koulutuksen
Järviseudun ammatti-instituutti
Järviseudun koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän ammattiopisto
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Kainuun ammattiopisto
Kainuun maakunta-kuntayhtymä
Nivalan ammattiopisto
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä
Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö
Kangasalan ammattioppilaitos
Kangasalan ammattioppilaitoksen ky
Kemi-Tornion ammattiopisto
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymä
Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Kokkolan ammattiopisto
Kokkolan kauppaopisto
Kokkolan sosiaali-ja terveysalan opisto
Pieksämäen ammattiopisto
Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä
Järvenpään ammattiopisto
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä
Keravan ammattiopisto
Mäntsälän ammattiopisto
Nurmijärven ammattiopisto
Tuusulanjärven ammattiopisto
Kiipulan ammattiopisto
Kiipulasäätiö
Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntay Pudasjärven ammattioppilaitos
Taivalkosken ammattioppilaitos
Taivalkosken metsäoppilaitos
Kokemäenjokilaakson ammattiopisto
Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Kouvolan seudun ammattiopisto
Kouvolan seudun kuntayhtymä
Kurikan ammattioppilaitos
Kurikan ammattioppilaitoksen kuntayhtymä
Länsi-Lapin ammatti-instituutti
Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä
Ammatti-instituutti Iisakki
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Innova
Länsi-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen ky.
Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus, Innofocus
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä
Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus
Loimaan ammatti-instituutti
Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymä
Forssan ammatti-instituutti
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen
Mäntän seudun koulutuskeskus
Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen
Nokian ammattioppilaitos
Nokian kaupunki
Omnian ammattiopisto
Omnia,Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Oulun seudun ammattiopisto
Oulun seudun ammatillisen koulutuksen
Koulutuskeskus Salpaus
Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä
Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pirkanmaan Taitokeskus

Ami-Säätiö
Ammatilliset Rehtorit ry
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutti
Pohjois-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti
Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Porin ammattiopisto
Porin kaupunki
Lybecerin käsi-ja taideteollisuusoppilaitos
Raahen koulutuskuntayhtymä
Raahen ammattioppilaitos
Naantalin ammattiopisto
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Raision ammattiopisto
Raision kauppaopisto
Rauman ammattiopisto
Rauman kaupunki
Ruukki teollisuusoppilaitos
Rautaruukki Oy
Riihimäen ammattioppilaitos
Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen
Lapin ammattiopisto
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin Urheiluopisto
Salon seudun aikuisopisto
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Salon seudun ammattiopisto
Östra Nylands yrkesskola
Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland
Savon ammatti-ja aikuisopisto
Savon koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen kk/Kauhajoen palvelualojen oppilaitos
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen kk/Maatalous- ja metsäoppilaitos,Ilmajoki
Seinäjoen kk/Maatalous-ja metsäoppilaitos,Tuomarniemi
Seinäjoen kk/Seinäjoen ammattioppilaitos
Seinäjoen kk/Seinäjoen palvelualojen oppilaitos
Seinäjoen kk/Taidon ja kulttuurin oppilaitos,TAIKU
Haapaveden ammattiopisto
Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä
Sodankylän ammatti-instituutti
Sodankylän kunta
Arlainstituutti
Suomen valtio
AURA-instituutti
Ähtärin ammatti-instituutti
Suomenselän koulutuskuntayhtymä
Suupohjan ammatti-instituutti
Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Tampereen ammattiopisto
Tampereen kaupunki
Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö
Turun ammatti-instituutti
Turun kaupunki
Teollisuusoppilaitos Lotila
UPM-Kymmene Oyj
Vakka-Suomen ammatti-instituutti Novida
Uudenkaupungin kaupunki
Vaasan ammattiopisto
Vaasan kaupunki
Valkeakosken Ammattiopisto
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Karkun kotitalous-ja sosiaalialan oppilaitos
Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen ky
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Vammalan ammattikoulu
Sulkavan vankila
Vankeinhoitolaitos
Ylä-Savon ammattiopisto
Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen ky
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

