
 

 

Tutkinnon osa 

 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 

  
Äidinkieli, suomi 

 
 
Osaamistavoitteet, jotka 

liittyvät SAKU-toimintaan 

 
 

 

Pakolliset osaamistavoitteet 
 osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

 osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä 

noudattaa lähteiden käytön periaatteita 

 osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja 

vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä 
ammattiosaamistaan näkyväksi  

 

Valinnaiset osaamistavoitteet 
 osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan  

 osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan 

 

 

SAKU-toiminnon kuvaus 
 

 
 

Ryhmän ohjaaminen kerho- ja harrastustoiminnassa 

Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen on opiskelijalähtöistä ja 
sen järjestämisestä sovitaan oppilaitoksen kanssa. Järjestäjinä voivat 

toimia tutorit, opiskelijakunnan edustajat tai kuka tahansa opiskelija, 
joka on innokas ja motivoitunut kerhon vetämiseen. 

 
Kerhotoiminta valmentaa joko SAKUstars-kulttuurikilpailuihin tai SAKU 

ry:n valtakunnallisiin liikuntatapahtumiin tai esimerkiksi oppilaitoksen 

omiin karsintakisoihin. Toimintaa vetävä opiskelija laatii suunnitelman 
toiminnasta, saa esiintymiskokemusta, ohjaa ryhmän toimintaa ja 

keskustelua, toimii vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa, laatii 
erilaisia asiakirjoja (kuten suunnitelmia, ohjeistuksia, raportteja, 

arviointeja, tiedotteita) sekä markkinoi ja tiedottaa toiminnasta monella 

eri tavalla.  
 

 SAKU ry:n valtakunnalliseen tapahtumaan valmentavan 

harrastekerhon ideoiminen ja suunnittelu, kerhon 
markkinoiminen, kerhon vetäminen, kerhon osallistujien 

ohjaaminen, kerhon toteutumisen arvioiminen 

o SAKU ry:n valtakunnallisiin tapahtumiin valmistava 
liikuntakerho 

o SAKUstarseihin valmentava kulttuurikerho 
 

Viestintätaidot SAKU-tapahtuman järjestämisessä 
Tapahtumien järjestäminen pitää sisällään erikokoisten SAKU-

tapahtumien suunnittelun, organisoinnin ja järjestämisen 

oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.  Tapahtuman järjestämiseen 
osallistuvat harrastetutorit tai kuka tahansa muu motivoitunut 

opiskelija. Tapahtuman järjestäminen voi tapahtua myös osana 
ammatillisia opintoja.  

 

SAKU-tapahtumaa järjestäessään opiskelija markkinoi ja tiedottaa 
tapahtumasta, on vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa, laatii 

erilaisia asiakirjoja (kuten mainoksia, tiedotteita, suunnitelmia, 
arviointeja ja ohjeistuksia), on yhteydessä ihmisiin erilaisten 

tiedotuskanavien kautta, esiintyy ja ohjeistaa ihmisiä, esittää 
mielipiteitään (esim. suunnittelu- ja ideointivaiheessa) jne. Toiminta 

riippuu opiskelijan roolista tapahtumaa järjestettäessä sekä 

tapahtuman koosta ja luonteesta. 
 

 



 

  

 paikallisen tai valtakunnallisen SAKU-toiminnan tai tapahtuman 

ideointi ja suunnittelu, tapahtuman markkinoiminen ja 

viestintä, tapahtuman toteuttaminen, tapahtuman arvioiminen 
o SAKU ry:n valtakunnallisen tai paikallisen 

liikuntatapahtuman järjestämiseen osallistuminen 
(tansanialaisen jalkapallon turnaus, SAKU-sählyn 

karsinnat, SAKUsports jne.) 

o Ammattiosaajan liikuntavuoden paikallisen tapahtuman 
järjestämiseen osallistuminen 

o paikallisen Hyvinvointivirtaa-teemaviikon tapahtuman 
järjestämiseen osallistuminen 

o SAKUstars-kisojen järjestämiseen osallistuminen 
 

Esiintymistaitojen kerryttäminen  

SAKU-tapahtumissa tai harrastetoiminnassa 
Opiskelija osallistuu valtakunnallisiin SAKUstars-kulttuurikilpailuihin tai 

oppilaitoksen omaan SAKUstars-tapahtumaan. Osallistuminen voi 
sisältää konkreettisen tapahtumaan osallistumisen lisäksi myös 

osallistumiseen valmistautumisen (treenaaminen ja harjoittelu) ja 

ennakkotehtävien työstämistä. SAKUstarseihin osallistumalla opiskelija 
on tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, valmistelee esiintymistään 

SAKUstarseissa, laatii tekstejä (kuten näytelmäkäsikirjoituksen, runoja, 
kirjoitelmia) ja kerryttää esiintymiskokemuksiaan SAKUstarseissa 

(esimerkiksi näyttelemällä tai runoja lausumalla). 
 

Opiskelija on mukana oppilaitoksen järjestämässä kerho- tai 

harrastustoiminnassa, joka tähtää SAKUstars-kulttuurikilpailuihin tai 
oppilaitoksen omaan SAKUstars-tapahtumaan. Osallistumalla 

esimerkiksi esiintymistä tai kirjallisia töitä tuottaviin kerhoihin, 
opiskelija saa esiintymiskokemusta sekä laatii asiakirjoja (kuten 

näytelmän käsikirjoituksen, runoja, novelleja ja tarinoita). 

 
 esiintymistaitojen kerryttäminen esiintymällä valtakunnallisissa 

SAKUstars-kulttuurikilpailuissa tai oppilaitoksen paikallisessa 

SAKUstars-tapahtumassa 
 viestintä- ja ilmaisutaitojen kerryttäminen tuottamalla 

SAKUstars-kulttuurikilpailuihin kirjallisuuteen, viestintään tai 

ilmaisuun liittyvän teoksen 
o SAKUstars-kisoihin valmistautuminen ja osallistuminen: 

kirjoitelmat ja runot, näytelmät 

o SAKUstarseihin valmistava näytelmä-, runo- tai 
kirjallisuuskerho. 

 

 
SAKU-toiminnan hyviä 

käytäntöjä  

Tutortoiminta ammatillisessa oppilaitoksessa 
Tutortoiminta Koulutuskeskus Sedussa 

Tutortoiminta ja -koulutus ammatillisessa oppilaitoksessa 
Tutortoiminta osana oppilaitoksen markkinointia 

 

Tapahtumien järjestäminen 
OSAOstars 

SAKUstars oppimisen tukena 
 

Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen 
Aktiivisesti ammattiin 

Harrastustoiminta ammatillisessa oppilaitoksessa 

 

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/996
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1027
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/995
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/177
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/168
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/171
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1023


 

 

 

Osaamisen osoitustavat 

 
 

 
 

Ryhmän ohjaaminen kerho- ja harrastustoiminnassa  

 opiskelija laatii asiakirjoja, kuten suunnitelman tai ideapaperin 

kerhotoiminnasta, tiedotteita ja mainoksia kerhosta tai 
ohjeistuksia kerhoon osallistujille 

 opiskelija perustelee ajatuksiaan esimerkiksi laatimalla 

ideapaperin kerhostaan oppilaitoksen edustajalle 
 opiskelija kerryttää vuorovaikutus- ja esiintymistaitojaan 

ohjaamalla kerhoa ja ohjeistamalla ja opastamalla sen 

osallistujia 

 opiskelija arvioi kerhonsa onnistumista ja laatii siitä raportin 

 opiskelija markkinoi ja tiedottaa kerhostaan eri 

tiedotuskanavien kautta, kuten ilmoitustauluilla, sähköpostitse, 
sosiaalisen median kanavissa jne. 

 
Viestintätaidot SAKU-tapahtuman järjestämisessä 

 opiskelija laatii asiakirjoja, kuten tapahtumasuunnitelman, 

tiedotteita ja mainoksia tapahtumasta, tapahtumaesitteitä ja 

ohjeistuksia sekä tapahtuman arviointiraportin 
 opiskelija kerryttää vuorovaikutus- ja esiintymistaitojaan 

opastamalla tapahtuman osallistujia, esittämällä 

puheenvuoroja ja mielipiteitä tapahtuman suunnitteluun 
liittyvissä kokouksissa sekä markkinoimalla tapahtumaa 

 opiskelija perustelee ajatuksiaan kirjallisesti tapahtuma-

suunnittelussa sekä suullisesti perustelemalla mielipiteitään 
tapahtumaan liittyvissä palavereissa ja tapaamisissa 

 opiskelija markkinoi ja tiedottaa tapahtumasta eri 

tiedotuskanavien kautta, kuten ilmoitustauluilla, sähköpostitse, 

sosiaalisen median kanavissa jne. 
 

Esiintymistaitojen kerryttäminen  
SAKU-tapahtumissa tai harrastetoiminnassa 

 opiskelija kerryttää esiintymistaitojaan ja itseilmaisuaan 

esimerkiksi näyttelemällä tai runoja lausumalla 

 opiskelija valmistelee erilaisia tekstejä, kuten 

näytelmäkäsikirjoituksen, runoja tai kirjoitelmia 
 

 

Oppimisympäristö 

 

 
 

 

Ryhmän ohjaaminen kerho- ja harrastustoiminnassa 
esimerkiksi näytelmäkerho, runokerho, kuntosalikerho, tanssikerho, 

bändikerho, sählykerho 

 
Viestintätaidot SAKU-tapahtuman järjestämisessä 

Hyvinvointivirtaa-teemaviikko, Ammattiosaajan liikuntavuosi, 
sählyturnaus, tansanialainen jalkapallo, SAKUstars  

 

Esiintymistaitojen kerryttäminen  
SAKU-tapahtumissa tai harrastetoiminnassa 

SAKUstars-esiintyminen, näytelmäkerho, runokerho, kirjallisuuskerho 
 


