
 

Tutkinnon osa 

 
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 

  

Taide ja kulttuuri 

 
 

Osaamistavoitteet, jotka 

liittyvät SAKU-toimintaan 

 
 

 
 

 osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja 

hyödyntää niitä  
 osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta 

esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, 

kuvataiteen tai käsityön keinoin  
 osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja 

materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja 

tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja 

soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan 
omassa työssään.  

 

 

SAKU-toiminnon kuvaus 

 
 

 

 

SAKUstars-tapahtumiin osallistuminen 

Opiskelija osallistuu paikallisiin SAKUstars-karsintakisoihin tai  

-tapahtumaan tai valtakunnallisiin SAKUstars-kulttuurikilpailuihin.  
Osallistuminen voi sisältää konkreettisen tapahtumaan osallistumisen 

lisäksi myös valmistautumisen (treenaaminen ja harjoittelu) ja 
ennakkotehtävien työstämistä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 

tapahtumaa varten jonkin kulttuurisen teoksen tai osallistuu 

kulttuuritapahtumaan katsojana.  
 

 SAKUstars-karsintakisat tai -tapahtuma: karaokekisat, 

oppilaitoksen kulttuuritapahtuma, bändikisat, SAKUstars-
katselmus  jne. 

 SAKUstars-kulttuurikilpailut 

 

SAKUstars-tapahtuman järjestäminen 
Tapahtumien järjestäminen pitää sisällään erikokoisten 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.  

 

Opiskelija osallistuu oppilaitoksen paikallisen SAKUstars-tapahtuman 
suunnitteluun ja järjestämiseen. Tapahtumalla edistetään oppilaitoksen 

yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja kulttuuria. Tapahtuman tarkoituksena 
on esitellä kulttuuria ja kannustaa opiskelijoita osallistumaan, 

harjoitella esiintymistä tai karsia opiskelijoita valtakunnalliseen 

SAKUstars-tapahtumaan. Vastaavasti opiskelija voi myös osallistua 
valtakunnallisten SAKUstars-kulttuurikilpailujen järjestämiseen, jos ne 

järjestetään omalla paikkakunnalla. 
 

 paikallisen SAKUstars-tapahtuman järjestämiseen 

osallistuminen: karaokekisat, oppilaitoksen kulttuuritapahtuma, 
bändikisat, SAKUstars-katselmus jne. 

 valtakunnallisten SAKUstars-kulttuurikilpailujen järjestämiseen 

osallistuminen  

 
Kerho- ja harrastustoimintaan osallistuminen 

Opiskelija on mukana oppilaitoksen järjestämässä kerho- tai 
harrastustoiminnassa, joka valmistaa SAKUstars-kilpailuihin. Opiskelija 

on motivoitunut ja sitoutuu kerho- ja harrastustoimintaan.  Opiskelija 

suunnittelee ja toteuttaa kulttuurisen teoksen SAKUstarseja varten. 
  



 kulttuurikerhoon osallistuminen ja valmistautuminen 

paikalliseen SAKUstars-tapahtumaan tai valtakunnalliseen 

SAKUstars-kulttuurikilpailuun (esim. tanssikerho, 

näytelmäkerho, kuvataidekerho, videopaja, bändikerho, 

karaokekerho) 

 
Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen 

Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen on opiskelijalähtöistä ja 

sen järjestämisestä sovitaan oppilaitoksen kanssa. Järjestäjinä voivat 
toimia harrastetutorit, opiskelijakunnan edustajat tai kuka tahansa 

opiskelija, joka on innokas ja motivoitunut kerhon vetämiseen. 
 

Opiskelija ohjaa oppilaitoksessa kerhoa tai harrastetoimintaa, joka 
valmistaa SAKUstars-kulttuurikilpailuihin ja lisää oppilaitoksen arkeen 

yhteisöllisyyttä ja kulttuuria. Opiskelija laatii kerhon suunnitelman ja 

ohjeistuksen. Opiskelija myös kannustaa muita opiskelijoita 
osallistumaan toimintaan.  Toimintaan osallistuminen valmentaa 

SAKUstarseihin osallistumiseen. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 
yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa kulttuurisen tuotoksen 

SAKUstarseja varten.  

 
 kulttuurikerhon ohjaaminen ja valmistautuminen SAKUstars-

kilpailuihin (esim. tanssikerho, näytelmäkerho, kuvataidekerho, 

videopaja, bändikerho, karaokekerho) 
 

 

SAKU-toiminnan hyviä 
käytäntöjä 

 

Voit hakea hyviä käytäntöjä osoitteessa arjenarkki.fi/menetelmapankki 

käyttämällä hakutoiminnossa hyvien käytäntöjen nimiä tai avainsanoja 
tai klikkaamalla suoraan oheisia linkkejä. 

 
Paikallisen SAKUstars-karsintakilpailun järjestäminen 

Sedustars 

Osaostars 
Karsintasarjat SAKUstarsiin 

 
SAKUstarsien järjestäminen 

SAKUstars oppimisen tukena 

SAKUstars-kulttuurikilpailut 
 

Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen ja siihen 
osallistuminen 

Kerho- ja harrastustoiminta 
Kerho- ja harrastustoiminta OSAO:ssa 

Musiikkikerho 

 

 

Osaamisen osoitustavat 

 
 

 
 

SAKU-tapahtumiin osallistuminen 

 opiskelija osallistuu opiskelijoille järjestettyyn 

kulttuuritapahtumaan 

 opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kulttuuri- tai taideteoksen 

 
SAKU-tapahtuman järjestäminen 

 opiskelija suunnittelee ja järjestää kulttuuriin ja taiteeseen 

liittyvää toimintaa ja tapahtumia oppilaitokseen 
 opiskelija arvioi oppilaitoksen hyvinvointia suunnitellessaan 

tapahtumia ja toimintaa 

 opiskelija osallistuu kulttuuritapahtumaan ja ylläpitää 

oppilaitoksen kulttuuria ja esteettistä ilmettä 
 opiskelija kannustaa muita opiskelijoita osallistumaan 

 

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/191
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/177
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/170
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/168
http://www.sakustars.fi/
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/171
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1000
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1001


 

 

Kerho- ja harrastustoimintaan osallistuminen 

 opiskelija osallistuu aktiivisesti kerho- tai harrastustoimintaan, 

joka keskittyy kulttuuriin ja taiteeseen  
 opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kulttuuri- tai taideteoksen 

 opiskelija valmistautuu valtakunnalliseen tai paikalliseen 

kulttuurikilpailuun 

 
Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen 

 opiskelija suunnittelee ja järjestää taidetta ja kulttuuria 

edistävää harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa oppilaitokseen 
 opiskelija ylläpitää oppilaitoksen kulttuuria ja esteettistä ilmettä 

 opiskelija toteuttaa kulttuurisen tai taideteoksen osana kerho- 

tai harrastustoimintaa 

 opiskelija kannustaa muita opiskelijoita osallistumaan 

 

 

Oppimisympäristö 

 

 
 

 

SAKUstars-tapahtumiin osallistuminen 
oppilaitoksen kulttuuritapahtumaan osallistuminen (SAKUstars-

karsintakisat) tai osallistuminen valtakunnallisiin kulttuuritapahtumiin 

(SAKUstars) 
 

SAKUstars-tapahtuman järjestäminen 
erilaiset kulttuuritapahtumat, kuten paikalliset SAKUstars-karsintakisat 

tai valtakunnalliset SAKUstars-kulttuurikilpailut 
 

Kerho- ja harrastustoimintaan osallistuminen 

luokka- ja ryhmätilat, asuntolat, kulttuuripaikat 
 

Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen 
kulttuuria edistävä kerho- ja harrastustoiminta: esimerkiksi 

tanssikerho, bändikerho, näytelmäkerho, videopaja jne. 

 


