Tutkinnon osa

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Yhteiskuntataidot

Osaamistavoitteet, jotka
liittyvät SAKU-toimintaan

Pakolliset osaamistavoitteet
 osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon
Valinnaiset osaamistavoitteet
 osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista
vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta
päätöksenteosta, myös Euroopan unionista
 tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja
vaikuttavuuden

SAKU-toiminnon kuvaus

Harrastetutortoiminta
Harrastetutor osallistuu oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun, arvioi
sen viihtyisyyttä ja osallisuutta sekä organisoi ja järjestää tapahtumia,
joilla edistetään oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.
Opiskelija osallistuu tutoreille järjestettyihin kokouksiin ja koulutuksiin,
oppii ilmaisemaan ja perustelemaan mielipiteitään ja aktiivisesti
arvioimaan SAKU ry:n hyvinvointia tuottavia toimintoja omassa
oppilaitoksessaan. Opiskelija myös toimii harrastetutorina oman
oppilaitoksensa edustajana SAKU-tapahtumissa.
Harrastetutor on mukana suunnittelemassa SAKU-tapahtumaa tai
-toimintaa, jolla voidaan lisätä opiskelijoiden hyvinvointia. Tapahtuman
järjestämisen kautta pohditaan, miten voitaisiin vaikuttaa ja edistää
oppilaitoksen hyvinvointia. Harrastetutor voi myös suunnitella ja
toteuttaa oppilaitokseen SAKU-tapahtumiin valmentavaa kerho- ja
vapaa-ajantoimintaa, joka lisää oppilaitoksen viihtyisyyttä, osallisuutta
ja hyvinvointia. Yksi tärkeimmistä harrastetutorin tehtävistä on myös
muiden opiskelijoiden osallistaminen.








SAKU ry:n harrastetutorkoulutukseen osallistuminen
SAKU-toiminnan ja -tapahtumien järjestämiseen osallistuminen
ja niiden markkinoiminen
o paikallisen tai valtakunnallisen liikuntatapahtuman
järjestämiseen osallistuminen
o Ammattiosaajan liikuntavuoden paikallisen tapahtuman
järjestämiseen osallistuminen
o Hyvinvointivirtaa-teemaviikon paikallisen tapahtuman
järjestämiseen osallistuminen
SAKU-tapahtumiin valmentavan harraste- ja vapaaajantoiminnan järjestämiseen osallistuminen
o liikuntakerhot (tanssikerho, sählykerho), jotka
valmentavat SAKU ry:n valtakunnallisiin turnauksiin tai
oppilaitoksen omiin SAKU-toiminnan karsintakisoihin
o kulttuurikerhot, jotka valmentavat SAKUstarseihin tai
oppilaitoksen omiin SAKU-toiminnan karsintakisoihin
oppilaitoksen osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin
edistäminen SAKU-hengellä
SAKU ry:n opiskelijaparlamenttiin osallistuminen ja SAKUtoiminnan kehittäminen

SAKU-toiminnan hyviä
käytäntöjä

Voit hakea hyviä käytäntöjä osoitteessa arjenarkki.fi/menetelmapankki
käyttämällä hakutoiminnossa hyvien käytäntöjen nimiä tai avainsanoja
tai klikkaamalla suoraan oheisia linkkejä.
Tutortoiminta ammatillisessa oppilaitoksessa
Tutortoiminta ja -koulutus ammatillisessa oppilaitoksessa
Asuntolatutorit Torniossa
SAKUstarsien järjestäminen
Yhteisöllisyyden tukeminen kulttuuritapahtumalla
Hyvinvointivirtaa-teemaviikon tapahtumien järjestäminen
Hyvinvointipäivä
Ihana päivä
Hyvinvointimessut
Työkykytestit
Hyvinvointipäivä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa
Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen
Harrastustoiminta ammatillisessa oppilaitoksessa

Osaamisen osoitustavat

Oppimisympäristö

Harrastetutortoiminta
 opiskelija osallistuu harrastetutorkoulutukseen ja oppii sen
kautta ryhmänohjaamisen, tapahtuman järjestämisen ja
yhteisöön vaikuttamisen taitoja
 opiskelija toimii ja vaikuttaa aktiivisesti harrastetutorina tai
SAKU ry:n opiskelijaparlamentissa
 opiskelija osallistuu aktiivisesti opiskelijakunnan tai tutoreiden
järjestämään toimintaan
 opiskelija selvittää millaista hyvinvointia tukevaa toimintaa
oppilaitoksessa tarvitaan
 opiskelija järjestää tapahtumia ja toimintaa, joilla vaikuttaa
oppilaitoksen hyvinvointiin
 opiskelija ohjaa, osallistaa ja opastaa muita opiskelijoita
 opiskelija kehittää vastuunottokykyä, organisointitaitoja sekä
kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Harrastetutortoiminta
SAKU ry:n harrastetutorkoulutukseen osallistuminen, harrastetutoreiden kokoukset, tapahtumapaikat, oppilaitosten aulatilat, luokkaja ryhmätilat jne.

