
 

 

 

Tutkinnon osa 

 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 

  
Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 
 

Osaamistavoitteet, jotka 

liittyvät SAKU-toimintaan 

 

 
 

 

Pakolliset osaamistavoitteet 

 osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat 
vahvuutensa  

 osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia 

 osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan  

 

Valinnaiset osaamistavoitteet 
 osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja 

muuttaa omaa toimintaansa 

 osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään 

 

 
SAKU-toiminnon kuvaus  

 
 

 

Tapahtuman tai harrastustoiminnan järjestäminen 
Tapahtumien järjestäminen pitää sisällään erikokoisten SAKU-

tapahtumien suunnittelun, organisoinnin ja järjestämisen oppilaitok-
sessa tai sen ulkopuolella.  Tapahtuman järjestäminen voi tapahtua 

myös osana ammatillisia opintoja.  Kerho- ja harrastustoiminnan 
järjestäminen on opiskelijalähtöistä ja sen järjestämisestä sovitaan 

oppilaitoksen kanssa.  

 
Opiskelija suunnittelee ja ideoi hyvinvointia lisääviä SAKU-tapahtumia 

oppilaitokseen ja sen ulkopuolelle, kuten esimerkiksi valtakunnallisiin 
SAKU ry:n liikuntaturnauksiin valmistavia kisoja tai vaikkapa 

Ammattiosaajan liikuntavuoteen liittyviä tapahtumia. Opiskelija laatii 

suunnitelman, joka sisältää kaiken aikataulutuksesta budjetointiin. 
Opiskelija markkinoi tapahtumia ja toimintaa ja hyödyntää 

markkinoinnin eri kanavia, kuten julisteita ja sosiaalista mediaa. 
Opiskelija osallistuu aktiivisesti suunnittelupalavereihin, kerää 

tapahtuman teemaan liittyvää tietoa ja perustelee sitä tapahtuman 

kohderyhmälle. Opiskelija osallistuu tapahtuman suunnitteluun 
vapaaehtoisesti ja noudattaa yhdessä laadittuja ohjeistuksia ja 

aikatauluja.  Opiskelija myös kannustaa muita opiskelijoita 
osallistumaan. 

 
Kerho- ja harrastustoiminnassa opiskelija suunnittelee ja ideoi 

esimerkiksi vapaa-ajan kerhon, joka valmentaa SAKU-toimintaan, ja 

esittää ideoitaan oppilaitokselle. Opiskelija kehittää oppilaitoksen 
osallisuutta ja viihtyvyyttä järjestämällä oppituntien ulkopuolista 

toimintaa. Opiskelija sitoutuu vapaaehtoisesti vetämään kerhoa ja laatii 
sille ohjeistuksen ja aikataulun. 

 

 SAKU ry:n valtakunnallisen liikunta- tai kulttuuritapahtuman 

järjestämiseen osallistuminen 
o esim. tansanialaisen jalkapallon turnaus, 

jalkapalloturnaus, yleisurheilu, SAKUsports, SAKUstars 
 oppilaitoksen oman  paikallisen SAKU-toiminnan järjestämiseen 

osallistuminen 

o esim. SAKU-sählyn karsinnat tai muut kisat 
o Hyvinvointivirtaa-teemaviikon paikallinen tapahtuma 

o Ammattiosaajan liikuntavuoden paikallinen tapahtuma 

o oppilaitoksen omat SAKUstars-karsintakilpailut  
o SAKUstars-katselmus 

 
 



 

 

 

 

 

 liikuntakerhon vetäminen ja valmistautuminen sen kautta 

SAKU ry:n valtakunnallisiin turnauksiin 

 kulttuurikerhon vetäminen ja valmistautuminen sen kautta 

SAKUstars-kilpailuihin 
 

 

SAKU-toiminnan hyviä 
käytäntöjä  

Voit hakea hyviä käytäntöjä osoitteessa arjenarkki.fi/menetelmapankki 

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

 

Hyvinvointivirtaa-teemaviikon järjestäminen 
Hyvinvointipäivä 

Ihana päivä 
Hyvinvointimessut 

 
SAKUstars-kulttuurikilpailujen järjestäminen 

SAKUstars oppimisen tukena 

SAKUstars-kulttuurikilpailut 
 

Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen 
Harrastustoiminta ammatillisessa oppilaitoksessa 

 

 

Osaamisen osoitustavat 

 

 
 

 

Tapahtuman tai harrastustoiminnan järjestäminen 
 opiskelija ideoi ja sitoutuu järjestämään hyvinvointia edistävää 

toimintaa tai tapahtuman oppilaitokseen 

 opiskelija suunnittelee ja ideoi harrastus- ja vapaa-

ajantoimintaa oppilaitokseen 
 opiskelija laatii toiminnalle suunnitelman, aikataulun ja 

ohjeistuksen ja sitoutuu noudattamaan niitä 

 opiskelija laatii ja seuraa tapahtuman tai toiminnan 

järjestämiseen liittyvää budjetointia 

 opiskelija laatii tapahtumalle tai toiminnalle aikataulun ja 

sitoutuu noudattamaan niitä 
 opiskelija järjestää oppilaitokseen uutta toimintaa 

 opiskelija kehittää esimerkiksi vastuunottokykyään, 

organisointitaitojaan ja kykyään itsenäiseen työskentelyyn 

 opiskelija kannustaa muita opiskelijoita osallistumaan 

toimintaan 
 

 

Oppimisympäristö 

 

 

 
 

Tapahtuman tai harrastustoiminnan järjestäminen 

Paikallisen tapahtuman järjestäminen: SAKU-sählyn karsinnat, 
Hyvinvointivirtaa-teemaviikon paikallisen tapahtuman järjestäminen.  

 
Valtakunnalliset kisatapahtumat: tansanialaisen jalkapallon turnaus, 

SAKUsports, SAKUstars.  

 
Suunniteltu ja organisoitu SAKU-toimintaan liittyvä kerho- ja 

harrastustoiminta: esimerkiksi näytelmäkerho, runokerho, 
kuntosalikerho, tanssikerho, bändikerho, sählykerho. 

 

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/159
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/160
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/156
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/168
http://www.sakustars.fi/
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1023

