
  
 

Suomalainen kulttuuri ja elinikäisen oppimisen taidot haltuun  

- Erasmus+ Skills Rec- hankkeen koulutuspäivät Sastamalan Opistolla 14.-16.3.2023 

 

Sastamalan Opisto järjesti kansainvälisen Skills Rec-hankkeen koulutuspäivät maaliskuun puolivälissä 

Sastamalassa. Tulevana kesänä päättyvän, kaksivuotisen Skills Rec:n keskiössä ovat osaamisperusteisuus 

sekä opitun tunnistaminen ja tunnustaminen tutkintotavoitteettomassa koulutuksessa. Hankkeessa on 

kehitetty työkaluja elinikäisen oppimisen avaintaitojen (viestintätaidot, sosiaaliset ja aktiiviseen 

kansalaisuuteen liittyvät taidot sekä oppimistaidot) tunnistamiseen ja tunnustamiseen, mikä on yhä 

tärkeämpää nopeasti muuttuvassa työelämässä. 

Hankeen pääkoordinaattorina toimii Malagan yliopisto Espanjasta. Sastamalan Opiston lisäksi hankkeen 

muut kumppanit ovat aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät organisaatiot Irlannista, Italiasta ja 

Ranskasta. Sastamalan koulutuspäiville osallistui kaksi edustajaa kustakin kumppanimaasta.  

Viikko lähti vauhdikkaasti käyntiin Sastamalan Opiston opettajan Anni Rainion ryhmäytymistehtävillä, 

joiden avulla päästiin tutustumaan ja harjoittelemaan sosiaalisia viestintätaitoja sekä kurkistamaan 

osallistujien odotuksiin koulutuspäivistä. Hankkeen pääteeman, opitun näkyväksi tekemisen ja arvioinnin 

ääreen päästiin, kun Valkeakoski-opiston koulutuspäällikkö Johanna Jokinen esitteli opintopisteiden 

ansaitsemista vapaan sivistystyön kursseilla ja opintosuoritteiden kirjaamista kansalliseen Koski-

tietokantaan. Sastamalan Opiston kielten suunnittelijaopettaja Mari Penkkimäki kertoi Open Badge -

järjestelmästä, johon meistä jokainen voi rekisteröityä ja ryhtyä ansaitsemaan osaamismerkkejä. 

Osaamismerkkien avulla voidaan todentaa esimerkiksi kansalaisopiston kursseilla hankittua osaamista työn 

tai opiskelupaikan haussa. Viikon aikana kansainvälinen ryhmä tutustui myös Suomalaisen kirjan museo 

Pukstaavissa pakohuonepelien käyttämiseen opetuksessa sekä ryhmätyötaitojen kehittämisessä. 

Sastamalan Opiston suunnittelijoiden Outi Kautosen ja Anu-Maria Ylösen johdolla tutustuttiin projektin 

keskiössä oleviin taitoihin: ongelmanratkaisuun, kriittiseen ajatteluun ja vuorovaikutustaitoihin. 

Päivien aikana ei toki unohdettu suomalaista kulttuuria, kieltä ja ruokaa. Osallistujat pääsivät 

harjoittelemaan suomen kieltä ja kulttuuria Sastamalan Opiston rehtori Sini-Mari Lepistön johdolla sekä 

kokkaamaan suomalaisen illallisen Anu-Maria Ylösen opastamana. Viikko huipentui savusaunaan, 

avantouintiin sekä illallisen nauttimiseen avotulen ääressä Rudolfin keitaalla. Nämä kokemukset yhdessä 

aurinkoisen kevätsään kanssa jättivät varmasti lähtemättömät muistot osallistujien mieliin. 

Skills Rec -koulutuspäivien osallistujat onnistuivat luomaan välittävän, lämpimän ja keskustelevan 

ilmapiirin, ja päivien aikana koettiin monia tärkeitä oivaltamisen ja oppimisen hetkiä. Osallistujat Irlannista, 

Italiasta, Espanjasta ja Ranskasta saivat viemisinään omiin organisaatioihinsa tärkeitä välineitä opitun 

tunnistamiseen ja arviointiin. Jokaiselle viikkoon osallistuneelle jäi päällimmäiseksi kiitollisuus hyvistä 

työpajoista sekä ryhmän yhteishengestä.  Hankkeen päätöskokous on Italian Udinessa toukokuussa 2023. 

 

Lisätiedot:  

Rehtori Sini-Mari Lepistö, sini-mari.lepisto@sastamala.fi, puh. +358 40 631 5243 

Hankevastaava Outi Kautonen, outi.kautonen@sastamala.fi, puh. +358 40 635 8613 

 

Hanke Sastamalan Opiston kotisivuilla: https://sastamalanopisto.fi/skills-rec/ 

Hankkeen kotisivut (englanniksi): http://skillsrec.eu/ 
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