
Osaaminen näkyväksi
Eläkkeensaajien Keskusliitto  tarjoaa tänäkin vuonna monia upeita 
 mahdollisuuksia uuden  oppimiseen. 

EKL:n jäsenille on vuosien saatossa kertynyt valtava määrä 
 monenlaista osaamista, jota voidaan käyttää omaksi iloksi, 
 läheisten avuksi ja koko yhteisön hyödyksi. Mutta huomammeko 

me arjessamme, miten paljon osaamista meille onkaan kertynyt? 
 Uskallammeko rinta rottingilla sanoa, että osaamme? Ja  mitä merki
tystä sillä on?

Osaamisen huomaaminen ja siitä puhuminen antaa tutkitusti voi
maa; se lisää hyvinvointia, antaa motivaatiota oppia lisää ja parantaa 
sosiaalisia suhteita itsetuntemuksen kasvaessa. Samalla se  tekee näky
väksi vapaaehtoistoimintaa, osallistumista ja osaamisen valtavan suur
ta määrää. Järjestötoiminnassa se parantaa toiminnan laatua ja aktiivi
suutta sekä vetää puoleensa uusia jäseniä. 

Usein omasta osaamisesta on hankalaa puhua. Me suomalaiset 
olemme huonoja  sanomaan, että tämän minä osaan. Osaamista uskal
letaan hehkuttaa vasta sitten, kun siitä on niin sanotusti mustaa valkoi
sella. Monet eivät edes itse ole huomanneet, että osaavat  kaikenlaista.

Osaaminen tulee näkyväksi silloin, kun sitä on kuvailtu jossain kir
jallisesti. Vielä näkyvämpää se on silloin, kun kuvaileminen tapahtuu 
virallisen merkinnän kautta. Uutena asiana tänä vuonna voit saada täl
laisen merkinnän myös EKL:n kurssilla kertyvästä osaamisesta.

Kevään järjestötoiminnan kurssi on ensimmäinen, josta on mahdol
lista saada virallinen suoritusmerkintä Omaan opintopolkuun, ja sa
maa mahdollisuutta pohditaan myös syksyn kotisivukurssin kohdalla. 
Oma opintopolku on Opetushallituksen ylläpitämä virallinen suori
tusrekisteri,  johon on ennen tätä syksyä voinut kirjata vain tutkintoon 
johtavaa koulutusta.

Lakimuutoksen myötä voimme kuitenkin nyt viedä Opinto polkuun 
myös vapaan sivistystyön koulutuksia. Kun EKL on TSLopintokeskuk
sen jäsen, ja järjestämme koulutusta yhteistyössä, koskee tämä mahdol
lisuus sitä kautta myös EKL:n koulutuksia.

Oma opintopolkupalveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. 
Kirjautumisen jälkeen voit tarkastella omia tietojasi, ja halutessasi 
 jakaa linkin kaikkiin tai vain osaan tiedoistasi. Jakaessasi voit  itse vali
ta, mitä haluat näyttää ja kenelle. Kurssista tehdään suoritus merkintä 
vain niille osallistujille, jotka sen haluavat. Suosittelen  haluamaan, sillä 
haittaa merkinnästä ei ole. Iloa ja hyötyä siitä sen sijaan on.

Merkinnän avulla voit osoittaa osaamisesi myös muussa järjestö
toiminnassa ja vapaaehtoistyössä. Lisäksi voit itse nähdä, mitä osaamis
ta  sinulla on. Hyvinvointi kasvaa, motivaatio uuden oppimiseen lisään
tyy, ja rohkeus sekä itseluottamus lisääntyvät.

Kun kurssista tehdään suoritusmerkintä Omaan opintopolkuun, 
koulutuksen järjestäjä takaa, että osallistuja varmasti osaa sen, mitä 
kurssille kirjatuissa osaamistavoitteissa on luvattu opittavan. Tämä 
 tarkoittaa sitä, että kouluttajan on varmistuttava oppimistuloksista. 
 Samalla se tarkoittaa sitä, että osallistujien osaaminen on arvioitava.

Vapaassa sivistystyössä arviointi ei kuitenkaan tarkoita mitään kou
lumaisia kokeita. Osaamista voidaan arvioida monenlaisilla  tavoilla, 
kuten erilaisilla ryhmäkeskusteluilla, tai vaikkapa järjestötoiminnan 
kurssilla harjoituskokoukseen osallistumisella. Arvioinnin tarkoituk
sena on tukea oppimista ja voimautumista. 

Oppimisen ilo säilyy, sillä minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa.

Katri Söder, opintojohtaja, Työväen Sivistysliitto TSL

Järjestötoiminnan kurssi Rajaniemessä 14.–16.3.2022. 
Kurssin tarkemmat tiedot löydät kotisivuiltamme: 
www.ekl.fi > Jäsenille > Koulutus > Kurssit kevät 2022 


