
VIRITY ammattiin uratarina  

Kati – kädentaitojen ohjaus 

 

Olen Kati Riihikoski-Antila ja kotoisin Tampereelta. 

Valmistun artesaaniksi kädentaitojen ohjauksesta ke-

väällä 2020 SASKY/Ikaalisten käsi- ja taideteollisuus-

oppilaitoksesta (Ikata). Olen aiemmilta koulutuksiltani 

tradenomi ja metallialan artesaani. Ennen tähän kou-

lutukseen hakeutumista olen työskennellyt kirjanpitä-

jänä ja myyntireskontranhoitajana/laskuttajana. 

Vaikka taloushallinnon työtehtävät sopivatkin erin-

omaisesti pikkutarkalle ja järjestelmälliselle luonteel-

leni, niin veri veti tietokoneen äärestä kädentaitojen 

alalle. 

Isovanhemmistani lähtien meidän perheessämme on 

tehty paljon käsitöitä, joten sieltä se omakin intoni kä-

dentaitoihin kumpuaa. Harrastan korttiaskartelua, Mi-

xed Mediaa, Gelli printtausta ja pitsinnypläystä. Ja nyt 

olen innostunut ryijyn ompelusta. Juuri nämä käden-

taitoharrastukset ja halu työskennellä kädentaitojen 

alalla ovat ne syyt, miksi hakeuduin SASKY/Ikatan kä-

dentaitojen ohjauksen linjalle opiskelemaan. 

Minulla on ollut koko opiskelujeni ajan vahva visio omasta polustani, mutta kädentaitojen ohjaaja opinnoissani 

olen huomannut, että nälkä todellakin kasvaa syödessä. Opinnoissa parasta on ollut se, että olen saanut opis-

kella ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa monia erilaisia uusiakin taitoja ja aineita. Meillä oli mm. taideai-

neita, ompelua, keramiikkaa, puutöitä, lasitöitä, kankaanpainantaa ja kiertotaloutta sekä monia muita hyödyllisiä 

aineita. SASKY/Ikatassa opiskelemani kädentaidot ovat olleet mielenkiintoisia ja olisin enemmän kuin mielelläni 

syventynyt niihin lisää ja pidemmän aikaa kuin mitä meille oli varattu opetussuunnitelman mukaan. Kädentaito-

jen ohjauksen opinnoissa oli se hyvä puoli, että siellä pääsi tutustumaan useihin erilaisiin kädentaitoihin ja oppi-

maan niitä. 

Opiskelut sisälsivät noin puoli vuotta kestäneen työelämäjakson ja tällä jaksolla sain arvokasta käytännön työko-

kemusta kädentaitojen ohjauksesta taitavien työpaikkaohjaajien opastuksessa. Koulutussopimuspaikassani Taito 

Pirkanmaa ry:n Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä sain osallistua eri-ikäisten oppilaiden ohjaukseen ja tuntien 

esivalmistelutöihin sekä olla mukana tapahtumien suunnittelussa, valmisteluissa ja toteutuksissa. 

Tunsin SASKY/Ikatan hyvän maineen jo entuudestaan ja hain sinne, koska se oli itseäni lähin alan oppilaitos, mikä 

tarjosi opetusta kädentaitojen ohjauksessa. Perheellisenä opiskelijana minun tuli ottaa huomioon myös lapsiper-

heen arjen pyörityksen kuviot opiskelujen lomassa ja koen, että SASKY/Ikata on todella hyvin joustanut ja tuke-

nut minua tässä asiassa ja olen siten saanut suoritettua opinnot aikataulussa ja minulle laaditun henkilökohtai-

sen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. 

Olen juuri nyt tulevaisuuden kynnyksellä, kun valmistun artesaaniksi kädentaitojen ohjauksesta, ja ovet ovat 

avoinna. Niin paljon pidin opiskelusta SASKY/Ikatassa, että olen hakenut uudestaan opiskelijaksi suorittaakseni 

osatutkinnon, jolla laajennan ja syvennän omaa osaamistani kädentaitojen ohjaajana. Nykyisille ja tuleville 

SASKY/Ikatan opiskelijoille sanoisin, että ottakaa tästä opiskeluajasta kaikki mahdollinen hyöty irti sillä, opiskelu-

aika kuluu yllättävän nopeasti ja kohta huomaatte olevanne jo valmistuneita. 

Tsemppiä opintoihin! 


