HUMAKIN AVOIN AMK:

SEIKKAILUKASVATUKSEN
SYVENTÄVÄT OPINNOT
SKER 1 JA SKER 2

Mitä on seikkailukasvatus?

Yhteisöllisyyttä, seikkailua, ammatillisia työvälineitä

-Seikkailukasvatuksessa on kyse siitä,
että yksilön tai ryhmän ominaisuuksia kehitetään toimimalla. Kyse voi olla
vaelluksesta tai vaikka koululaisryhmän
peleistä ja leikeistä, kertoo Humakin
seikkailukasvatusopintojen
vastaava
lehtori Kai Lehtonen.

Humakin avoimen AMK:n opintoina toteutettava koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo ohjaamiskokemusta
ja kiinnostusta toteuttaa toiminnallisia,
elämyksellisiä ja turvallisia kokonaisuuksia.

-Sopivasti haastavissa olosuhteissa
tehtävien harjoitteiden avulla opitaan
ohjaamaan ryhmiä turvallisesti ja saavuttamaan ryhmän kanssa ennalta
määriteltyjä pedagogisia tavoitteita.
Kyse on siis yhdessä toimimisesta –
tämä ei ole mikään extreme-laji, sanoo
Lehtonen.

Seikkailukasvatuksen
huippuosaajat

- Missään muualla Suomessa ei opeteta
seikkailukasvatusta tällä tasolla ja laajuudella. -Opiskelijat tutustuvat opintojensa aikana mm. köysitoimintaan,
melontavaellukseen Tammisaaren saaristossa ja Pohjois-Norjassa toteutettavaan jäätikkövaellukseen.

Se, että voimme vetää näitä seikkailukasvatuksen koulutuksia, tarkoittaa,
että meidän valmentajien on täytynyt
kehittää omat taitomme kansainvälisellä tasolla ja meidän pitää aktiivisesti
ylläpitää taitojamme

Osallistujat saavat kurssilta turvalliset
taidot suunnitella, tuottaa ja toteuttaa
tavoitteellisia ja toiminnallisia prosesseja kasvattamisen ja ohjaamisen apuvälineenä.
Opinnot on suunnattu ensisijaisesti
kasvatuksen, nuorisotyön tai muun ohjaamisen ammattilaisille, jotka haluavat
käyttää seikkailukasvatuksen menetelmiä ammatillisena työvälineenään.

-Henkilökuntamme on korkeasti koulutettuja ja kokeneita ulkoilmaihmisiä. Niin
teknisten lajitaitojen, turvallisuusosaamisen, ympäristönhallinnan sekä ohjaamisen suhteen, kertoo Kai Lehtonen.

Lehtori Eeva Mäkelällä on mm. laaja
Association of Canadian Mountain Guides – organisaation Ski Guide -koulutus
ja Jussi Muittarilla on vastaavanlainen
eurooppalainen vuoristo-opastutkinto UIAGM, monen muun koulutuksen
ja sertifikaattien lisäksi, jotka liittyvät
melontaan, köysitoimintaan ja ympärivuotiseen vaeltamiseen.

Nimi: Kai Lehtonen
Koulutus: KM, erityisluo-

kanopettaja, melontaopas,
melonnan ohjaaja – ja tekniikkakokeiden vastaanottaja
Tehtävä: lehtori, seikkailukasvatus
Vastaan SKER-opintojen
kokonaisuudesta. Luennoin
seikkailukasvatuksen teoreettisista perusteista ja
osallistun ohjaajana melontaja maastovaelluksille.

Nimi: Jussi Muittari
Koulutus: liikuntatieteiden

maisteri LitM ja UIAGM vuoristo-opas
Tehtävä: lehtori, seikkailukasvatus sekä Projektityöntekijänä Lumiturvallisuus ja
ToiMeen! hankkeissa vuosina
2015-2017
SKER-opinnoissa vastaan
kiipeilyopinnoista ja vuoristovaelluksen tuottaminen
opintojaksosta

Nimi: Eeva Mäkelä
Koulutus: yhteiskuntatietei-

den maisteri, ACMG Ski Guide
Tehtävä: lehtori, seikkailukasvatus sekä projektipäällikkö Lumiturvallisuus -hankkeessa vuosina 2015-2017
SKER2-opinnoissa vastaan
talvivaelluksen opinnoista ja
olen mukana muillakin opintojaksoilla

SKER 1

toukokuu - syyskuu

Seikkailukasvatus järjestö- ja nuorisotyössä,
taso 1, SKER 1, 20 op
Opinnot toteutetaan aidossa seikkailullisessa ympäristössä ja aktiviteeteissa
(melonta, vaeltaminen, köysitoiminta, pelit ja leikit), mutta tiedot ja taidot ovat sovellettavissa laajalti erilaisiin toimintoihin.
Opinnot keskittyvät seikkailukasvattajan
ohjaus-, ympäristönhallinta-, laji- ja turvallisuustaitoihin.

Oppimisympäristöjä ovat Nurmijärven kampus ympäristöineen Kiljavalla,
Sääksjärvi, Tammisaaren kansallispuisto
ja Lapin erämaat.

Tason 1 opinnot alkavat perusteista.
Opintojen tavoitteena on antaa osallistujille turvalliset taidot suunnitella,
tuottaa ja toteuttaa tavoitteellisia ja toiminnallisia prosesseja kasvattamisen ja
ohjaamisen apuvälineenä.

SKER 1 -kurssi edellyttää uimataitoa
sekä normaalia fyysistä ja henkistä kuntoa selviytyä vajaan viikon kestävistä
melonta- ja maastovaelluksista keskivaativissa olosuhteissa

Opinnot ovat monimuoto-opintoja, joihin kuuluu 4 lähijaksoa à 5 päivää, ja
lähijaksoja täydentävät opintoihin kiinteästi liittyvät etätehtävät.

www.humak.fi/kauppa

Opintoihin sisältyy mahdollisuus suorittaa melonnan tekniikka- ja ohjaajatutkinto.

Lisätiedot

• opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksesta
• Humak antaa käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat,
kiipeilyvälineet ja ja kajakin melontavarusteineen.

• tarpeelliset vakuutukset ja matkat
oppimisympäristöihin opiskelijat
kustantavat itse
• Kiljavan opistolla on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus
Osallistujat opintoihin valitaan
ilmoittautumisten perusteella.
Vuonna 2016 opintopisteen hinta oli 15
euroa. Hinnat tarkistetaan vuosittain. Voimassa olevan hinnan voit tarkastaa verkkosivuiltamme.
Tiedot ilmoittautumisajoista
julkaistaan Humakin verkkosivuilla
www.humak.fi
SKER 2 -kurssi on jatkoa SKER 1 -kurssille.

Tiedustelut:

Seikkailukasvatuksen opintojen
vastaava lehtori Kai Lehtonen
kai.lehtonen@humak.fi

www.humak.fi/kauppa

SKER 2

tammikuu - elokuu

SKER 2 Seikkailukasvatus, taso 2, 20 op
Koostuu kahdesta 10 opintopisteen
kokonaisuudesta:
• Seikkailukasvatuksen
menetelmät (syventävä) 10 op
• Seikkailukasvatus järjestö- ja nuorisotyössä (syventävä) 10op
Opinnot on suunnattu ensisijaisesti kasvatuksen, nuorisotyön tai muun ohjaamisen ammattilaisille, jotka haluavat käyttää
seikkailukasvatuksen menetelmiä ammatillisena työvälineenään. SKER 2 -opinnot
toimivat jatkona SKER 1 -tasolle.
Syventävien 2-tason opintojen kokonaisuus muodostuu seikkailukasvatuksen
menetelmäopinnoista sekä seikkailu- ja
kasvatusopinnoista järjestö- ja nuorisotyössä.
Opiskelu harjoittaa ohjaus- sekä päätöksentekotaitoja uusissa ja haastavissa olosuhteissa. Huomioon otetaan eri
vuodenaikojen ja erilaisten toimintaympäristöjen tuomat haasteet.

www.humak.fi/kauppa

Opiskelija syventää osaamistaan turvallisen, ja tavoitteellisen kasvatus- ja
ohjaustilanteen luomiseksi osallisuuden
ja yhteisöllisyyden näkökulmat huomioiden.
Opintojen keskiössä ovat prosessin
johtamis-, ohjaus- ja turvallisuustaidot
vaativissa olosuhteissa.
Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on
kokemusta neljän vuodenajan ja vuoristoon sijoittuvan seikkailukasvatuksellisessa tapahtumasta toimimisesta ja
prosessin ohjaamisesta. Hän osaa huomioida osallisuuden ja yhteisöllisyyden
näkökulmat vaativissa olosuhteissa.
Hän oppii ymmärtämään eri ohjaus- ja
johtamistyylien merkityksen ja osaa
määritellä seikkailukasvatukselliset tavoitteet kohderyhmän tavoitteet ja tarpeet huomioon ottaen.

• Taitojen soveltaminen: jäätikkö-,
vuoristo- ja talvivaellus
• Turvallisuustaidot: ympäristön
hallinta, varustautuminen,dokumentointi
• Päätöksentekotaidot: seikkailullisen ohjaustuokion suunnittelu ja
toteuttaminen talviolosuhteissa
• Toiminnallisen prosessin reflektointi ja soveltaminen maasto-olosuhteisiin

Tiedot ilmoittautumisajoista
julkaistaan Humakin verkkosivuilla
www.humak.fi

Tiedustelut:

Seikkailukasvatuksen opintojen
vastaava lehtori Kai Lehtonen
kai.lehtonen@humak.fi

SKER 2 -kurssille osallistuminen edellyttää perustietoja seikkailukasvatuksesta
sekä perustaitoja maastossa yöpymisestä
ja hiihtämisestä. Opintojen suorittamiseen
riittää normaali fyysinen ja henkinen kunto.
Osallistujat opintoihin valitaan
ilmoittautumisten perusteella.
Vuonna 2016 opintopisteen hinta oli 15
euroa. Hinnat tarkistetaan vuosittain. Voimassa olevan hinnan voit tarkastaa verkkosivuiltamme.

www.humak.fi/kauppa
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LISÄTIETOJA OSOITTEESSA www.humak.fi/kauppa

