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Seikkailukasvatus taso 2, 20 op

Seikkailukasvatus taso 2 opinot ovat jatkoa tason 1 opinnoille. Opinnot ke-
hittävät ja syventävät seikkailukasvattajan päätöksenteko-, ohjaamis- ja 
turvallisuustaitoja. 

Opinnoissa keskitytään talvitaitoihin sekä jäätikkö- ja vuoristovael-
lustaitoihin, ja otetaan huomioon eri vuoden aikojen ja erilaisten toiminta- 
ympäristöjen tuomat haasteet. Opiskelu harjoittaa ohjaus-,  päätöksente-
ko-, turvallisuus- ja tuottamistaitoja erilaisissa olosuhteissa.  

Ennakkovaatimuksena opintoihin hyväksymiselle on Seikkailukasvatus 
tason 1 opintojen hyväksytty suoritus tai sellaiset tiedot ja taidot, jotta 
opiskelija pystyy osallistumaan vaelluksille. Suosittelemme myös eräensi-
aputaitojen hallintaa. Opintojen suorittaminen edellyttää opintojen 
käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävää psyykkistä ja fyysistä ter-
veyttä sekä toimintakykyä. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä, osallistumaan sekä lyhyille että 
pidempikestoisille, useamman päivän mittaisille vuoristo- ja talvivael-
luksille sekä toimimaan vastuullisesti ja turvallisuutta edistävällä tavalla. 
 
Humak antaa lähijaksojen ajaksi käyttöön ryhmävarusteet, kuten keit-
timet, teltat, ahkiot ja vuoristovaeltamiseen liittyvät välineet. Opiskelijat 
vastaavat henkilökohtaisesta varustuksesta. Tarpeelliset vakuutukset ja 
matkat oppimisympäristöihin opiskelijat kustantavat itse. Nurmijärven 
kampuksella on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus. 



Seikkailukasvatuksellinen ohjaaminen ja johtaminen 10 op
      

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
- tietää ryhmäilmiöt ja niiden merkityksen seikkailukasvatuksessa
- tunnistaa ryhmäprosesseja erilaisissa ryhmissä
- kykenee arvioimaan omaa sosiaalista toimintaansa ryhmässä
- tuntee erilaisia ryhmien ohjaus- ja johtamistyylejä
- osaa edistää ryhmän turvallisuutta
- osaa suunnitella ja ohjata tavoitteellisia oppimisprosesseja erilaisille kohde- 
   ryhmille tarkoituksenmukaisissa oppimisympäristöissä
- kykenee arvioimaan ja kehittämään ohjaus-, johtamis- ja päätöksentekotaitojaan.
   

Sisältö:
Opintojakso valmentaa ryhmien ohjaus- ja johtamistaitoihin seikkailukasvatukselli-
sessa toiminnassa. Keskiössä ovat ryhmäilmiöt ja -prosessit, sosiaaliset taidot 
ryhmätoiminnassa ja ryhmien ohjaamisessa, turvalliset oppimisympäristöt sekä 
ryhmän turvallisuuden edistäminen. Huomiota kiinnitetään seikkailukasvatuksen  
erilaisiin kohderyhmiin sekä ryhmiin ja niiden osallistujiin liittyviin tarpeisiin ja tavoit-
teisiin. Opiskelija oppii suunnittelemaan, ohjaamaan ja johtamaan tavoitteellisia 
seikkailukasvatuksellisia oppimisprosesseja.

Lajitekniset edistyneet taidot 10 op
     

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
- hallitsee kiipeilyn, melonnan ja vaeltamisen lajitekniset taidot sekä retkeilytaidot
   keskivaativissa ja vaativissa olosuhteissa
- osaa suunnistaa osana eri lajien toteuttamista ja retkeilyä
- osaa hyödyntää eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä varusteita ja välineitä erilaisissa
   ympäristöissä
- hallitsee neljän vuoden ajan olosuhteiden keskeiset turvallisuus- ja riskitekijät
- osaa arvioida omaa lajiteknistä osaamistaan ja laatia suunnitelmia lajiteknisten
   taitojensa kehittämiseksi
- osaa ohjata ja opettaa lajiteknisiä ja retkeilytaitoja vertaisryhmässä ja erilaisille
   kohderyhmille.
   

Sisältö:
Opiskelija kehittää lajiteknisiä taitojaan keskivaativissa ja vaativissa olosuhteissa. 
Osaamista kartutetaan myös talviretkeilystä ja talviolosuhteissa liikkumisesta erilai-
sia välineitä hyödyntämällä. Opiskelija oppii huomioimaan lajitekniset näkökulmat 
seikkailukasvatuksellisten prosessien ohjaamisessa.


