
 

 

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN 1.4.2013 – 10.5.2013 
INFOTILAISUUS KOULUTUKSESTA 7.5.2013 KLO 17.30 
TREDUN PYYNIKINTIEN TOIMIPISTEESSÄ, PYYNIKINTIE 2 
 

SEIKKAILU KASVUN         
OHJAAJANA 24 OV 

3.9.2013 -25.5.2014

Elämyspedagogiikka ja seikkailukasvatus – 
näkökulmia ja työvälineitä  

Elämyspedagogiikka ja seikkailukasvatus on 
omakohtaiseen kokemukseen ja toiminnalli-
suuteen perustuva kasvatusmenetelmä, 
jossa luonto, seikkailu, pelit ja harjoitteet 
sekä ilmaisun eri muodot tukevat persoonal-
lista kasvua. Koulutus ammatillisena lisäkou-
lutuksena antaa valmiuksia käyttää elämys-
pedagogiikan ja seikkailukasvatuksen 
menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa, 
nuorisotyössä sekä opetus- ja kasvatusalan 
tehtävissä olemassa olevaa ammattitaitoa 
täydentävänä välineenä.  

Koulutuksen tavoite 
Koulutuksen yleistavoitteena on oman työn 
ja ammattitaidon kehittäminen seikkailu- ja 
elämyspedagogisen ajattelun ja toiminnan 
avulla.                              
 
Koulutuksen rakenne 
Koulutus toteutetaan monimuoto-
opiskeluna pääosin iltaisin (klo 17–20) ja 
viikonloppuisin. Koulutuksen laajuus on 24 
opintoviikkoa. Kokemuksellisen ja käytän-

nönläheisen maastossa oppimisen osuus 
koulutuksessa on merkittävä (koulutusta 
maastossa 25 päivänä koko koulutuksen 
aikana). 
 
Koulutus koostuu kolmesta teemasta: 
  Kokemuksellinen perehtyminen elä-

myspedagogiseen ja seikkailukasvatuk-
selliseen ajatteluun ja toimintaan 

 Elämyspedagogiikan ja seikkailukasva-
tuksen taustaa sekä ajattelun ja toimin-
nan perusteet 

 Elämyspedagogiikan ja seikkailukasva-
tuksen soveltaminen omassa työssä 

 
Opettajatiimi 
Moniammatillinen opettajatiimi vastaa opis-
kelijavalinnasta, opetuksesta ja maastojak-
sojen toteutuksesta.  
 
Koulutuksen kohderyhmä ja  
opiskelijavalinta 
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaa-
li- tai terveydenhuollon, nuorisotyön ja kas-
vatus- ja opetusalan tutkinnon suorittaneille 
ammattilaisille  
 



 

 

 
Koulutuksen jaksottelu  
 3.9. Koulutus alkaa, periaatteet ja lähtö-

kohdat, vastuuroolit, maasto 1 valmiste-
lut 

 6.- 8.9. Maasto 1; yksilö-ryhmä, tavoit-
teet, tutustuminen  

 11.9. Maastojakson kokemusten käsitte-
ly, vastuuryhmien kokemukset  

 12.9. Erätaidot ja ulkoiluturvallisuus 
 18.9. Maasto 2; valmistelut 
 20.- 22.9. Maasto 2; haaste, luottamus, 

heittäytyminen  
 25.9. Maastojakson kokemusten käsitte-

ly, vastuuryhmien kokemukset 
 1.10. Maasto 3; valmistelut  
 5.- 6.10. Maasto 3; metafora, opettami-

nen ja ohjaaminen  
 9.10. Maastojakson kokemusten käsitte-

ly 
 23.10. Maasto 4; valmistelut 
 25. - 27.10. Maasto 4;  leiri, ryhmä/ 

pienryhmä, matka, tarina  
 30.10. Maastojakson kokemusten käsit-

tely 
 11.11. Maasto 5; valmistelut  
 15. -17.11. Maasto 5; hiljaisuus, pysäh-

tyminen, aika, hetki, pimeys, valo.  
 Kirjallisuuteen perehtyminen lukupiireit-

täin 
 11.12. Laavuilta 
 Vapaavalintainen tutustuminen seikkai-

luun, kukin oman aikataulunsa mukai-
sesti 

 Tutustumista pienryhmissä työpaikkoi-
hin 

 Opintopiirit 
 18.1. Näkökulmia seikkailuun  
 30.- 31.1. Valtakunnalliset Seikkailukas-

vatuspäivät 2014, nuorisokeskus Syöte, 
Pudasjärvi 

 8.2. Näkökulmia seikkailuun  
 15.2. Näkökulmia seikkailuun 
 19.2. Ohjaajana toimiminen 
 Ohjausharjoituksia omassa työssä oman 

aikataulun mukaan 

 3.3. ja 4.3. Maasto 6; valmistelut 
 Ohjausharjoituksia yksin, pareina, pien-

ryhminä; erikseen sovittavaan tapaan 
 14.-16.3. Maasto 6; talven taikaa ja tai-

toja, ohjaajana toimiminen  
 19.3. maastojakson kokemusten käsitte-

ly ja ohjaajana toimiminen 
 Ohjausharjoituksia yksin, pareina, pien-

ryhminä erikseen sovittavaan tapaan 
 22.4. Maasto 7; valmistelut 
 25.- 27.4. Maasto 7; seikkailu itsessä ja 

itsessään  
 10.5. Kokemuksia ohjaajana toimimises-

ta omassa työssä 
 23.- 25.5. Maasto 8; muistelu, pohdinta, 

oivallus  

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä 
 Erätaidot ja turvallisuus 
 Köysiharjoitteet ja matalaköysiradat 
 Vaellus ja suunnistus 
 Melonta 

 
Koulutukseen liittyvät majoitus- ja väline-
vuokrat kuuluvat koulutuksen hintaan      
(430 €). Muut kulut jäävät opiskelijan itsensä 
maksettaviksi (ruoka- ja matkakulut). 

Vapaamuotoiset hakemukset osoitteella 
Tampereen seudun ammattiopisto, aikuis-
koulutus ja työelämäpalvelut, Pyynikintie 2, 
33230 Tampere.                                             
Kuoreen tunnus ”hakemus/elämys” 

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella, 
jossa kiinnitetään huomiota opiskeluedelly-
tyksiin, ryhmässä ja luonnossa toimimisen 
edellytyksiin sekä sitoutuneisuuteen koulu-
tusprosessiin.  Haastattelut pidetään 22.-
23.5.2013 
 
Lisätietoja:  
Opettaja Pauli Karjalainen p. 050-5761413, 
pauli.karjalainen@tampere.fi 
Timo Lehtonen p. 040-5824651,  
timo@erakettu.com 


