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Luonnon

ihmeitä Luonnossa liikkumisesta nauttiva henki-
lö saattaa joskus miettiä, että vapaa-ajal-
la retkeilyyn ei ole tarpeeksi aikaa – mi-
tä jos liikkuisin ammatikseni maastossa 
ja rupeaisin oppaaksi? Saisin olla ulkona 
työkseni, ihana ajatus!

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niit-
tylahdessa on vastattu myös edellä kal-
taisen ajatuskuvion herättämään tarpee-
seen järjestämällä Erä- ja Luonto-oppaan 
ammattitutkintoon valmistavaa koulu-
tusta jo vuodesta 1999 alkaen. Olemme 
tarjonneet opintoja, jotka soveltuvat se-
kä kokeneille kairan kulkijoille ja myös 
hieman alkuvaiheessa olevat kulkijan nu-
put pärjäävät opintojemme parissa. Lä-
hestymiskulmamme näihin opintoihin 
on hyvin käytäntöpainotteinen, taitoja 
opetellaan tekemällä oppimisen periaat-
teella. Samalla mietimme oppaan näkö-
kulmaa tekemiseen – opas tittelinsä mu-
kaisesti ei vain hallitse eri taitoja, vaan 
myös osaa opastaa tarvittaessa asiakasta 
erilaisissa tilanteissa, joita luonnossa liik-
kuessa kohdataan. 

Turvallisuusajattelun kehittyminen ja 
turvallisuuteen liittyvien taitojen kartut-
taminen on Ammattiopisto Niittylah-
den koulutuksessa hyvin tärkeällä sijal-
la. Ensiaputaitoja opiskellaan luokkaym-
päristössä ja niihin haetaan nimenomaan 
sitä näkökulmaa, jota opas maastossa tar-
vitsee. Kuusen juurelle ei apu tule ihan 
niin nopeasti, kuin kadunkulmaan ja 
siksi oppaan tulee hallita ensiavun an-
taminen ja loukkaantuneesta huolehti-
minen hyvin sujuvasti. 

Vaikeassa tilanteessa myös ryhmän 
johtaminen nousee suureen arvoon ja 
sitäkin harjoitellaan omana kurssinaan, 
jolloin opiskelijat keskittyvät erilaisten 
kriisitilanteiden hoitoon ja hallintaan 
metsä olosuhteissa. 

Nykyään ohjelmallisten aktiviteet-
tien ohjaamista ohjaavat monet ohjeet 
ja asetukset – periaatteessa ilman asian-
mukaista pätevöitymiskoulutusta ei saa 
kuljettaa asiakkaita vaikkapa melontaret-
kellä. Samoin monet muut ”seikkailulli-

siksi” koettavat ohjelmapalvelut vaativat 
hyväksytyn koulutuksen niitä ohjaavil-
ta oppailta. Siksi Ammattiopisto Niit-
tylahden Erä- ja Luonto-opaskoulutuk-
seen on nivottu keskeisiä lajiliittojen ja 
järjestöjen kursseja, jotka läpäissyt saa 
mm. KTO-todistuksen (kiipeilyliitto), 
Koskenlaskuveneen kuljettajan todis-
tuksen, Melonnan ohjaajan todistuksen 
(kanoottiliitto). 

Luonnossa liikkuvan oppaan suurim-
pia työkaluja on tietenkin se ympäris-
tö, jossa kulloinkin liikutaan. Luonnon 
suurta kirjaa opetellaan lukemaan (ja 
kuuntelemaan) laajasti. Opintojen aika-
na opiskellaan kasveja, lintuja, eläimiä, 
kaloja ja hyönteisiä.  Tavoitteena on, et-
tä asiakas aikanaan saa oppaalta vastauk-
sen, kun eteen tulee outo kasvi tai jäkälä.

Usein kysytään, että miten vaativaa 
tuollainen koulutus on? Pitääkö haki-
jan olla supermies tai -nainen, että sel-
viää tällaisesta koulutuksesta? Pohjois-
Karjalan ammattiopisto Niittylahden 
Erä- ja Luonto-opas koulutus on osal-
listujalle vaativaa sekä fyysisen- että hen-

kisen kunnon suhteen. Liikumme eri 
vuodenaikoina ilman pakkausta ja pak-
kauksen kanssa. Kävelemme, hiihdäm-
me, liikumme lumikengillä ja melom-
me. Nukumme laavuissa, teltoissa ja lu-
mikuopissa. Hetkittäin myös koetellaan 
sitä henkistä sitkoa – joskus luontoäi-
ti heittää vettä tai räntää niskaan, toi-
sinaan kurssin sisältöön saattaa kuulua 
omien henkisten voimavarojen hahmot-
taminen. Painetta tulee vaikka muuta-
man tunnin yöunen jälkeen tapahtuvalla 
patikkataipaleella keskellä yötä. Tai miltä 
kuulostaa 24 tunnin kävelytesti? Vaikka 
tuo saattaa kuulostaa hurjalta, niin ai-
van tavallinen Matti ja Maija pärjää – 
perushyvä terveys ja kunto- ehjät nive-
let ja kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin 
ja ihmisiin riittää. 

Lisätietoja koulutuksestamme saa 
kurkistamalla nettisivujamme osoittees-
sa www.pkky.fi/pko

Risto Pekkola, lehtori  
Pohjois-Karjalan opisto 

ja ammattiopisto

Kuusankosken Retkeilijöiden seniorija-
ostolla ”KuuRet 55+” on vilkasta kan-
sainvälistä toimintaa. Se perustuu oma-
rahoitteisuuteen sekä EU:n Elinikäisen 
oppimisen ohjelman Grundtvig-hank-
keisiin, joista olemme erityisen kiitolli-
sia Kansainvälisen liikkuvuuden ja yh-
teistyön keskus CIMO:lle. Tarkoitukse-
namme on avata ovia Euroopan maihin 
ja tutustua ruohonjuuritasolla seniorei-
den elämään ja heidän kulttuuriinsa ja 
elinympäristöönsä.  Viimeisen vuoden 
aikana lähes 50 jäsenistöömme kuulu-
vaa on ollut osallisena Euroopan koh-
teisiin tehdyistä matkoista ja tänne teh-
tyjen vierailujen annista.

”Vuoroin vieraissa” – periaate on käy-
tännössä merkinnyt sitä, että olemme 
isännöineet eri kontaktien kautta saa-
miamme tuttuja vierailulla Kuusankos-
kella ja Kaakkois-Suomessa sekä Helsin-
gissä. Olemme suunnitelleet vieraillem-
me ohjelmia, joissa painottuu suoma-
lainen luonto, historia ja kulttuuri sekä 
tietysti yhdessäolo oman jäsenistömme 
kanssa musiikin, tanssin, saunomisen ja 
hyvän ruoan parissa. Parin viime vuoden 
aikana olemme vastaanottaneet omara-
hoitteisia ryhmiä Portugalista, Kreikasta, 
Kyprokselta ja Italiasta. Itse olemme tois-
taiseksi ehtineet pari kertaa Kreikkaan ja 
Portugaliin. Ensi syksynä olemme läh-
dössä vastavierailulle Italian Etelä-Tiro-
liin noin 30 hengen joukolla. 

Grundtvig –hanketuella olemme osal-
listuneet koordinaattorin ominaisuu-
dessa ”Eurooppalainen näkökulma”-
oppimiskumppanuushankkeeseen, jos-
sa olemme tutustuneet kumppanimai-
himme Italiaan, Kreikkaan, Portugaliin, 
Puolaan, Turkkiin ja Viroon. Olemme 
käyttäneet yli 100 opintotuntia opiske-
luun ja lisäksi tehneet pienemmissä ryh-
missä noin viiden päivän pituisia koko-

usmatkoja. Viroon teimme jopa ylimää-
räisen matkan suuremmalla porukalla. 
Tämän hankkeen päätöskokous pide-
tään kesäkuussa 2012 Kuusankoskella, 
jolloin saamme tänne vieraita kaikista 
kumppanimaistamme. Tapaamisen oh-
jelmaan sisältyvät projektikokousten li-
säksi mm. vierailut Repovedelle ja Ver-
laan. Ennakkotehtävissä osallistuja pyy-
detään kertomaan oman maansa luon-
nosta ja ympäristökysymyksistä.

Grundtvig – ohjelman rahoituksen 
avulla pystyimme vastaanottamaan vii-
me elokuussa 20 vierasta kymmenestä 
eri maasta viikon mittaiseen työpajaan 
”Suomen luonnon monet kasvot”.  Vie-
raiden kommenteista päätellen viikko 
oli erittäin onnistunut vaikkakin Suo-
men luonnon monet kasvot eivät hy-
myilleetkään joka päivä. Viikko kun 
sattui olemaan sateisin Pohjois-Kymen-
laaksossa 50 vuoteen. Oma jäsenistöm-
me osallistui runsaslukuisena työpajan 
järjestelyihin.

Toimimme vapaaehtoisperusteella – 
meillä ei ole palkallista henkilöstöä ei-
kä taloudellisen hyödyn tavoittelua. Tä-
hän periaatteeseen sopii myös kolmas 
Grundtvig-hankkeemme ”Huolenpi-
toa”, joka on osa senioreiden vapaaeh-
toistoimintaa. Tänä keväänä, huhti-tou-
kokuussa kuusi jäsentämme on Portu-
galissa vapaaehtoistyössä kolmen viikon 
ajan. Vastavuoroisesti meille saapuu syys-
kuussa kuusi portugalilaista senioria kol-
men viikon jaksolle. Osana tätä jaksoa 
viemme portugalilaiset TRL:n majoille 
Lappiin pieniin kunnostus- ja siistimis-
tehtäviin.

”Vierivä kivi ei sammaloidu” sopii hy-
vin aktiivisten senioriretkeilijöiden tun-
nukseksi. Kaikenlainen henkinen ja fyy-
sinen aktiivisuus liitettynä sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen auttaa meitä jaksa-

maan ja toivottavasti olemaan mahdol-
lisimman vähän taakkana yhteiskun-
nallemme. Kokemuksesta voimme sa-
noa, että Suomi-kuva on kirkastunut ja 
omat asenteemmekin avartuneet. Ehkä 
tässä on virikkeitä muillekin yhdistyksil-
le? Kysykää, jos asia kiinnostaa.

Teksti: Seppo Tahvanainen, 
Tauno Hellstén

Kuvat: Seppo Tahvanainen

Ruostesiipi
Mikäli olet sattunut liikkumaan lähiaikoina keväthangilla, niin olet ehkä nähnyt 
tummanruskean pienen toukan piipertämässä lumella. se on siilikehrääjiin kuulu-
van ruostesiiven toukka, joka on talvehtinut täysikasvuisena ja hakee nyt koteloitu-
mispaikkaa. Perhonen on tämän näköinen ja lentää jo alkukesästä.

Hannu Rasiranta, Hämeenlinnan Retkeilijät

Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 
– eräopaskoulutus

Kurssilaiset syysvaelluksella.

Vuoroin vieraissa –
Pro Finland

Suomen luonnon monet kasvot – työpajan osallistujat sauvakävelyesittelyssä Kuusankoskella elokuussa 2011. Opastajana Tau-
no Hellstén.

Etelätirolilaiset isäntineen Verlan metsätietopolulla kesäkuussa 2011, Tauno Hellstén 
toimi retken johtajana.


