22.1.2018
Tietoa LEO-koulutuksesta
Liikunnan ammattitutkintoon valmistava luontoelämysohjaajakoulutus, LEO11-kurssi on
tulossa hakuun keväällä 2018, maaliskuu-huhtikuu aikana. Kurssi on järjestyksessään 11.
Ensimmäinen kurssi, LEO1, on pidetty 1998-2000.
LEO-koulutukseen hakeutuu yleensä tekijöitä liikunta- ja matkailualalta; eräoppaita,
safarioppaita, hiihdonopettajia, yrittäjiä, liikunta- ja matkailualan opettajia, jne. Noin 70 %
valmistuneista työskentelee vähintään osa-aikaisesti luontomatkailualalla ja noin 30 %:lla on
oma yritys. Ikäjakauma on keskimäärin 25-50 vuotta ja kurssin koko yleensä 10-15 henkilöä.
Koulutus on vahvasti käytäntöpainotteista ja lähijaksot ovat sisällöltään aktiivisia ja reippaita.
Koulutuksessa keskitytään alalla vaadittavan osaamisen, ohjaajapätevyyksien sekä
turvallisuuskoulutusten hankintaan.
LEO11-kurssilla käydään läpi seuraavat auktorisoidut ohjaaja- ja erikoiskoulutukset:
-

KTO (köysitoiminnanohjaaja)
SRO (seikkailurataohjaaja)
Melontaohjaaja
EPP 2-kajakki taitokoe
Koskiveneenkuljettaja
SHORY-maastohiihtomoduuli
Korkealla työskentely
Lumiturvallisuus 1
Matkailualan turvallisuuspassi
AS 1-alkusammutuskoulutus
Hygieniapassi
EA1 ja eräpainotteinen EA2

Koulutus kestää 16 kuukautta ja lähijaksoja on 15 kpl, joista jokainen kestää yleensä 4 päivää.
Koulutuksen voi suorittaa hyvin työn tai myös muun opiskelun ohessa. Lähijaksoja pidetään
yleensä Rovaniemellä mutta myös esim. Lieksan Neitikoskella, Tornionjoella, Levillä ja
Korouomassa. Jokaisella lähijaksolla on oma teemansa. Opiskelijat ovat yleensä olleet ympäri
Suomea, Helsinki-Nuorgam-väliltä.
Liikunnan ammattitutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta, joissa koulutuksessa, työssä tai
muissa yhteyksissä hankittu ammattitaito osoitetaan näyttöjen avulla.
Koulutuksen sisältö suunnitellaan aikaisemman osaamisen perusteella opiskelijalle ja sen
tuloksena syntyy henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Siinä
opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen.
Opiskelijakohtaisesti huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, tarvittavan osaaminen ja
tavat miten osaaminen hankitaan, näytöt, tarvittava ohjaus ja tuki.

Koulutuksen aikana ei ole mahdollisuutta saada opintotukea johtuen monimuoto-opiskelusta.
Opiskelijakortti mahdollistaa alennukset julkisissa kulkuvälineissä ja lähijaksojen aikaan on
mahdollista majoittua ja ruokailla Santasport Lapin Urheiluopistolla edulliseen
opiskelijahintaan.
Haku alkaa keväällä 2018, hakijoiden haastattelut tehdään elokuun aikana ja uusi kurssi alkaa
6.-9.9.2018 ensimmäisellä lähijaksolla. Koulutuksessa toimitaan ”maalla, ilmassa ja vedessä”,
joten hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja hyvän yleisen terveydentilan omaava henkilö.
Hakijan tulee kyetä toimimaan korkeilla paikoilla ja olla uimataitoinen (min. 200 m). Normaali
fyysinen kunto riittää.
Koulutus on suomenkielinen. Koulutuksen hinta on 1000 € (sis. valmistavan koulutuksen
koulutusmateriaaleineen, tutkintomaksun ja näytöt).

Tervetuloa hakemaan koulutukseen!

Lisätietoa koulutuksesta antaa:
Oula-Matti Peltonen
Luonto- ja seikkailuliikunta I Outdoor Sports

Turvallisuuspäällikkö I Safety Manager
oula-matti.peltonen@santasport.fi
phone. +358 (0)20 798 4234
Santasport Lapin Urheiluopisto
Santasport Finland Oy
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi
www.santasport.fi
www.lappiareena.fi

