
 

 

Miten nuorisokeskuksissa toteutetaan seikkailukasvatusta? 
 
Nuorisokeskukset, seikkailukasvatus ja seikkailukasvatusverkosto 
 
Suomessa on yhdeksän nuorisokeskusta ja ne muodostavat keskinäisen verkoston. 
Nuorisokeskusten toimintaa ohjaa nuorisolaki. Nuorisokeskuksille yhteistä on kaunis sijainti 
luonnon keskellä, erinomaiset fasiliteetit toiminnalliseen oppimiseen ja seikkailukasvatuksellisten 
aktiviteettien toteuttamiseen. Nuorisokeskukset tuottavat leirikoulujen, luonto- ja harrasteleirien, 
seikkailukasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen, koulutusten, kokousten, perhe- ja virkistyslomien 
ja nuorisotapahtumien järjestämiseen liittyviä palveluita. Nuorisokeskukset toimivat myös 
kansainvälisen nuorisotoiminnan koordinoijina ja kohtauspaikkoina. Nuorisokeskukset kehittävät 
kansainvälistä nuorisotyötä yhdessä nuorisotutkijoiden ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

Palvelut toteutetaan paikalliskulttuurin kannalta merkittävillä paikoilla, joissa on nuorisotyöhön 
kehitetyt turvalliset puitteet, majoitus- ja ateriapalvelut, kokous- ja koulutustilat sekä toimintaan 
soveltuvat harrastus- ja liikuntavälineistö sekä tilat. 

Suomen nuorisokeskusyhdistys koordinoi nuorisokeskusten yhteistä kehittämistä ja viestintää sekä 
valvoo nuorisokeskusten etua. Vuodesta 2008 asti SNK ry:n tehtäviin on kuulunut myös 
koordinoida valtakunnallista seikkailukasvatusverkosta, jonka tavoitteena on 
edistää seikkailukasvatusta Suomessa.  
 
Seikkailukasvatusverkosto järjestää vuosittain valtakunnalliset seikkailukasvatuspäivät, jonne 
osallistuu noin 170 henkeä. Nuorisokeskukset ovat aktiivisia seikkailukasvatuspäivien järjestäjiä ja 
niille osallistujia. Joskus järjestetään myös alueellisia seikkailukasvatuspäiviä.  
 

 
 



 

 

Miten meillä toteutetaan seikkailukasvatusta? 
 
Nuorisokeskuksiin tullaan yleensä ryhmien kanssa ja viivytään muutama yö. Tämän lisäksi on 
päivän kestäviä vierailuja. Seikkailukasvatusta käytetään nuorisokeskuksissa hyvin monissa 
aktiviteeteissa ja hyvin erilaisten ryhmien kanssa. Se on usein osana nuorisokeskusten 
leirikouluissa, kansainvälisissä nuorten ohjelmissa, leireillä, luontokouluissa sekä Nuotta 
valmennuksessa, joka intensiivivalmennusta etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan piirissä 
oleville nuorille. Seikkailukasvatus näkyy myös nuorisokeskuksissa kasvatuksen ammattilaisille 
järjestettävissä koulutuksissa ja seminaareissa sekä yrityksille räätälöidyissä työhyvinvointi 
ohjelmissa. Tämän lisäksi kansainväliset koulutusmatkailuryhmät ovat hyvin kiinnostuneita 
tutustumaan seikkailukasvatukseen ja se yleensä kuuluu heidän ohjelmiinsa.  
 

 
 
Nuorisokeskukset ovat profiloituneet kaikki vähän eri tavoin. Kaikissa nuorisokeskuksissa on 
kuitenkin leirikouluja ja Nuotta- valmennusta. Nuorisokeskukset ovat Suomen suurin leirikoulujen 
järjestäjä. Nuorisokeskuksissa seikkailukasvatus on ympäristökasvatuksen ohella sisäänrakennettu 
menetelmä leirikoulun toteutuskokonaisuudessa. Leirikoulu kokonaisuutena perustuu 
positiiviseen vahvistamiseen ja kokemukselliseen oppimiseen. Seikkailukasvatuksen avulla 
pyritään mahdollistamaan yksilöille kokemuksia, joiden kautta yksilön positiivinen minäkuva 
vahvistuu ja opitaan uusia asioita ja reflektiivisyyttä. Lapsia ja nuoria kannustetaan uusiin 
kokemuksiin ja tekemään asioita itse. Ohjaajat työskentelevät tietoisesti turvallisen ilmapiirin 
luomiseksi. Ryhmän toimintaan ja sen prosesseihin kiinnitetään huomiota ja käytetään sitä 
voimavarana ja oppimisen tukena.  
  



 

 

Seikkailukasvatuksen avulla pyrimme tarjoamaan hetkiä, joissa osallistujat näkevät toistensa 
vahvuuksia, jonka ansiosta ryhmäytyminen tapahtuu luontevasti. Voimme myös antaa opettajalle 
tilaa nähdä oppilaat uudessa ympäristössä kokemassa ja oppimassa. Koulutyöstä poikkeava 
seikkailullinen kokonaisuus tarjoaa opettajalle mahdollisuuden nähdä oppilaansa holistisemmin. 
 
Nuotta- valmennuksessa seikkailukasvatusta pystytään toteuttamaan parhaiten, sillä Nuotta-
valmennuksen pienryhmien kanssa on mahdollista rakentaa kohdennetumpia ohjelmia ja 
syvällisempiä kasvuprosesseja, koska usein ryhmää ohjaa sama henkilö, ryhmä on pieni ja yhdessä 
vietetty aika intensiivistä ja koko kasvatuksellinen prosessi on suunniteltu jokainen yksilö sekä 
ryhmä kokonaisuutena huomioiden. Vastaavaan on esimerkiksi leirikoulun kanssa vaikea päästä, 
sillä kaikkien ryhmän jäsenten osalta ei ehkä itsensä haastaminen toteudu, koska ryhmän 
yksilöiden tarpeista ei aina ole tarpeeksi tietoa ja ohjelmat laaditaan varmuuden vuoksi riittävän 
turvallisiksi, jolloin haasteellisuus saattaa kärsiä. Myös reflektiolle voi jäädä liian vähän aikaa, jotta 
ohjelmaa voisi kutsua varsinaisesti seikkailukasvatukseksi. 
 

 
 
  



 

 

Useimmissa nuorisokeskuksissa seikkailukasvatus on olennainen osa monia tarjoamiamme 
ohjelmia. Seikkailussa lähdetään turvallisessa ryhmässä kokemaan jotain uutta, erilaista ja 
jännittävää. Lähdetään siis teille tuntemattomille. Tässä muutamia esimerkkejä millaisia ohjelmia 
tarjotaan: 

 kulttuuriset seikkailut, johon liittyy esim. aikamatka kartanon, koulun tai majakan 
historiaan tai metsään kivikaudelle sekä näihin liittyvät roolit, joihin valmistaudutaan ja 
eläydytään 
 

 eräretket, erätaidot, ruoan valmistus nuotiolla jne. Seikkailukasvatus etenee kohti uutta ja 
tuntematonta, mutta kuitenkin hallitusti ja turvallisesti. Erilaiset eräilyyn, 
selviytymistaitoihin ja retkiensiapuun liittyvät ohjelmat voidaan nähdä esim. 
kuudesluokkalaisille eräretkiseikkailun aloituksena. Leirikoulujen lyhyessä aikajänteessä ei 
välttämättä ehdi toteuttaa laajaa eräretkeä, mutta retki lähiluontoon, metsään omin jaloin 
+ oman ruuan valmistus on mahtava aloitus monelle. Se on prosessin aloitus, joka 
mahdollisesti jatkuu nuoren elämässä jossain muussa yhteydessä. Positiivinen kokemus ja 
mukavuusalueen sopiva laajentuminen on ensimmäinen askel kohti seuraavaa seikkailua. 
Seikkailukasvatus on prosessi. 
 

 Melonta: jännityksen ja pelonkin kohtaamista ja voittamista turvallisessa ryhmässä 
 

 Köysitoiminnot: myös jännityksen sietämistä ja käsittelyä. ”Järkevä” toiminta paineen, 
jännityksen ja pelon alla. Omien rajojen tunnistaminen ja hyväksyminen. Iloitseminen 
erilaisuudesta ryhmässä; jokaisen suoritus on upea huolimatta esimerkiksi siitä, kuinka 
korkealle korikiipeilyssä tms. pääsi / halusi mennä. Osallistua voi myös maankamaralta. 
Kannustaminen ja auttaminen ovat loppujen lopuksi parasta, mitä voi kavereille antaa. 
Ohjaajan rooli näissä toiminnoissa on tuoda mukaan seikkailukasvatus elementti, ettei 
esimerkiksi seinäkiipeily ole vain kiipeämistä, vaan keskustelun ja ohjeistuksen kautta siitä 
tehdään jotain suurempaa.  
 

 Pimeänretket, iltaretket ja yösuunnistus: Lähdetään selvittämään, kuinka pimeään voi 
tottua. Kuinka rationaalinen ajattelu ja toiminta ovat käteviä myös pimeällä? Mitä 
pimeässä liikkumisessa tulee ottaa huomioon? Kuinka retkeen valmistaudutaan ja mitkä 
asiat tekevät retkestä turvallisen? 

 
 Lähimetsä liikunnan ja elämysten paikkana: monissa ohjelmissa lähtökohtana on nauttia 

ulkoilusta lähellä luonnossa. Se voi olla monelle seikkailu jo sinällään. Joskus myös 
sääolosuhteet antavat oman lisänsä ulkoiluun. Aina seikkailusta on kuitenkin selvitty ja 
usein, mitä kovempi kaatosade, sen isompi voittajafiilis pelin/leikin/ohjelman jälkeen. 
Myös talviset ohjelmat antavat upeita mahdollisuuksia uusille kokemuksille. 



 

 

Seikkailukasvatusta käytetään siis erilaisissa aktiviteeteissa, hyvin erilaisten ryhmien kanssa. 
Seikkailukasvatusprosessin intensiivisyys ja prosessien syvällisyys vaihtelee paljonkin. Jos katsoo 
nuorisokeskusten kotisivuja, näkyy niissä seikkailukasvatus hyvin vaihtelevasti. Useimmin 
puhutaan kasvatuksesta, kokemuksellisesta oppimisesta, toiminnallisuudesta, seikkailuista ja 
haasteista sekä turvallisesta ympäristöstä. Nämä kaikki elementit ovat keskeisiä nuorisokeskusten 
pedagogisessa työotteessa, joka on nuorisokeskusten yhteinen näkemys hyvästä nuorisotyöstä 
nuorisokeskusten toimintaympäristössä. Nuorisokeskuksissa kaikkien ryhmien päivä/ leiriohjelmat 
toteutetaan siten, että lapsia ja nuoria osallistetaan mahdollisimman paljon toimintojen 
suunnitteluun etukäteen ennen nuorisokeskukseen saapumista, ryhmästä kerätään tietoa 
(ryhmädynamiikka, onko klikkejä, kiusaamista, yksinäisyyttä) ja kannustetaan opettajia/ ohjaajia 
huolehtimaan, että ryhmissä/ luokissa on asetettu henkilö- ja ryhmäkohtaisia tavoitteita. Nämä 
tavoitteet huomioidaan aktiviteetteja suunniteltaessa. Ryhmät myös itse valitsevat etukäteen 
ohjelmat kuten köysitoiminnot, kädentaidot, eräretket jne. Ohjelmiin kuuluu myös ohjattu 
reflektio, jossa puretaan tuntemuksia ja kokemuksia.  
 



 

 

Adventure education in the Finnish Youth Centres 

Youth Centres, adventure education and National Adventure Education Network 

 
There are nine Youth Centres in Finland, which make up a national network of Youth Centres. 
Finnish Youth Centres are supervised and subsidised by the Ministry of Education and Culture. The 
development of youth work in the Youth Centre Network is carried out by following the current 
Youth Act.  
 
The Youth Centres offer services for school camps, nature and hobby camps, family camps and 
holidays, diverse training sessions and courses, and other events for young people and youth 
workers throughout the year. Youth Centres also coordinate international youth exchange 
programs and are popular meeting points for international youth groups. Youth Centres develop 
international youth work together with researchers and international partners.  

All the Youth Centres are located in beautiful surroundings close to nature offering great 
opportunities for outdoor and adventure education activities. The premises are close to nature, 
with full board and comfortable accommodation.  The Youth Centres offer safe 
and responsible environment for various camps and courses with qualified staff for instructing. All 
the facilities and activities are desinged for young people and youth work. 
 
The Finnish Youth Centres Association lobbies for the Youth Centres Network and acts as a hub for 
cooperation, development and communication among all the Youth Centres. Since 2008 the 
Finnish Youth Centres Association also coordinates the National Adventure Education Network 
whose aim is to increase general awareness of the adventure educational methods and strengthen 
its position among the youth workers, teachers, social workers and therapists.  
 

Adventure Education Network organises annual 
Adventure Education seminar for professionals 
interested in the field. The seminar has around 
170 participants. Often the seminar has been 
organised in one of the Youth Centres. The 
educational staff in Youth Centres attends the 
seminar to supplement professional competences 
with latest knowledge. Sometimes the Youth 
Centres organize even regional adventure 
education seminars.   



 

 

How do we use Adventure Education in Finnish Youth Centres? 
 
Youth Centres mainly offer services for groups, which stay a couple of days and nights.  In 
addition, some groups visit the Youth Centre just for a day. Adventure Education is used in various 
activities with diverse groups. We often include adventure educational activities in the programs 
of school camps, international youth groups, nature and hobby camps and nature schools. The 
most intense adventure educational process is introduced in Nuotta coaching, which supports 
young people’s social and life management skills and is available for customers of outreach youth 
work and workshops. Adventure education is also included in training and seminars for 
professional educators and in well-being programs to improve working life in private and public 
sectors. There is also increasing international interest in adventure and outdoor education among 
the educational travel enterprises all over the world.  
 

 
 
The Youth Centres have a lot in common, but they also emphasize local cultures and have unique 
activities. However, all the Youth Centres organize school camps and Nuotta coaching. We are 
Finland’s most popular school camp organiser. Adventure and environmental education are 
included in implementation of school camps. At the Youth Centre school camp is accomplished as 
an educational process, which consists of smaller programs or activities such as climbing, handy 
craft, canoeing, wilderness skills etc. The whole process is based on positive attention and 
experiential learning. With adventure education we strive to offer individuals experiences, which 
strengthen their positive self-image and teach them reflexion and other new skills. We encourage 
young people to try new things and to carry out things by themselves. Instructors work 
intentionally in order to create safe atmosphere and to use the group processes as a resource for 
learning and individual support. We aim to provide young people with moments, in which 
participants notice each other’s strengths and the feeling of belonging arises naturally. We can 
also provide teachers opportunities to see their pupils experiencing and learning in new 
surroundings. These non-formal adventurous learning environments also enable teachers to see 
their pupils in a more holistic way. 
  



 

 

The most comprehensive way to accomplish adventure education at Youth Centres is Nuotta  
coaching.  Nuotta coaching is always a special group activity and the maximum size of the group is 
12, but very often the group is a lot smaller. With special groups it is possible to make more 
tailored and deeper going educational processes, because usually the same coach is with the 
group all the time, the group is small and the time spent together is very intense. In Nuotta 
coaching the whole educational process has been planned so that every individual and the whole 
group as an entity in taken into consideration.      
 
It is difficult to reach such a comprehensive and deep going process with a school camp, because 
there often lacks a very detailed information about individual needs and skills. In that case the 
challenges may not be difficult enough, because for safety reasons the programs have to be 
planned for average skills. In addition, sometimes with school camps the reflection part has 
proven to be difficult to realise because of the size of the group and amount of program the 
classes have planned for themselves.  

 

 
  



 

 

In most Youth Centres adventure education in essential part of many programs or activities they 
offer. In adventures we start a journey in a safe group to experience something new, different and 
exiting. We sail towards the unknown. Here are some examples of the programmes available: 

 Cultural adventures, which can involve time travelling into the history of an old mansion, 
lighthouse, school or village or into forest of the stone age. In the adventures the children 
prepare to adopt roles they play. 
 

 Wilderness skills and camps, preparing food on the open fire etc. Adventure education 
goes step by step towards the new and unknown, but in a controlled and safe way. 
Programs related to different wilderness, survival and first-aid skills for the children at 6th 
grade can be considered as start for wilderness adventure. In the sort time span of the 
school camp it may not be possible to realise a “proper” wilderness trek, but a trip to the 
nature next door, to a forest close by and making a meal at the camp fire can be an 
outstanding start for many. It it’s the beginning of something, which can continue in some 
other situation in the life of the young person. Positive experience and extending the 
comfort zone in a suitable way can be the first step towards the next adventure. Adventure 
education is a process. 
 

 Canoeing: facing excitement and winning even fear in a safe group. 
 

 Rope-activities: also facing excitement and dealing with it. “Reasonable” action when 
facing pressure, excitement and fear. To make familiar with one’s own limits and accepting 
them. To be happy of the differences in the group – each accomplishment is great 
regardless of how high one  was able or willing to climb. One also can participate from the 
ground.  Encouragement and help are the best one can hand over to a friend. Discussion 
and reflection led by a qualified instructor make sure that climbing is not just climbing, but 
something bigger. 
 

 Treks in the darkness, in the evening and orienteering at night: we find out how to get used 
to darkness. How useful is it to think and act rationally, also when it is dark? What needs to 
be taken into consideration when we move in the dark? How to prepare for a trek in the 
dark? What makes a trek safe? 
 

 Forest next door as a place for exercise and adventures: in many programs the starting 
point is to enjoy being outdoors in the nature close by. Even this can be an adventure for 
many as such. Sometimes weather conditions add another perspective for being outdoors. 
Often the harder the rain the more feeling of the winner after the game, play or program. 
Also winter programs such as ice fishing, offer great possibilities for new experiences. 
 

 Escape room – activities in order to learn problem solving skills in a group.  

  



 

 

Thus, adventure education is used in different activities, with very different groups. The intensity 
of the adventure education process and the depth of the processes vary a lot. If you look at the 
websites of the individual Youth Centres, you can see adventure education in them varies to some 
extent. Most often they talk about education, experiential learning, activity-base-methods, 
adventures and challenges, and a safe environment. All these elements are central to the 
pedagogical approach of the Youth Centres, which is the common view of the Youth Centres on 
good youth work in the operating environment of the Youth Centres. In Youth Centres, day / camp 
programs for all groups are implemented by involving children and young people as much as 
possible in planning activities before arriving at the youth centre, gathering information about the 
group (group dynamics, whether there are clicks, bullying, loneliness) and encouraging teachers / 
instructors to collect individual and group-specific objectives. These objectives are taken into 
account, when planning activities. The groups also themselves pre-select programs such as rope 
functions, handicrafts, wilderness trips, etc. The programs also include a guided reflection in which 
feelings and experiences are discussed. 

 
  
* https://www.youtube.com/watch?v=vDIjtWFy2Cg 
 
 
 


