
Luonnossa kotonaan kouluttajakoulutus Suomen Latu 2021 

 

Suomen Ladun lastentoiminnan koulutustoiminta on laajaa. Koulutamme sekä yhdistysten vapaaehtoisia 

että varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Vuonna 2019 toteutimme 88 kurssia, joille osallistui yli 1000 

henkeä. Suosituimpia koulutusmuotojamme ovat Metsämörri ja Tunteet hukassa -metsäseikkailu. Lisäksi 

koulutamme Luonnossa kotonaan -kasvattajia, Muumien ulkoilukoulujen ohjaajia ja eri aikuisliikunnan 

lajien ohjaajia.   

Kouluttajuus Suomen Ladussa on antoisaa! Pääset mukaan muiden luontoliikuttajien ja kouluttajien 

verkostoon, jossa pidämme yhteyttä sähköisesti ja tapaamme vuosittain. Olet mukana kehittämässä 

toimintaa ja kouluttajataitojasi. Kurssien kouluttamisesta maksetaan palkkio ja matkakulut korvataan. 

Edellytämme, että kouluttajat kouluttavat vähintään yhden kurssin tai osallistuvat kouluttajatapaamiseen 

kouluttajakoulutusta seuraavien kahden vuoden aikana.  

Kouluttajakoulutus sisältää webinaarin 22.9. klo 17–19, kolme lähipäivää, kouluttajaharjoittelun sekä lyhyitä 

välitehtäviä. Kouluttajaharjoittelu sijoittuu lähipäivien väliin. Kirjalliset tehtävät painottuvat 

kouluttajaharjoitteluun.  

Lähipäivät: 

Aloitusviikonloppu 9.–10.10.21 ja lopetustapaaminen toukokuu 2022, Uusimaa 

Pääsyvaatimukset 

Luonnossa kotonaan peruskurssi suoritettu, vähintään puolen vuoden työkokemus Luonnossa kotonaan -

toimipaikassa, useamman vuoden kokemus luontopainotteisesta varhaiskasvatuksesta ja 

kasvatus/sosiaali/opetusalan tutkinto. 

Koulutuksen hinta 

Koulutuksen hinta on 270 € (Suomen Ladun jäsen), muut 330 € sisältäen opetuksen, materiaalin ja 

ruokailut. HUOM! Koulutuksen hinta palautetaan osallistujalle, kun hän on valmistumisen jälkeen 

kouluttanut kaksi LK peruskurssia, kahden vuoden sisällä valmistumisesta. 

Lähipäivistä osallistujille, joiden etäisyys kotoa kurssipaikalle on yli 200 km, kustannetaan tarvittaessa 

majoitus. Lisäksi heille korvataan matkakulut, edullisimman kulkuneuvon mukaan, valmistumisen jälkeen.  

Mikäli olet jo Suomen Ladun kouluttaja, sinun ei ole pakollista osallistua 22.9. webinaariin.   

Haku 

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella 22.8.2021 mennessä. Koulutukseen valitaan max 20 henkeä 

eri puolilta Suomea. Tieto valituille lähetetään 31.08.2021 mennessä. 

 

 



Peruutusehdot:  

Kurssin järjestäjän peruutusehdot 

Jos kurssille ei kolmea viikkoa ennen kurssin alkamista ole ilmoittautunut vähimmäismäärää osallistujia, sitä 

ei toteuteta. Tällöin saat siitä tiedon sähköpostiisi ja sinulle palautetaan maksetut kurssimaksut 

täysimääräisenä.  

Järjestäjän oikeus muutoksiin 

Suomen Latu ry pidättää itsellään oikeuden muutoksiin, joiden syynä ovat hintojen muutokset, force 

majeur –esteet tai muut Suomen Latu ry:stä riippumattomat seikat. 

Osallistujan peruutusehdot 

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen koulutus@suomenlatu.fi 

- Viimeistään 21 vrk ennen kurssia, veloitetaan toimistokulut 30 € 

- Myöhemmin kuin 21 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen kurssin alkua, peritään 50% hinnasta. 

- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen kurssia tai jos osallistuja ei saavu ajoissa myöhästyen kurssilta tai ei tule 

lainkaan kurssille, on järjestäjällä oikeus pidättää koko kurssin hinta. 

 

Lisätiedot:  

Anna Anttonen, lastentoiminnan suunnittelija, anna.anttonen@suomenlatu.fi, p. 050 472 7222  
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