Luonnonvaraja ympäristöala
Luonnonvara- ja ympäristöalalla
toimitaan biotalouden ja luonnonläheisten elinkeinojen parissa. Kouvolan seudun ammattiopiston Luonto- ja
ympäristöalan perustutkinnossa voit
opiskella luonto-ohjaajaksi, luonnonvaratuottajaksi tai ympäristönhoitajaksi.
Toimipiste sijaitsee Kouvolan Anjalassa, Kymijoen ja Anjalan kartanon historiallisessa miljöössä. Koulun alueella
sijaitsee myös oppilaitoksemme käytössä oleva BioSampo, biotalouden
koulutus- ja tutkimuskeskus. Meille
on hyvät kulkuyhteydet ja koululla on
maksuton opiskelija-asuntola.
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa opintokokonaisuuksiin kuuluu
osaamisalasta riippuen esimerkiksi
ympäristöekologiaa ja lajintuntemusta, ympäristönhoitotöitä, jätehuoltoa,
biotalouden opintoja, luonto-ohjelmapalveluiden järjestämistä, alan koneiden ja työvälineiden käyttämistä,
luonnontuotteiden tuottamista ja
Green Care-toimintamallin omaksumista.
Tutkinto valmistaa alan perustason
tehtäviin. Tutkinto antaa myös yleisen
jatko-opintokelpoisuuden. Vaativampiin työtehtäviin tarvittava ammattipätevyys voidaan myös osoittaa työkokemuksen kartuttua suorittamalla
ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.
Tervetuloa opiskelemaan Anjalaan
– Meillä on tekemisen meininki!
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Ottaako luonnolle?
Tule opiskelemaan tulevaisuuden aloja meille!
Luontoalan osaamisala, LUONTO-OHJAAJA
Luonto-ohjaajana teet monipuolisia luontoon liittyviä ohjaustehtäviä. Hallitset erilaisten asiakasryhmien ohjaamisen luonnossa ja tiedostat Green Care-toiminnan merkityksen työssäsi.
Ymmärrät luontoarvojen merkityksen ja osaat liikkua luonnossa. Osaat järjestää ohjelma- ja luontopalveluja eri
organisaatioille.
Työpaikkojasi ovat esimerkiksi hyvinvointi-, hoiva- ja koulutusalat, nuoriso-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelut, luonto-, elämysja ohjelmapalveluyritykset, hankkeet, nuoriso- ja leirikoulukeskukset, erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Ammattinimikkeitäsi
ovat esimerkiksi ohjaaja, ohjelmapalvelutuottaja, opas, kouluttaja, luontokasvattaja, luontovastaava, luontoyrittäjä, tiedottaja, luontoneuvoja.
Luontoalan osaamisala, LUONNONVARATUOTTAJA
Luonnonvaratuottajana osaat hyödyntää paikallista luontoa eri
tavoin. Olet luonnontuotealan asiantuntija. Keräät ammatissasi
tarvittavat raaka-aineet luonnosta ja osaat jalostaa niitä. Osaat
hyödyntää esimerkiksi hunajaa, marjoja, yrttejä, sieniä tai luonnonkasveja erilaisiksi tuotteiksi. Ymmärrät tuoteneuvontaa,
viennin organisoimista ja tuotekehitystä sekä huomioit Green
Care-toiminnan merkityksen työssäsi.
Työpaikkojasi ovat esimerkiksi elintarvikeala, matkailu- ja luonnontuotealan yritykset, maa- ja metsätalousala, luontoalan yritykset, - järjestöt, - yhdistykset, hankkeet ja tutkimuslaitokset.
Ammattinimikkeitäsi ovat esimerkiksi elintarviketyöntekijä,
maatalousyrittäjä, tuottaja, luonnontuotekehittäjä, luonnontuotealan asiantuntija, luontoyrittäjä tai kuluttajaneuvoja.
Ympäristöalan osaamisala, YMPÄRISTÖNHOITAJA
Työpaikkojasi ovat esimerkiksi kuntien ja yritysten tekniset
palvelut, puisto- ja ympäristötoimi, jätehuolto, valtionhallinto,
ympäristökeskukset, koulutus-, neuvonta- ja kierrätysalan yritykset, yhdistykset, insinööri- ja konsulttitoimistot, tutkimuslaitokset ja teollisuus.
Ammattinimikkeitäsi ovat esimerkiksi ympäristöneuvoja, ympäristövastaava, näytteenottaja, puhdistamonhoitaja, jäteautonkuljettaja, kierrätysneuvoja, vihertyöntekijä, maisema- tai puistotyöntekijä, konsultti, energianeuvoja tai prosessityöntekijä.
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