
UUDISTA OSAAMISTASI 
– TULE INNOSTUMAAN 

JA OPPIMAAN!
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Uudista osaamistasi Lasten ja nuorten keskuksen 
sekä Seurakuntaopiston vuoden 2021 koulutuksissa! 
Tähän liitteeseen on koottu koulutuksemme lasten, 

nuorten ja perheiden parissa toimiville ammattilaisille. 

Vinkit työn arkeen, ajankohtainen ammatillinen tieto 
ja yhteinen prosessointi kollegojen kanssa kuuluvat 

kaikkiin koulutuksiimme. Kiinnostavat sisällöt yhdessä 
osallisuutta edistävien työskentelytapojen kanssa 

syventävät ammatillista osaamistasi.

Opin hyviä ja tärkeitä taitoja 
kehitt ää ja monipuolistaa työtäni.”

Lisätiedot

SISÄLLYSKOULUTUKSET 2021

Koulutustarjontamme koostuu kahdenlaisista 
koulutuksista: avoimesta tarjonnasta ja tilauskoulutuksista. 

Voit varata itsellesi paikan niihin koulutuksiin, 
joiden aika ja paikka on ilmoitettu. 

Voit myös tilata työyhteisöllesi tarpeidenne 
mukaan räätälöidyn koulutuksen.

TEEMAT 
JA IKÄKAUDET

Esitteestä löydät tarjolla olevat kou-
lutukset teemoittain. Teemat ovat 
kuitenkin vain suuntaa-antavia, jo-
ten tutustu rohkeasti koko koko-
naisuuteen! Koulutusten otsikoiden 
viereen on merkitty värillä, minkä 
ikäisten lasten ja nuorten kanssa 
tehtävään työhön koulutus erityi-
sesti sopii. 

ILMOITTAUTUMINEN 
JA TIEDUSTELUT

Varaa paikkasi ajoissa, sillä koulu-
tukset täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Koulutuskirje ja muu 
mahdollinen materiaali lähetetään 
osallistujille ilmoittautumisajan 
päättymisen jälkeen. Tarkemmat 
ilmoittautumistiedot löydät kunkin 
koulutuksen esittelyn yhteydestä i-
symbolin vierestä. Symboli ohjaa 
myös lisätietojen etsimiseen. 

KOULUTUSTEN 
KUSTANNUKSET

Koulutuksen esittelyistä löydät tie-
don kunkin koulutuksen osallistu-
mismaksusta sekä muista mah-
dollisista kustannuksista (esim. 
majoitukset ja ruokailut). Oikeu-
det muutoksiin pidätetään. Tilaus-
koulutusten hinnat määritellään 
tapauskohtaisesti koulutuksen laa-
juudesta, osallistujien määrästä ja 
koulutustiloista riippuen. Järjes-
tämme tilauskoulutuksia kaikkial-
la Suomessa ja tarvittaessa myös 
osittain tai kokonaan etätoteutuk-
sina, mikäli se on tarkoituksenmu-
kaista koulutuksen tavoitteet ja si-
sältö huomioiden.

YHTEISTYÖ-
KUMPPANIT

Monet koulutuksistamme tuote-
taan yhteistyössä muiden asiantun-
tevien alan toimijoiden kanssa.

LÖYDÄT  LISÄTIETOJA 
kunkin koulutuksen 

yhteistyökumppaneista 
osoitteista: 

seurakuntaopisto.fi /seurakunnat 
ja 

koulutukset.lastenjanuorten
keskus.fi .
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KYSY LISÄÄ!
044 358 9040, koulutukset@seurakuntaopisto.fi 

040 018 2278, koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi 



54

JOHTAVIEN NUORISOTYÖN-
TEKIJÖIDEN TYÖKOKOUS••
 2.11.2021 (etkot 1.11.2021)
 Turku
Työkokous tarjoaa hedelmällisen alus-
tan seurakunnallisen nuorisotyön joh-
tamisen kehittämiselle! Kokouksesta 
saat tukea sisältöjohtamiseen ja ver-
taisverkostojen vahvistamiseen.

 60 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa sisältäen aamupalan 
 n. 100 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 20.9.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

KIRKKOMUSKARIN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT•
 7.–8.10.2021
 Turku
Syksyinen Turku kutsuu kirkkomuskari-
päiville! Koulutuksessa kokeillaan imp-
rovisaation ja draaman keinoja mus-
karikäytössä, tutustutaan aivan uusiin 
lauluihin ja kuljetaan muskarin tieltä 
kohti kuoropolkua.

 190 € Ateriapaketti 90 €. 
 Osallistuja vastaa mahdollisesti 
	 tarvitsemansa	majoituksen varaa-
	 misesta	ja	kustannuksista itse.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 20.8.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

PYHÄKOULU, MITÄ KUULUU?••
 27.–28.8.2021
 Seurakuntaopisto,
 Järvenpään kampus
Miltä pyhäkoulu näyttää työntekijöi-
den, pyhäkoulun ohjaajien, lasten ja 
perheiden näkökulmista? Mikä on mi-
nun paikkani pyhäkoulussa? Voiko py-
häkoulu toimia verkossa? Tule pohti-
maan työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
kesken, mikä on pyhäkoulun tulevai-
suus. Perjantaina ohjelma on suunnat-

tu erityisesti pyhäkoulutyöstä vastaa-
ville työntekijöille. Lauantaina mukaan 
kutsutaan myös pyhäkoulunohjaajat.

 180 € / koko aika, 90 € / 1 päivä
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 83 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 15.6.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

SEURAKUNNAN VARHAIS-
KASVATTAJAN TYÖ HUOMENNA 
– Espoon ja Helsingin 
hiippakuntien varhaiskasva-
tuksen ja perhetoiminnan 
koulutuspäivä•
 13.3.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Miten työ on muuttumassa ja millai-
seen ammatilliseen kasvuun muutok-
set haastavat? Koulutuspäivässä tut-
kimme hengellisen työn ajankohtaisia 
ulottuvuuksia, työyhteisössä ja verkos-
toissa toimimista sekä ammattitaidon 
soveltamista työn muutoksessa.

 80 € sisältäen ateriat.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 12.2.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

VALTAKUNNALLISET SEURA-
KUNTIEN VARHAISKASVA-
TUKSEN NEUVOTTELUPÄIVÄT••
 23.–24.9.2021
 Rovaniemi
Neuvottelupäivät kokoavat lasten ja 
perheiden kanssa työskenteleviä am-
mattilaisia yhteen ajankohtaisten asi-
oiden äärelle. Tule mukaan pohtimaan, 
miten kirkon varhaiskasvatus ja per-
hetoiminta voi tulevaisuudessakin olla 
lapsen ja perheen kokoista ja näköistä!

	 280	€. Hinta	sisältää	ruokailut	ja
  iltaohjelman.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 12.8.2021
		 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

AMMATILLISIA KOHTAAMISIA

Koulutuksessa 
syntyi hyvä henki, 

jossa luovuus pääsi kukkimaan. 
Siihen vaikuttivat myös 

muut osallistujat. 
Sain paljon 

käyttökelpoista tietoa 
ja aineistoa työtäni varten.”

ALUEELLISET 
KASVATUKSEN 
KEHITTÄMISPÄIVÄT••• 
Kehittämispäivät tarjoavat työntekijälle 
mahdollisuuden vertaisoppimiseen, jakami-
seen ja oman ammatti-identiteetin vahvista-
miseen! Päivien sisällöt nousevat ajankoh-
taisista aiheista ja alueen tarpeista.

Etelä-Suomi, 
17.–18.3.2021
Hotelli Lepolampi, Espoo

 120 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 129 €.
 Ilmoittautuminen 
 8.2.2021 mennessä.

Itä- ja Kaakkois-Suomi, 
16.–18.3.2021
Kylpylähotelli Vesileppis, 
Leppävirta

 150 €
 Täysihoito 193 € kahden 
 hengen huoneessa.
 Ilmoittautuminen 
 3.2.2021 mennessä.

Länsi-Suomi, 
16.–17.3.2021
Riihon majatalo, Keuruu

 120 €
	 Täysihoito	2-6	hengen	
 huoneessa 80 €.
 Ilmoittautuminen 
 5.2.2021 mennessä.

Pohjois-Suomi, 
18.–19.3.2021
Törmälän leirikeskus, Ylivieska

 120 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 80 €.
 Ilmoittautuminen 5.2.2021 
 mennessä.

 Ilmoittautumiset osoitteessa
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	
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DIGIÄ LASTEN KANSSA 
JA LAPSILLE•
Koulutuksessa luomme tapaa ottaa di-
gitaalinen tila haltuun seurakunnan toi-
mintaympäristönä, kun tavoitteena on 
työskennellä lasten kanssa ja tuottaa 
mediaa lapsille. Miten toimii lasten-
toimitus? Miten saamme näkyvyyttä? 
Kuinka voin hyödyntää Lastenkirkkoa? 
Miten tekijänoikeudet huomioidaan? 
Lastenkirkon tekijätiimin osaajat opas-
tavat koulutuksessa seurakuntanne 
kasvattajia. Koulutus soveltuu luonte-
vasti toteutettavaksi myös kokonaan 
verkkokoulutuksena.
Tiedustelut: Anita Ahtiainen

STRIIMATAAN!•••
Striimaus laajentaa seurakuntatyön to-
teutuksen mahdollisuuksia! Koulutus 
tarjoaa mahdollisuuden kehittää am-
mattitaitoa tapahtumien suoratoistos-
sa. Millaisia välineitä tarvitaan kän-
nykkästriimauksessa tai laadukkaassa 
monikameratekniikassa? Koulutukses-
sa tutustutaan yhdessä eri striimaus-
alustoihin kuten Facebook ja Youtube 
ja käytännön harjoittelua tehdään avoi-
men lähdekoodin ohjelmalla (OBS). 
Tiedustelut: Juha Kinanen

DIGIKASVATUS

6

KASVUN POLKU

VARHAISKASVATUSTA
JA PERHETOIMINTAA 
DIGITAALISESSA 
YMPÄRISTÖSSÄ•
Millä tavalla seurakunnan varhaiskas-
vatus ja perhetoiminta näkyy ja toimii 
verkossa? Mitä on tärkeää huomioida, 
kun kohdataan lapsia ja perheitä, tuote-
taan sisältöä ja toimitaan digitaalisissa 
ympäristöissä? Miten hyödynnämme 
digitaalisuutta parhailla mahdollisil-
la tavoilla lasten ja perheiden kanssa 
toimiessa ja toimintaa suunnitellessa? 
Opitaan yhdessä toimimaan luonteval-
la tavalla verkossa ja luomaan sinne 
osallistavaa, vuorovaikutteista ja peda-
gogisesti ajantasaista sisältöä. 
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti ja 
Satu Reinikainen

VERKOSSA KOULU-
IKÄISTEN JA NUORTEN 
KANSSA•••
Koulutuksessa tutustutaan digitaalisen 
nuorisotyön mahdollisuuksiin. Verkos-
sa tapahtuvaan työhön ja sen työympä-
ristöihin perehdytään harjoittelemalla 
uusia työmenetelmiä ja audiovisuaalis-
ta ilmaisua. Koulutuksessa tutustutaan 
myös erilaisiin verkkoympäristöön ja 
sosiaaliseen mediaan sopiviin pedago-
gisiin menetelmiin.
Tiedustelut: Juha Kinanen ja 
Anita Ahtiainen

VIISAASTI VERKOSSA•••
Miten verkossa toimitaan viisaasti? 
Verkkoympäristö tuo mukanaan sekä 
uusia työskentely- ja viestintämahdol-
lisuuksia että myös uhkia. Koulutuk-
sessa opetellaan suojaamaan omaa 
yksityisyyttä verkkoympäristössä sekä 
pienentämään omaa digitaalista jalan-
jälkeä. Verkon ja kasvokkaisen toimin-
taympäristön eroja tarkastellaan myös 
käyttäytymisen ja sääntöjen näkökul-
masta. 
Tiedustelut: Juha Kinanen

Kasvun polun tavoitteena on vahvistaa lapsen ja nuoren 
kristillistä identiteettiä. Kasvun polun ajattelu kattaa aikajakson 
lapsen odotuksesta ja syntymästä itsenäiseen aikuisuuteen, 
sitoen yhteen eri-ikäisten kanssa tehtävää työtä. Ikäkausi-
ajatteluun perustuvien työkalujen avulla huolehditaan siitä, 
että kaikenikäisten lasten ja nuorten osallisuus ja sitoutuminen 
seurakuntaan voisi vahvistua.

Kasvun polku auttaa vahvistamaan laatulupausta siitä, että 
kastettuna kirkon jäsenenä lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa 
tukea kasvulleen. Kasvun polulla on paikka myös niille lapsille 
ja nuorille,  joita ei ole kastettu.

Tutustu kasvun polun mahdollisuuksiin seurakuntanne 
kasvatuksen kokonaisuuden kehittämisessä!

KASVUN POLULLA LASTEN JA PERHEIDEN KANSSA••
 2.–4.2.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Millainen kasvun polku lapselle ja perheelle rakentuu kirkossa? Ketkä sitä ovat 
rakentamassa? Miten vahvistamme luontevia tapoja olla mukana eri elämän-
vaiheissa? Koulutuksessa keskitytään 0–11-vuotiaiden ja heidän perheidensä 
kasvun polkuun.

 240 €. Täysihoito kahden hengen huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 4.1.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

KASVUN POLULLA NUORTEN JA NUORTEN 
AIKUISTEN KANSSA••
 9.–11.2.2021 
 Pääkaupunkiseutu
Millainen kasvun polku seurakunnassanne rakentuu nuoresta aikuiseksi? Mil-
laisten lähteiden äärellä siinä ammennetaan voimavaroja? Miten vahvistam-
me luontevia tapoja osallisuuteen sen eri tasoilla? Koulutuksessa keskitytään 
12–22-vuotiaiden kasvun polkuun.

 250 €. Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti 
 tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 14.12.2020
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

Tilaa omaan seurakuntaasi Kasvun polulla lasten, nuorten 
ja	perheiden	kanssa	-koulutus!	Rakennetaan	koulutus	
seurakuntanne tarpeisiin.	Tiedustelut:	Satu	Reinikainen,	Timo	Tulisalo
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KATSOMUSKASVATUKSEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄ•
Katsomuskasvatuksen yhteistyötä kan-
nattaa miettiä yhdessä! Voit tuoda omat 
kysymyksesi ja ideasi yhteiseen päivään, 
jossa vahvistat osaamistasi katsomus-
kasvatuksen yhteistyön teemoissa.

 70 € 
 Osallistumismaksu sisältää kahvit,  
 lounas omakustanteinen.

Helsinki, 
5.3.2021
 Ilmoittautuminen 
 5.2.2021 mennessä.

Oulu, 
19.3.2021
 Ilmoittautuminen 
 19.2.2021 mennessä.

Kuopio, 
26.3.2021
 Ilmoittautuminen 
 26.2.2021 mennessä.

 Ilmoittautumiset osoitteessa
	 seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

KATSOMUSKASVATUKSEN 
YHTEISTYÖ 
– DIALOGINEN TYÖOTE•
 11.–12.2. ja 10.–11.5.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Millaiseksi katsomuskasvatuksen yh-
teistyö on muotoutunut? Miten kehit-
tää sitä edelleen palvelemaan lapsen 
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oi-
keutta katsomukseen? Koulutuksen 
punaisena lankana kulkee dialoginen 
työote, jolle katsomuskasvatuksen yh-
teistyö perustuu.

 380 €
 Täysihoito kahden hengen  
 huoneessa 166 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:  
 10.1.2021
	 seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

KATSOMUS-
KASVATUKSEN 
YHTEISTYÖ•
Seurakunnilla on paljon osaamista kat-
somuskasvatuksen kehittämisessä yh-
teistyössä kunnan varhaiskasvatuksen 
kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään 
hyväksi todettuja yhteistyömalleja ja 
toimintaideoita. Paikallisen yhteistyön 
kehittämiseksi voit kutsua kunnan var-
haiskasvatuksen henkilöstöä mukaan 
koulutukseen.
Tiedustelut:	Hanna	Pulkkinen,	
Tiina	Haapsalo

KOULUYHTEISTYÖ JA KATSOMUSKASVATUS

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

• varhaiskasvatus  •kouluikäiset  •nuoret

KOULUTTAJIEN
YHTEYSTIEDOT 
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Oli ilo kuunnella 
ja katsella kouluttajien 
hyvin toiminutta 
yhteistyötä!”

KOULUPAKKI 
– KOULUYHTEISTYÖN 
KEHITTÄMINEN ••
 21.–23.9.2021 ja 
 22.–23.3.2022 
 Kirkon talo, Helsinki
Entistä parempaa kouluyhteistyötä? 
Kyllä, kiitos! Koulupakki-koulutukses-
sa kehität seurakuntasi alueellista 
yhteistyötä koulujen kanssa. Pääset 
teroittamaan koulupakkisi työkalut yh-
dessä toisten kanssa koulujenne tar-
peiden pohjalta.

 420 €
	 Hinta	sisältää	koulutuksen,	 
 käytettävät materiaalit ja  
 kahvitarjoilut.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 28.5.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

SALATUT ELÄMÄNTAIDOT 
-TOIMINTAMALLI 
KOULUYHTEISTYÖHÖN •
 11.–12.2.2021
 Jyväskylän kristillinen opisto, 
 Jyväskylä
Miten kehittää seurakunnan kouluyh-
teistyötä ja ottaa siihen mukaan alu-
een muut toimijat verkostoyhteis-
työssä? Entä miten vahvistaa lasten 
ja nuorten tunne- ja ryhmätyöskente-
lytaitoja alakoulun ylemmillä luokil-
la? Koulutus tarjoaa uuden, selkeän 
ja kouluille mielekkään toimintamallin 
kouluyhteistyöhön.

 220 €
 Täysihoito kahden hengen  
 huoneessa 85 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 15.12.2020
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus tästä 
teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Suvielise Nurmi
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INNOSTU RETKEILYSTÄ 
JA TELTTALEIREISTÄ 
-OHJAAJAKOULUTUS•••
 25.–26.8.2021
 Nuuksio, Espoo
Kannusta seurakuntalaisia retkeilemään! 
Ohjaamalla Innostu retkeilystä ja teltta-
leireistä -kursseja kutsut lapsia, nuoria 
ja aikuisia luontoon. Tämän ohjaajakou-
lutuksen jälkeen voit toteuttaa kursseja 
osana oman seurakuntanne toimintaa.

 190 €
 Ruokailu ei sisälly hintaan, 
 telttamajoitus.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 30.4.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Markku Autio

LAPSEN JA PERHEEN 
LUONTOSUHTEEN 
VAHVISTAMINEN 
VARHAISKASVATUKSESSA••
 1.–3.9.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Millaisia ympäristöön liittyviä kysymyk-
siä lapset ja vanhemmat pohtivat? Mi-
ten hyödyntää lähiluontoa seurakun-
nan toiminnassa? Miten digitaaliset 
sovellukset rikastuttavat luonnossa liik-
kumista? Koulutuksessa tutustutaan 
tapoihin vahvistaa luontosuhdetta ja kä-
sitellä ympäristövastuun kysymyksiä.

 240 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 15.6.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

LUONTO JA 
HILJAISUUDEN 
VILJELY•••
 7.–9.9.2021
 Partaharjun toimintakeskus,  
 Pieksämäki
Luonto kutsuu hiljentymään! Koulutuk-
sessa perehdyt luonnon ja retriitin ele-
menttien käyttämiseen erityisesti nuor-
ten spiritualiteetin tukemisessa. Opit 
oman kokemuksen kautta esimerkiksi 
luontohartauksien ja -meditaatioiden 
rakentamista. 

 250 €
 Täysihoito 230 € kahden 
 tai yhden hengen huoneessa.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 2.8.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

LUONTO 
SEURAKUNNAN 
KASVATUKSESSA•••
 11.–13.5.2021
 Partaharjun toimintakeskus, 
 Pieksämäki
Kuinka vahvistat lasten ja nuorten suh-
detta luontoon? Miten ympäristöasi-
oita voi lähestyä positiivisella, lapsia 
ja nuoria voimaannuttavalla tavalla? 
Koulutuksen aikana ollaan paljon luon-
nossa – opit teoriaa ja käytännön har-
joitteita ympäristökasvatukseen seura-
kunnan kasvatuksessa.

 250 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 190 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 29.3.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Suvielise Nurmi

LUONTO SEURAKUNNAN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ•••
 18.–19.5.2021
 Raudaskylän kristillinen 
 opisto, Ylivieska
Miten vahvistan lasten ja nuorten suh-
detta luontoon? Kuinka ympäristöasi-
oita voi lähestyä positiivisella, lapsia 
ja nuoria voimaannuttavalla tavalla? 
Koulutuksen aikana ollaan paljon luon-
nossa – opit teoriaa ja käytännön har-
joitteita ympäristökasvatukseen seura-
kunnan kasvatuksessa.

 200 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 75 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 20.4.2021
	 rko.fi	/taydennyskoulutus

LAPSEN JA PERHEEN 
LUONTOSUHTEEN 
VAHVISTAMINEN•
Miten hyödyntää lähiluontoa monipuo-
lisesti toiminnassa lasten ja perheiden 
kanssa? Miten rakentaa luontoympäris-
töön erilaisia toiminnallisia kokonaisuuk-
sia digiteknologian avulla? Koulutukses-
sa ideoidaan erilaisia tapoja vahvistaa 
perheiden luontosuhdetta ja ympäristö-
vastuuta. Koulutuksessa voidaan painot-
taa tilaajan toiveiden mukaan esimerkiksi 
luontoliikuntaa, digitaalisuutta, ympäris-
tön ja kestävän kehityksen kysymyksiä 
tai spiritualiteettia.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti 
ja Satu Reinikainen

LUONTO

TULEVAISUUS JA TOIVO  
– YMPÄRISTÖMUUTOSTEN 
KOHTAAMINEN NUORTEN 
KANSSA••
Ilmastonmuutos ja luonnon tila huo-
lettavat lapsia ja nuoria. Mistä syntyy 
toivo, kun tulevaisuus tuo väistämät-
tä epävarmuutta ja kriisejä? Mitä nuo-
ri tarvitsee kohdatakseen haasteet 
tasapainoisena ja rakentaakseen kes-
tävää yhteiskuntaa ja kirkkoa? Laajen-
na osaamistasi ympäristömuutosten 
kohtaamisesta ja verkostoidu nuorten 
toivon tähden.

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus, 
20.–21.4.2021

 220 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 85 €.
 Ilmoittautuminen 
 5.3.2021 mennessä.
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

Raudaskylän kristillinen opisto, 
Ylivieska, 
10.–11.8.2021

240 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 75 €.
 Ilmoittautuminen 
 13.7.2021 mennessä.
	 rko.fi	/taydennyskouolutus

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Suvielise Nurmi
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GOSPELKUORON ILOA•
 26.–28.4.2021
 Kirkon koulutuskeskus, 
 Järvenpää
Miten saadaan kuorokaapujen helmat 
heilumaan tai nuorten kuoro svengaa-
maan? Luvassa groovea, sointia ja au-
tenttista gospelkuorosoundia suomen 
ja englannin kielillä! Tästä koulutukses-
ta hyötyvät niin gospelkuoroja aiemmin 
johtaneet kuin sellaisen aloittamista 
suunnittelevat.

 300 €
 Täysihoito 188 € 
 yhden hengen huoneessa.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 15.3.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

KIRKKOMUSKARI•
 17.–18.8.2021
 Raudaskylän kristillinen 
 opisto, Ylivieska
Kirkkomuskari-materiaaleihin tutustu-
mista laulaen, soittaen, liikkuen ja lo-
rutellen. Koulutuksessa käytetään Kirk-
komuskari 1, 2 ja 3-materiaalien lisäksi 
myös muuta seurakuntien varhaisiän 
musiikkikasvatuksessa ajankohtaista 
ohjelmistoa.

 200 € 
 sisältäen koulutusmateriaalit. 
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 75 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 18.7.2021
	 rko.fi	/taydennyskoulutus

KIRKKOMUSKARI 3••
 15.–17.9.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Kirkkomuskari-materiaalien perhe on 
saanut kolmannen vuosikertansa! Uu-
det laulut, lorut, leikit ja toteutuseh-
dotukset ovat valmiina niin erilaisia 
muskareita kuin muitakin varhaiskas-
vatuksen toimintoja, myös muskarikuo-
roja ja jumalanpalveluselämää varten. 
Koulutuksessa materiaalia testataan 
monesta eri näkökulmasta käsin.

 Osallistumismaksu: 240 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 15.8.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Riikka Jäntti

LAPSI JA LIIKUNTA•
 5.–7.5.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Mikä on liikunnan pedagoginen mer-
kitys lapsen kasvulle ja kehitykselle? 
Millaiseen liikkumiseen Raamatun ker-
tomukset ja rukoukset kutsuvat? Kou-
lutuksessa opitaan rakentamaan erilai-
sia liikunnallisia kokonaisuuksia osana 
varhaiskasvatusta.

 240 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 5.4.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

LIIKUNTAKERHON 
STARTTIKOULUTUS•••
 17.–18.2. ja 
 25.3.2021
 Helsinki
Miten lasten ja nuorten arjessa voisi 
olla enemmän iloista liikuntaa? Millai-
sia liikuntaan liittyviä harrastuskerho-
ja voisi ohjata 6-13-vuotiaille? Pelien 
ja leikkien kautta opit aktivoimaan ja 
tutustuttamaan lapsia ja nuoria moni-
puolisiin tapoihin liikkua. Lisäksi tutus-
tut “höntsäliikuntaan” ja Liikuntainnos-
taja-koulutuksen toimintamalliin.

 265 €
 Osallistujat vastaavat itse 
 ruokailuista sekä mahdollisesti 
 tarvitsemansa majoituksen 
 varaamisesta ja kustannuksista.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 6.1.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Jukka Jylhä

MUSIIKKI, LIIKUNTA JA ILMAISU

TARINAT TYÖVÄLINEENÄ 
– TAPOJA JA MENETELMIÄ•••
 2.–4.11.2021
 Partaharjun toimintakeskus,
 Pieksämäki
Tule oppimaan erilaisia tapoja ja tek-
niikoita tarinoiden kertomiseen! Täs-
sä koulutuksessa vahvistat omaa ta-
paasi olla kertojana. Otat haltuun 
oman tarinamaailman rakentamis-
ta ja sen hyödyntämistä erilaisissa 
työtehtävissä. Pääset myös hyppää-
mään mukaan interaktiiviseen tari-
naan oppimaan sen saloja!

 250 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 190 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 21.9.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

VIRSIMUSKARI 
VALLOITTAA•
 17.–19.3.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Virsimuskari vie eri-ikäiset lapset ja 
perheet musiikin lumon äärelle. Vir-
simuskarissa lauletaan, soitetaan, lo-
rutellaan, liikutaan, leikitään – virren 
kanssa. Virsi ja virsimuskari liikkuu eri-
tyisesti kirkkotilassa, jossa tutkitaan 
ja tarkastellaan tilan luomia mahdolli-
suuksia.

 240 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 17.2.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

 Musiikki, liikunta ja ilmaisu
	 -koulutukset	jatkuvat	seuraavalla
 aukemalla.
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LAPSIASIAHENKILÖIDEN 
KOULUTUSPÄIVÄ•••
 2.10.2021
 Mikkelin seurakuntakeskus, 
 Mikkeli
Toimitko seurakuntasi lapsiasiahen-
kilönä? Kaipaatko tukea tehtävääsi? 
Valtakunnallisessa koulutuspäivässä 
kuulet uusimmat vinkit ja kokemukset 
muista seurakunnista ja verkostoidut 
toisten lapsiasiahenkilöiden kanssa. 
Tule ideoimaan yhdessä lasten, nuor-
ten ja perheiden osallisuuden vahvista-
misen tapoja seurakunnassa!

 95 €
 Aamukahvi ja lounas sisältyvät  
 hintaan.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
  15.9.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

KASTEEN MERKITYSTEN 
ÄÄRELLÄ•••
Miten seurakuntalaisten kanssa voi-
daan yhdessä tutkia kasteeseen liittyviä 
merkityksiä? Mikä tuottaa hyvän koke-
muksen seurakunnan ja perheen väli-
sestä yhteydenpidosta ja kastejuhlasta? 
Miten kaste näkyy seurakunnan toimin-
nassa ja digitaalisissa ympäristöissä? 
Koulutuksessa voidaan painottaa tilaa-
jan toiveiden mukaan kasteen teologiaa 
tai käytäntöä, viestintää tai lasten, nuor-
ten ja perheiden kohtaamista kasteen 
teemoissa. Koulutuksessa hyödynne-
tään kirjaa Kaste (Kirjapaja 2020).
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti  
ja Satu Reinikainen

NUORET VAIKUTTAVAT•
Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan 
päätöksentekoon ja kokemaan yhteen-
kuuluvuutta seurakunnassasi? Millai-
sin työskentelytavoin voit kutsua nuo-
ria vaikuttajia nykyistä laajempaan 
osallisuuteen seurakunnassa? Täyden-
nä osallisuuteen liittyvää osaamistasi 
ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Allianssi-talo, 
Helsinki, 
26.–27.1. ja 27.4.2021

 190 €
	 Sisältää	aamupäivä-	ja	päiväkahvit.
 Ilmoittautuminen 
 15.12.2020 mennessä.

Partaharjun toimintakeskus, 
Pieksämäki, 
13.–14.9. ja 9.11.2021

 50 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 130 €.
 Ilmoittautuminen 
 31.10.2020 mennessä.

 Ilmoittautumiset osoitteessa
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

LAPSIVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI SEURA-
KUNNAN 
PÄÄTÖKSENTEOSSA•••
Etsittekö luontevaa tapaa toteuttaa lap-
sivaikutusten arviointia seurakunnas-
sanne? Perehtyminen LAVAn keskei-
siin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin 
menetelmiin säästää vaivaa päätösten 
valmistelussa. Koulutuksessa jaetaan 
lapsivaikutusten arvioinnista saatuja 
kokemuksia ja etsitään hyviä toiminta-
malleja!
Tiedustelut:	Hanna	Pulkkinen,	
Tarja Liljendahl

OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

LAULUTUULI•
Laulutuuli-kirjasta löytyy kivaa laulet-
tavaa, kuunneltavaa ja liikuttavaa kou-
luikäisille, lapsikuoroille, kerhoihin ja 
kouluihin! Koulutuksessa innostutaan 
käyttämään Laulutuulen lauluja myös 
kirkkovuoden ja jumalanpalveluselä-
män näkökulmista. Koulutus voidaan 
toteuttaa niin, että paikallinen musiikki-
ryhmä on osittain mukana.
Tiedustelut: Riikka Jäntti 

LEIKKI JA LIIKUNTA 
– KOKONAISVALTAISTA 
VARHAISKASVATUSTA•
Miten vahvistaa ja kehittää lapsen lii-
kunnallista osaamista ja motorisia tai-
toja osana varhaiskasvatusta? Kou-
lutuksessa perehdytään liikunnan ja 
leikin lisäämisen mahdollisuuksiin pie-
nissäkin tiloissa, liitetään leikkiä ja lii-
kuntaa raamatunkertomuksiin sekä 
jumalanpalvelus- ja hartauselämään. 
Lisäksi pohditaan aikuisen roolia lei-
kin ja liikunnan mahdollistajana sekä 
liikunnan ja leikinmerkitystä lapsen ko-
konaisvaltaisen kehityksen tukena.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti  
ja Satu Reinikainen

LIIKUNTAINNOSTAJA
-OHJAAJAKOULUTUS•
Liikuntainnostajat ovat isosikäisiä 
nuoria, jotka toimivat vertaisohjaajina 
seurakuntien höntsäliikuntaryhmissä. 
Höntsäliikunta on kaikille avointa, iloa 
tuottavaa ja riippumatonta osaami-
sesta. Ohjaajakoulutuksessa opit kou-
luttamaan Liikuntainnostajia omaan 
seurakuntaasi. Koulutuksen jälkeen 
voit ohjata Liikuntainnostaja-kursseja 
omassa seurakunnassasi!
Tiedustelut: Markku Autio

MUSKARISOPPA 
– RESEPTEJÄ 
VARHAISIÄN MUSIIKKI-
KASVATUKSEEN•
Koulutus tarjoaa tukea kokonaisvaltai-
seen ja lapsilähtöiseen varhaisiän mu-
siikkikasvatukseen niin kunnan kuin 
seurakunnan varhaiskasvatuksessa. 
Uusien lorujen ja laulujen lisäksi kur-
kistetaan myös varhaisiän musiikki-
kasvatuksen tavoitteisiin. Koulutus 
pohjautuu Muskarisoppa-materiaaliin 
ja kouluttajana toimii sen tekijä Ulla 
Piispanen.
Tiedustelut: Riikka Jäntti

NUOREN 
SEURAKUNNAN 
VEISUKIRJA 2020•
NSV 2020 jatkaa punaisen laulukir-
jan matkaa. Mukana on paljon tuttua, 
mutta yhtä paljon myös uutta suoma-
laista musiikkia niin tutuilta kuin uusil-
takin lauluntekijöiltä. Koulutuksessa 
lauletaan ja musisoidaan yhdessä NSV 
2020:n lauluja ottaen huomioon kirkko-
vuosi, jumalanpalveluselämä ja rippi-
koulu. Innostu käyttämään materiaalia 
yhdessä ryhmien kanssa! Koulutus voi-
daan toteuttaa niin, että paikallinen mu-
siikkiryhmä on mukana.
Tiedustelut: Riikka Jäntti

VIRSIMUSKARI••
Virsimuskari-materiaali ja -työtapa jat-
kaa kirkkomuskareiden polkua. Virsi-
muskarissa lorutellaan, leikitään, lii-
kutaan ja soitetaan virren tahdissa. 
Virsien käsittelytapoja voi soveltaa 
myös kouluikäisten kanssa. Kirkkotila 
huomioidaan tanskalaisen esikuvansa 
Babysalmesangin mukaan, joten luon-
tevinta on järjestää tämä koulutus kirk-
kosalissa.
Tiedustelut: Riikka Jäntti

MUSIIKKI, LIIKUNTA JA ILMAISU
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VARHAISNUORISOTYÖ
 MUUTOKSESSA•
 24.–26.8. ja 24.–25.11.2021
 Helsinki
Koulutuksessa pääset kehittämään 
oman seurakuntasi varhaisnuoriso-
työtä muuttuvassa yhteiskunnassa! 
Omaan työhösi liittyvä kehittämistar-
ve on koulutuksen keskiössä.

 420 €
 Osallistuja vastaa itse ruokailuista
  ja mahdollisesti tarvitsemansa 
 majoituksen varaamisesta ja 
 kustannuksista. 
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 24.5.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

KASVATUSAJATTELU 
VAHVAKSI•••
Seurakunnan kasvatuksen suunnitte-
lu ja toteuttaminen nousevat yhteises-
tä kasvatusajattelusta. Tule mukaan 
prosessiin, jossa katsotaan kasvatusta 
kokonaisuudessaan yhdessä seura-
kuntanne toimijoiden kanssa! Koulu-
tuksessa seurakuntanne kasvatuksen 
työntekijät ja halutessanne seurakun-
talaisetkin rakentavat yhteistä ajatte-
lua siitä, mitä tehdään, miten ja miksi.
Tiedustelut: Sanna Jattu ja 
Johanna	Heikkinen

LUE KUVAA, 
TUTKI TILAA•••
Koulutuksessa opitaan hyödyntämään 
monipuolisesti kuvia kasvatuksessa ja 
uskonnollisia tiloja oppimisympäristö-
nä yhdessä lasten, nuorten ja perhei-
den kanssa. Tiloihin tutustumisessa 
hyödynnetään digitekniikkaa ja opitaan 
käyttämään sitä pedagogisten koko-
naisuuksien luomisessa. Koulutus voi-
daan kohdentaa seurakunnan omaan 
toimintaan tai kunnan kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti ja 
Satu Reinikainen 

SEURAKUNNAN 
VARHAISKASVATUKSEN 
KEHITTÄMINEN•
Koulutuksessa kehitetään yhdessä 
seurakunnan varhaiskasvatuksen pe-
dagogiikkaa, toimintaa, arvioinnin ta-
poja ja osallisuuden toteutumista. 
Hyödynnämme muun muassa Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteita ja 
pedagogiikan johtamisen käytänteitä. 
Kysy myös digitaalisen varhaiskasva-
tuksen kehittämisen koulutuksista!
Tiedustelut:	Johanna	Heikkinen	
ja Satu Reinikainen

Miten seurakuntanne kasvatuksessa otetaan huomioon 
kasvun polku?  LUE LISÄÄ S. 7.

PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN

Pedagogista kehittämistä rippikoulun näkökulmasta. LUE LISÄÄ S. 20.
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Jakaminen ja kuulumisten 
sekä kokemusten vaihto on myös päivässä tärkeää.”

KOULUIKÄISET 
2020-LUVULLA 
– SEURAKUNTA MUKANA 
KOULUIKÄISTEN JA HEIDÄN 
PERHEIDENSÄ ARJESSA•
 20.–22.4.2021
 Helsinki
Miten seurakunta on mukana koulu-
ikäisten ja heidän perheidensä arjessa 
2020-luvulla? Mikä kiinnostaa ja mikä 
liikuttaa kouluikäisiä tässä ajassa? 
Mihin suuntaan perhetoimintaa kou-
luikäisten parissa olisi hyvä kehittää? 
Tule mukaan pohtimaan kouluikäisten 
toiminnan ydintä ja innostumaan uusis-
ta ideoista!

 250 €
 Osallistuja vastaa majoituksen 
 varaamisesta ja kustannuksista
 itse.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 9.3.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi	

VAIPPAPÖKSYT SAAVAT 
TULLA•
 2.–4.2.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Lapuan kampus
Miten opetuksen, kasvatuksen ja hoi-
don ulottuvuudet toteutuvat seura-
kunnan varhaiskasvatuksessa? Tule 
mukaan oppimaan, millaista pedago-
giikkaa tarvitaan, kun toimitaan pienim-
pien kerholaisten kanssa.

 240 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 155 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:
  4.1.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti 
ja	Johanna	Heikkinen
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KIRKKOVUODEN 
JUHLA-AJAT LASTEN JA PERHEIDEN KANSSA••
 3.–5.11.2021
 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Kirkkovuoden juhlat toistuvat joka vuosi. Mistä löydämme uutta niiden toteut-
tamiseen? Miten kirkkovuoden juhlat näkyvät verkossa? Tässä koulutukses-
sa vietetään kirkkovuoden suuria juhlia, jotta voit poimia parhaat ideat sovel-
lettaviksi seurakunnassasi.

 240 €. Täysihoito kahden hengen huoneessa 157 €.
	 Ilmoittautuminen	viimeistään:	1.10.2021	seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

KUORMITTAVAT ELÄMÄNTILANTEET  
PERHEESSÄ ••
 13.–15.10.2021
 Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Miten kohtaamme perheitä kuormittavissa elämäntilanteissa? Kuinka nopeas-
ti seurakunnassa reagoidaan perheiden tarpeisiin? Miten alueellista yhteistyö-
tä voidaan vahvistaa? Tule pohtimaan seurakunnan perhetoiminnan mahdolli-
suuksia kulkea perheen rinnalla. 

 240 €. Täysihoito kahden hengen huoneessa 130 €.
	 Ilmoittautuminen	viimeistään:	13.9.2021seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

PALIKAT PERHETOIMINNASSA••
 24.–25.11.2021
 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Palikkaperhe on päivitetty! Miten osaamme parhaiten hyödyntää parisuhteen, 
vanhemmuuden, seurustelun ja isovanhemmuuden palikoita osallisuuden ja 
havainnollistamisen välineenä ryhmissä, toimituskeskusteluissa, leireillä tai 
tapahtumissa?

 220 €. Täysihoito kahden hengen huoneessa 83 €.
	 Ilmoittautuminen	viimeistään:	22.10.2021	seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

SEURAKUNTA PERHEIDEN 
ARJESSA••
 15.–17.2.2021
 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Missä ja miten olemme mukana perheiden arjessa? Perhelähtöinen seura-
kunta vahvistaa perheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Tule pohtimaan seura-
kunnan mahdollisuuksia kohdata ja kuulla perheitä.

 240 €. Täysihoito kahden hengen huoneessa 157 €.
	 Ilmoittautuminen	viimeistään:	15.1.2021	seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Oletko kiinnostunut perheiden jumalanpalveluselämästä ja 
perheiden spiritualiteetin tukemisesta?  LUE LISÄÄ S. 23.

PERHEIDEN KANSSA

LAPSEN, NUOREN JA 
PERHEEN TUKEMINEN SURUSSA•••
Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajan pysähtymään ja tukemaan lasta. 
Ymmärrys lapsen ja nuoren kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida 
menetyksiin auttaa työntekijää tukemaan lasta sekä yksilöllisesti että ryhmän 
jäsenenä. Koulutuksessa syvennytään aiheeseen esimerkiksi tapauskerto-
musten kautta. Koulutus tarjoaa toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lap-
sen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä surussa. 
Tiedustelut:	Kaisa	Aitlahti	ja	Tiina	Haapsalo

PALIKAT 
PERHETOIMINNASSA••• 
Parisuhteen, seurustelun, vanhemmuuden ja isovanhemmuuden palikkatalo 
on päivitetty. Palikat ovat monikäyttöinen ja osallistava työväline moniin ti-
lanteisiin. Koulutuksessa tutkitaan tiedollisesti, keskustellen ja toimien, miten 
uudistettua materiaalia voi hyödyntää erilaisissa ryhmissä ja keskusteluissa. 
Tilaajan toiveiden mukaan voidaan keskittyä varhaiskasvatukseen ja perhetoi-
mintaan tai pohtia myös, mitä uutta ja innostavaa palikkatalo voi tuoda rippi-
kouluun, nuorisotyöhön tai toimituksiin.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti ja Satu Reinikainen

PERHETOIMINNAN KEHITTÄMINEN•••
Perheiden monimuotoisuus ja erilaiset tarpeet haastavat kehittämään seura-
kunnan toimintaa perhelähtöisesti. Yhteistyöverkostot ja perhelähtöinen työo-
te auttavat kehittämään toimintaa erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Kou-
lutuksessa hyödynnetään Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivoja sekä 
vahvistetaan perhelähtöisen työotteen osaamista suuntaviivojen tavoitteiden 
toteuttamiseksi. 
Tiedustelut:	Kaisa	Aitlahti	ja	Johanna	Heikkinen

VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUKI 
OSANA SEURAKUNNAN PERHETOIMINTAA•••
Miten rakennamme seurakunnasta yhteisöä, jossa kaikenlaisissa elämänti-
lanteissa olevat perheet voivat kokea olevansa turvassa ja saavansa tukea 
arkielämän haasteissa ja vaikeinakin aikoina? Koulutuksessa pureudutaan 
vanhemmuuden ja vanhempien tukemiseen eri näkökulmista vaikeissakin ti-
lanteissa. Lapsi voi olla rauhassa lapsi, kun aikuiset saavat vaikeissa vaiheis-
sa tuen toisilta aikuisilta. Koulutuksessa luodaan myös pohjaa paikallisten 
toimintamallien kehittämiseen.
Tiedustelut:	Heli	Pruuki

KOULUTUKSET
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ILMIÖPEDAGOGIIKKAA 
RIPPIKOULUUN•
 4.–5.2. ja 25.10.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Tule ottamaan selvää, miten voit vah-
vistaa rippikoululaisten osallisuut-
ta ja merkityksellistä oppimista! 
Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiö-
työskentelyjä, hahmotat työskentelyta-
van pedagogista taustaa ja saat vink-
kejä työskentelyyn nuorten kanssa.

 250 €. Täysihoito kahden hengen  
 huoneessa 93 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
  14.12.2020
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

 
Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Sanna Jattu

NUORTEN MIELEN 
HYVINVOINNIN TUKEMINEN 
RIPPIKOULUSSA•
 15.–17.3.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Miten rippikoulussa pärjätään eri-
laisten mielenterveyden haasteiden 
kanssa? Millaisten käytännön toimin-
tatapojen kautta tuetaan nuorten rippi-
koululaisten mielen hyvinvointia? Kou-
lutuksessa opit ohjaamaan turvallista 
ja kannattelevaa rippikoulua.

 250 €. Täysihoito kahden hengen  
 huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:  
 1.2.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Sanna Jattu

RIPPIKOULU OSANA 
DIAKONIAN 
VIRAN HALTIJAN TYÖTÄ•
 15.–16.4.2021
 Espoon hiippakunnan 
 tuomiokapituli, Espoo
Rippikoulu on mahdollisuus elää to-
deksi diakoniaa nuorten ja heidän per-
heidensä kanssa. Tässä koulutuksessa 
otat haltuun uuden rippikoulusuunnitel-
man keskeiset näkökulmat, saat tun-
tumaa rippikoulun erityispiirteistä ja 
löydät tapoja hyödyntää omaa ammat-
titaitoasi rippikouluikäisten kanssa.

 190 €
 Osallistuja vastaa mahdollisesti  
 tarvitsemansa majoituksen  
 varaamisesta ja kustannuksista  
 itse sekä lounaskuluista  
 koulutuspäivinä. 
 Ilmoittautuminen viimeistään:  
 4.3.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

 
RIPPIKOULU OSANA 
LASTENOHJAAJAN TYÖTÄ•
 26.–27.4.2021
 Seurakuntaopisto,
 Järvenpään kampus
Rippikoulu kuuluu yhä useamman las-
tenohjaajan työhön. Tässä koulutukses-
sa otat haltuun uuden rippikoulusuun-
nitelman keskeiset näkökulmat, saat 
tuntumaa rippikoulun erityispiirteistä ja 
löydät tapoja hyödyntää omaa ammatti-
taitoasi rippikouluikäisten kanssa.

 190 €. Täysihoito kahden hengen  
 huoneessa 83 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:  
 15.3.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus tästä 
teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Sanna Jattu ja 
Johanna	Heikkinen

RAKENNA SEURAKUNTASI 
RIPPIKOULUPOLKUA•
Miten nuorilähtöisyys voisi ohjata rip-
pikoulun toteuttamista viestinnästä 
konfirmaatioon saakka? Millaista pol-
kua nuori ja hänen perheensä kulkevat 
teidän seurakunnassanne? Tule raken-
tamaan oman seurakuntasi rippikoulu-
prosessin kokonaisuutta palvelumuo-
toilun näkökulmista!
 
Helsingin hiippakunnan 
tuomiokapitulin koulutustila, 
Helsinki
28.1., 6.5. ja 
verkkotapaaminen 23.9.2021

 50 €
 Sisältää kahvit ja lounaat.
 Ilmoittautuminen 11.12.2020  
 mennessä.

Espoon hiippakunnan 
tuomiokapituli, Espoo
11.2., 29.4. ja
verkkotapaaminen 16.9.2021

 50 € 
 Sisältää kahvit ja lounaat.
 Ilmoittautuminen  
 4.12.2020 mennessä.

 Ilmoittautumiset osoitteessa
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Sanna Jattu

RIPPIKOULUTYÖ JA ISOSTOIMINTA

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

• varhaiskasvatus  •kouluikäiset  •nuoret
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BIBLIODRAAMA
–OHJAAJAKOULUTUS•••
 1. jakso 13.–15.10.2021, 
 2. jakso 8.–10.12.2021, 
 3.–8. jaksot vuonna 2022
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Haluatko vahvistaa ja monipuolistaa 
Raamatun käyttöä työssäsi? Biblio-
draamaohjaajakoulutus tuottaa osaa-
misen bibliodraamaryhmän ohjaami-
seen, rikastuttaa Raamatun käyttöä 
saarnassa ja hartauksissa sekä sy-
ventää eksegeettisen tiedon hyödyn-
tämistä.

 610 €
 Yhden koulutusjakson täysihoito
  kahden hengen huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 13.9.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

GODLY PLAY 
–OHJAAJAKOULUTUS•••
 28.–29.1. ja 
 23.–24.3.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Lapuan kampus
Godly Play tarjoaa toimintatavan, jos-
sa kristinuskoon ja Raamattuun tutus-
tutaan kertomusten, tutkimisen, ihmet-
telyn ja toiminnan kautta. Kristillinen 
traditio tulee osaksi omaa elämänko-
kemusta. Godly Play sopii lapsille, nuo-
rille, rippikouluun ja aikuisille.

 380 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 170 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 21.12.2020
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

LAPSEN JA PERHEEN 
HENGELLISEN KASVUN 
TUKEMINEN••
 12.–14.4. ja 6.–8.10.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Millaista on lapsen hengellisyys? Mil-
laista Jumala-puhetta käymme lap-
sen ja perheen kanssa? Koulutuksessa 
pohditaan, miten kotona ja seurakun-
nassa on tilaa lapsen kokonaisvaltai-
selle tavalle käsitellä elämän hengellis-
tä ulottuvuutta.

 410 €
 Täysihoito kahden hengen
  huoneessa 314 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 12.3.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

LATTIAKUVIEN 
KEHITTÄMISPÄIVÄT 
SISAR ESTHERIN KANSSA•••
 18.–20.8.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Miten lattiakuvat tukevat eri ikäisten 
spiritualiteetin kehittymistä? Syvenny-
tään uusiin kertomuksiin ja tutustutaan 
saksalaisten kokemuksiin lattiakuvien 
soveltamisesta hengellisessä matka-
kumppanuudessa. Työskentelyjä oh-
jaavat lattiakuvien kehittäjä sisar Est-
her työparinsa isä Meinulfi n kanssa. 
Koulutukseen osallistuminen ei edelly-
tä kielitaitoa, tulkkaus suomeksi on jär-
jestetty.

 200 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 15.6.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

SPIRITUALITEETTI JA RAAMATTU

PSALMIEN KIRJA ELÄVÄKSI•••
 10.–12.11.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Elävöitetään yhdessä psalmeja eri-ikäis-
ten ja erilaisten ryhmien kanssa käytet-
täviksi. Psalmeja lähestytään musiikin 
ja kuvataiteen keinoin sekä rakennetaan 
niiden ympärille toiminnallisia kokonai-
suuksia kerronnan ja liikkeen kautta.

 240 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 8.10.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

JUMALANPALVELUS 
LASTEN, NUORTEN JA 
PERHEIDEN KANSSA•••
Osallistavaa jumalanpalveluselämää 
suunnitellaan yhdessä lasten, nuor-
ten ja perheiden kanssa. Miten elävä ja 
vuorovaikutteinen jumalanpalvelus to-
teutuu kirkossa ja digitaalisissa ympä-
ristöissä? Miten musiikki, kertomukset, 
draama, kuvataide ja kädentaidot ovat 
osa jumalanpalvelusta? Koulutus sopii 
koko työyhteisölle, myös yhdessä seu-
rakuntalaisten kanssa.
Tiedustelut: Anita Ahtiainen ja 
Satu Reinikainen

GODLY PLAY•••
Godly Play on kokonaisvaltainen Raa-
matun kerronnan ja tuntemisen sekä 
hengellisen matkakumppanuuden toi-
mintatapa, joka sopii käytettäväksi kai-
kissa ikäryhmissä lapsista aikuisiin. 
Koulutus voi olla lyhyt tutustuminen, 
ohjaajakoulutus tai syventävä jatko-
koulutus ohjaajakoulutuksen käyneille.
Tiedustelut: Anita Ahtiainen ja 
Satu Reinikainen

LATTIAKUVAT•••
Lattiakuvat ovat juuri sellaista pedago-
giikkaa, johon varhaiskasvatussuunni-
telma, opetussuunnitelma ja rippikou-
lusuunnitelma kutsuvat. Yhteisöllisen 
kokemisen ja jakamisen merkitys op-
pimisessa, kaikkien aistien käyttö, ke-
hollisuus ja muu toiminnallisuus sekä 
oppimisen laaja-alaisuus tulevat lat-
tiakuvien kautta luontevasti huomioi-
duiksi. Koulutuksessa yhdistyvät sekä 
ammattitaidon kasvaminen, spirituali-
teetin vahvistaminen että osallistujien 
välisen yhteyden luominen.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti ja 
Tiina	Haapsalo

LAPSEN JA PERHEEN
SPIRITUALITEETTI•
Millainen on lapsen suhde elämän 
suuriin kysymyksiin ja miten voimme 
antaa hänelle tilaa luoda uutta ja sy-
ventää spiritualiteettiaan? Mitkä hen-
gelliset kysymykset ovat perheessä 
ajankohtaisia? Koulutuksessa otetaan 
vakavasti lapsi teologisena toimijana 
ja pohditaan, millainen rooli seurakun-
nalla voi olla lapsen ja perheen rinnal-
lakulkijana erilaisten maailmankatso-
musten keskellä.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti ja 
Johanna	Heikkinen

PYHÄKOULU-
TOIMINNAN 
KEHITTÄMINEN••
Pyhäkoulutoiminta joustaa ja elää mu-
kana ajassa. Pyhäkoulu voi olla myös 
postia kotiin tai tapahtua verkossa. Toi-
minnallisuuden, ihmettelyn ja markki-
noinnin kautta vahvistuu toimiva tapa 
tukea lasten kristillisen identiteetin 
kasvua, kotien kristillistä kasvatusta 
sekä lasten ja perheiden osallisuutta. 
Tilauskoulutus voi olla päivän mittai-
nen sukellus pyhäkoulun toteutustapoi-
hin ja markkinointiin tai pidempi pyhä-
koulutyön kehittämisen prosessi.
Tiedustelut: Anita Ahtiainen ja 
Satu Reinikainen

RAAMATTUA 
ROHKEASTI 
JA MONIPUOLISESTI •••
Haluatko rikastuttaa raamatuntunte-
mustasi ja monipuolistaa Raamatun 
käyttöä työssäsi? Mitä erilaisia merki-
tyksiä Raamatulla voi olla tämän päi-
vän lapselle ja perheelle? Sukelletaan 
rohkeasti ja ennakkoluulottomasti Raa-
matun erilaisten tekstien maailmoihin 
tutkimustiedon, kerronnan, liikunnan, 
seikkailun, leikin ja draaman keinoin.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti ja 
Satu Reinikainen
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LATTIAKUVIEN 
PERUSKOULUTUS•••
 21.–22.1. ja 16.–17.3.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Jaakkiman kampus
Tule löytämään Lattiakuvien monipuoli-
set mahdollisuudet ja oma tapasi käyt-
tää Lattiakuvia kerronnassa. Lattiaku-
vien pedagogiikka tukee osallisuutta, 
kokonaisvaltaisuutta ja dialogisuutta 
kaikkien ikäryhmien kanssa.

 380 €
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 150 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 21.12.2020
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

LATTIAKUVIEN 
JATKOKOULUTUS•••
 1. jakso 18.–19.11.2021, 
 2. jakso keväällä 2022
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Miten Lattiakuvat auttavat kohtaamaan 
lapset ja perheet eri tilanteissa? Tule 
syventämään Lattiakuva-osaamistasi 
ja oppimaan, miten uusia kertomuksia 
luodaan. Lattiakuvien toimiva pedago-
giikka on monikäyttöistä, osallistavaa 
ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa.

 380 €
 Yhden koulutusjakson täysihoito
 kahden hengen huoneessa 83 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 18.10.2021
	 seurakuntaopisto.fi	/seurakunnat

Katso hengelliseen elämään ja luontoon liittyvät koulutukset. LUE LISÄÄ S. 10.
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ERÄTAUKO
-OHJAAJAKOULUTUS•••
Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käy-
dä rakentavaa keskustelua myös sellai-
sissa tilanteissa, joissa osallistujien nä-
kökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia. 
Ohjaajakoulutuksessa perehdyt Erätau-
ko-toimintamalliin ja keskustelun vetä-
misessä käytettäviin työtapoihin.

Helsinki, 
10.2. ja 15.4.2021

 190 €
 Osallistumismaksuun ei sisälly  
 aterioita. Osallistuja vastaa itse  
 mahdollisesti tarvitsemansa  
 majoituksen varaamisesta ja 
 kustannuksista.
 Ilmoittautuminen  
 16.12.2020 mennessä.

Jyväskylä
10.3. ja 5.5.2021
 
 190 €
 Osallistumismaksuun ei sisälly  
 aterioita. Osallistuja vastaa itse  
 mahdollisesti tarvitsemansa  
 majoituksen varaamisesta ja  
 kustannuksista.
 Ilmoittautuminen  
 27.1.2021 mennessä.

 Ilmoittautumiset osoitteessa
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut:	Heli	Pruuki

HAASTAVAT 
KASVATUSTILANTEET 
LAPSIRYHMÄSSÄ••
 8.–10.9.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Kasvaessaan lapsi tarvitsee apua tun-
teiden ja käyttäytymisen säätelyyn. 
Haastavia kasvatustilanteita syntyy 
ristiriitatilanteissa ja tuen tarpeen ky-
symyksissä. Miten tunnistamme näi-
tä tilanteita? Miten ennakoimme ja 
osaamme toimia lapsen ja perheen 
parhaaksi ryhmätilanteissa?

 240 €
 Täysihoito kahden hengen  
 huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 6.8.2021
	 seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

K12-OHJAAJAKOULUTUS•
 11.–12.10. ja 15.–17.11.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Opi ohjaamaan vuorovaikutustaito-
jen kursseja kouluikäisille! K12-ohjaa-
jakoulutus sopii kaikille kasvatustyön 
ammattilaisille ja tuottaa pätevyyden 
toimia K12-kasvukurssin ohjaajana. 
K12-kursseilla kouluikäiset harjoitte-
levat vuorovaikutustaitoja, tunnistavat 
tunteita ja tutustuvat omaan itseensä.

 Lasten ja nuorten keskuksen  
 jäsenseurakunnille 610 €, muille 
  680 €. Täysihoito kahden hengen 
  huoneessa 240 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 27.8.2021
	 seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

NUISKU-OHJAAJAKOULUTUS •
 1.–3.2. ja 18.–19.3.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Nuisku – Nuorten ihmissuhdetaitojen 
kurssi kehittää ihmissuhteiden luomi-
seen ja ylläpitämiseen tarvittavia ih-
missuhdetaitoja! Ohjaajakoulutuksessa 
perehdyt kokemuksellisesti nuorten ih-
missuhdetaitojen kurssin materiaaliin, 
vahvistat omia vuorovaikutustaitojasi ja 
harjoittelet kurssin ohjaamista. Koulu-
tus pätevöittää Nuisku-ohjaajaksi.

 Lasten ja nuorten keskuksen 
 jäsenseurakunnille 610 €, 
 muille 680 €. Täysihoito kahden
 hengen huoneessa 240 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 16.12.2020
	 seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Elise Kyttä

TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

TOIMIVA PERHE 
-OHJAAJAKOULUTUS•••
 8.–10.2. ja 22.–23.3.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Tue vanhempia ja kasvattajia vuorovai-
kutustaitojen vahvistamisessa! Koulu-
tuksessa perehdyt kokemuksellisesti 
Toimiva Perhe -kurssin materiaaliin ja 
harjoittelet kurssin ohjaamista. Päte-
vöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla 
vuorovaikutustaitojasi.

 Lasten ja nuorten keskuksen 
 jäsenseurakunnille 610 €, 
 muille 680 €. 
 Täysihoito kahden 
 hengen huoneessa molemmilta
  lähijaksoilta yhteensä 240 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 14.12.2020
	 seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Elise Kyttä

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS 
-OHJAAJAKOULUTUS•••
 18.–19.10. ja 15.–16.11.2021
 Allianssi-talo, Helsinki

Kuuntele aktiivisesti ja kerro itsestäsi 
– tässä koulutuksessa ollaan vuorovai-
kutustaitojen ytimessä! Koulutuksessa 
harjoitellaan taitoja, joiden avulla vuo-
rovaikutustilanteissa vaikuttavia asioi-
ta voi tunnistaa ja viestintä voi selkiy-
tyä. Koulutus pätevöittää ohjaamaan 
Toimiva Vuorovaikutus -kursseja erilai-
sille ryhmille omassa työssä tai vapaa-
ehtoistoiminnassa.

 Lasten ja nuorten keskuksen 
 jäsenseurakunnille 470 €,  
 muille 520 €. Osallistuja vastaa 
 majoituksen varaamisesta ja 
 kustannuksista ja ruokailuista itse.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 
 3.9.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut: Elise Kyttä

DIALOGISUUS JA 
KUNNIOITTAVA 
KESKUSTELU•••
Miten voisi tavoittaa langanpäitä turval-
liseen ja kunnioittavaan keskusteluun? 
Millaisia taitoja dialogiseen keskuste-
luun osallistumisessa ja sen ohjaami-
sessa tarvitaan? Työyhteisöille sopiva 
kokonainen tai puolikas koulutuspäi-
vä tasaveroisesta kohtaamisesta, jota 
tarvitaan niin työkavereiden kuin seura-
kuntalaisten kanssa.
Tiedustelut: Sanna Jattu

 Tunne-	ja	vuorovaikutustaidot
	 -koulutukset	jatkuvat	seuraavalla 
 aukemalla.

Kurkkaa uusi tunne- ja vuorovaikutuskoulutus Salatut elämäntaidot.  LUE LISÄÄ S. 8.
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KATU- JA FESTARISAAPPAAN 
OHJAAJAKOULUTUS•
 4.–5.5.2021
 Paikka avoinna
Tule perehtymään Saappaan toimin-
taperiaatteisiin, toiminnan käynnistä-
miseen ja järjestämiseen! Koulutus on 
suunnattu kaikille Saappaan jalkau-
tuvasta nuorisotyöstä kiinnostuneil-
le työntekijöille. Koulutuksen jälkeen 
osallistuja voi käynnistää omalla alu-
eellaan Katu- ja/tai FestariSaappaan 
ryhmän.

 Maksuton, 
 sisältää täysihoidon.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 19.3.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

 
OMAN ELÄMÄSI JEDI 
-ITSENÄISTYJÄN KURSSIN 
OHJAAJAKOULUTUS•
 25.–26.3.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Oman elämäsi Jedi on elämäntaitojen 
ja -hallinnan kurssi itsenäistymisikäisille 
(17–25 v) nuorille. Ohjaajakoulutuksen 
jälkeen voit ohjata nuorten ryhmiä ja tu-
kea nuoria itsenäistymisprosessin kysy-
myksissä. Itsenäistymisikäisille nuorille 
tarkoitettuja kursseja voidaan järjestää 
seurakunnissa sekä yhteistyössä esi-
merkiksi kunnan tai järjestön kanssa.

 220 €
 Osallistumismaksu sisältää 
	 Oman	elämäsi	Jedi	-kirjan	ja	 
 kurssin ohjaajan oppaan.  
 Täysihoito kahden hengen 
 huoneessa 83 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään:   
 16.2.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus 
tästä teemasta räätälöitynä 
omaan seurakuntaasi. 
Tiedustelut:	Heli	Pruuki

ULKOPUOLISUUDEN EHKÄISY
Kun aina toivoo, että koulutuksessa 
saisi konkretiaa ja oikeasti malleja, 
kuinka toimia omassa työssä, niin nyt tämä toive toteutui!”
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PIIRRÄN SINUUN 
TARINAN••
Kosketuksessa ja keholle piirtämises-
sä on rauhoittava voima. Koulutukses-
sa opitaan kertomaan ja luomaan ta-
rinoita, joilla vahvistetaan hyviä hetkiä 
piirtämällä niitä lapsen, nuoren tai ai-
kuisen selkään tai muualle keholle. 
Raamatunkertomukset, rukoukset ja 
pienet tärkeät viestit jättävät vahvem-
man muistijäljen, kun ne kokee monin 
aistein. Koulutuksessa käytetään ma-
teriaalina kirjaa Piirrän sinuun tarinan 
(Lasten Keskus 2020).
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti ja 
Satu Reinikainen

POLKUJA 
RAUHOITTUMISEEN 
– LÄSNÄOLOTAITOJA 
VAHVISTAMASSA•••
Miten voin auttaa lasta tai nuorta keskit-
tymään ja havainnoimaan paremmin? 
Miten tulen itse ohjaajana paremmin 
läsnäolevaksi ryhmässä? Läsnäolo-
taitojen vahvistaminen parantaa sekä 
omaa että muiden hyvinvointia ja vah-
vistaa ryhmän yhteenkuuluvuutta ja 
vuorovaikutusta. Koulutuksesta hyöty-
vät sekä lasten, perheiden, nuorten että 
aikuisten kanssa työskentelevät.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti ja 
Satu Reinikainen

TYÖYHTEISÖN TUNNE- 
JA VUOROVAIKUTUS-
TAIDOT•••
Tunnetaidot vaikuttavat joka työntekijän 
jokaiseen päivään. Siksi niiden merkitys 
myös yksilötasolla on valtava. Koulutus 
vahvistaa osallistujan vuorovaikutus- 
ja yhteistyötaitoja ja auttaa osallistu-
jaa tunnistamaan oman vastuunsa työ-
yhteisön työhyvinvoinnista avoimen 
vuorovaikutuksen ja viestinnän avulla. 
Osallistuja saa vahvistusta omien tun-
netaitojensa ja itsesäätelynsä ylläpitä-
miseen tiimi- ja parityöskentelyssä.
Tiedustelut:	Tiina	Haapsalo

TUNNE- JA
VUOROVAIKUTUS-

TAIDOT

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

• varhaiskasvatus  •kouluikäiset  •nuoret

KOULUTTAJIEN
YHTEYSTIEDOT 

S. 30.

SUKUPUOLISENSITIIVINEN TYÖOTE 
JA MONINAISUUDEN KOHTAAMINEN SEURAKUNNASSA•••
 6.–8.4.2021
 Seurakuntaopisto, 
 Järvenpään kampus
Mitä on sukupuolisensitiivinen työote seurakunnan toiminnassa? Mitä kannattaa 
ottaa huomioon sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaamisessa 
ja käytännön tilanteissa esimerkiksi leirillä? Mitä pitäisi tietää eri vähemmistöis-
tä? Miten toimia, jos aihepiirin käsittely ahdistaa itseä? Tule pohtimaan, miten 
voit osaltasi rakentaa kaikille turvallista seurakuntaa.

 250 €
 Täysihoito kahden hengen huoneessa 157 €.
 Ilmoittautuminen viimeistään: 22.2.2021
	 koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus tästä teemasta räätälöitynä 
omaan	seurakuntaasi.	Tiedustelut:	Heli	Pruuki

PIKI-KOULUTUS•
Pienten lasten kiusaamisessa on aina kyse ryhmäilmiöstä. Koulutuksessa poh-
ditaan, miten kasvattaja voi tunnistaa kiusaamisen ja ehkäistä sitä ennalta. PIKI-
toimintamalli vahvistaa lapsen tarvitsemia itsesäätely-, tunne- ja vuorovaikutus-
taitoja.
Tiedustelut:	Tiina	Haapsalo

ULKOPUOLISUUDEN EHKÄISYN TEEMAPÄIVÄ•••
Ulkopuolisuuden ehkäisy on tärkeä seurakuntatyön tavoite ja näkökulma. Mutta 
millä tavoin se näkyy työskentelytavoissamme ja yksittäisen työntekijän työnku-
vassa? Koulutuksen tavoite on rohkaista kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä koh-
taavia työntekijöitä ottamaan ulkopuolisuuden ehkäisyn näkökulmaksi työssään. 
Kuinka olla entistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tukena tilanteessa, 
jossa eriarvoisuus yhteiskunnassa näyttää kasvavan?
Tiedustelut:	Ville	Viljakainen ja	Veijo	Kiviluoma
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KARTOITA 
TYÖYHTEISÖSI

TARPEET

Millaisia ajankohtaisia 
tarpeita toimintaympäristössän-

ne on?

Millaista osaamista 
tarvitsette lisää?

1 2 3

4 5 6 VALMIS!

POHDI, KUINKA 
PALJON AIKAA 

HALUATTE KÄYTTÄÄ

Palveleeko yhden päivän 
koulutus tavoitteita 

vai tarvitaanko 
pidempi prosessi?

LUONNOSTELE
 KUTSULISTA

Keitä kutsutte mukaan 
– oma tiimi, oman seurakunnan 

työntekijät, seurakuntalaiset?

Olisiko koulutuksesta hyötyä myös 
yhteistyökumppaneillenne?

VALITSE 
TEEMA

Teeman voit valita joko 
tässä esitteessä olevista 

koulutuksistamme 
tai ehdottaa itse.

OTA YHTEYTTÄ 
KOULUTTAJAAN

Löydät kouluttajien 
yhteystiedot sivulta 30.

Voit myös lähettää sähköpostia 
koulutus@seurakuntaopisto.fi  tai

koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi 

SUUNNITELLAAN 
TOTEUTUS 
YHDESSÄ!
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Tilauskoulutuksia voidaan 

toteuttaa räätälöidysti seu-

rakuntanne, hiippakuntan-

ne tai yhteisönne toiveiden 

pohjalta.

Oman yhteisön koulutuksessa 

kehitetään toimintaa, vahvis-

tetaan motivaatiota ja löyde-

tään työhön uusia näkökul-

mia. Samalla jaettu ymmärrys 

oman seurakunnan toimin-

nasta syventyy. Kaikki lehdes-

sä esitellyt koulutukset ovat 

saatavilla tilauskoulutuksina, 

tiedustelut koulutuksen yh-

teydessä mainitusta lähtees-

tä. Toteutamme koulutuksia 

mielellämme myös verkossa 

toiveidenne mukaan, mikä-

li etätoteutus sopii koulutuk-

sen teemaan ja työskentelyta-

poihin.

Suunnitellaan yhdessä 

sellainen koulutus, joka 

vastaa juuri teidän 

toivomuksianne!

NÄIN

KOULUTUKSEN
TILAAT
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Lasten ja nuorten keskus on aina lasten ja nuorten puolella. Järjestömme työskentelee sen 
eteen, että lapsilla ja nuorilla on hyvä olla osana kirkkoa ja yhteiskuntaa.

Kokoamme eri-ikäisiä lapsia ja nuoria retkille, leireille ja tapahtumiin yhdessä seurakuntien kans-
sa. Lisäksi teemme digitaalista lapsi- ja nuorisotyötä. Koulutamme lasten ja nuorten kanssa työs-
kenteleviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia sekä julkaisemme lehtiä ja muita materiaaleja heidän 
työnsä tueksi. Vaikuttamistyö on olennainen osa toimintaamme.

Kevääseen 2020 saakka Nuori kirkko ry -nimellä toiminut järjestömme on olemassa lasten ja 
nuorten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvän elämän edellytysten tukemiseksi.

Lasten ja nuorten keskus

lastenjanuortenkeskus.fi 
Kouluttajien sähköpostiosoitteet ovat muodossa 
etunimi.sukunimi@lastenjanuortenkeskus.fi 

Seurakuntaopisto on tunnettu hyvinvointi- ja kasvatusalojen koulutuksen osaaja.

Toimimme kuudella kampuksella Järvenpäässä, Lapualla, Pieksämäellä, Uudessakaarlepyyssä, Ruo-
kolahdella ja 1.1.2021 alkaen myös Kaustisella. Meidät tunnetaan vahvana kumppanina ihmisläheisten 
alojen työyhteisöjen kehittämisessä ja työelämän tarpeisiin vastaajana.

Tarjoamme monipuolista henkilöstö- ja täydennyskoulutusta erityisesti varhaiskasvatuksen, perhe-
toiminnan, lastensuojelun, terveyden ja hyvinvoinnin, erityistä tukea tarvitsevien ja johtamisen pa-
rissa työskenteleville. Lisäksi kehitämme toimintamalleja ja materiaaleja muun muassa varhaiskas-
vatuksen käyttöön. Tavoitteenamme on palvella mahdollisimman hyvin seurakuntien työtä lasten ja 
perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Seurakuntaopisto

seurakuntaopisto.fi 
Kouluttajien sähköpostiosoitteet ovat muodossa 
etunimi.sukunimi@seurakuntaopisto.fi 

MARKKU 
AUTIO

044 787 8334

JUKKA 
JYLHÄ

040 050 8241

ELISE 
KYTTÄ

040 731 8578

HELI 
PRUUKI

044 580 1600

HANNA 
PULKKINEN

044 712 4985

TIINA 
HAAPSALO

040 508 4554

RIIKKA
JÄNTTI

044 513 3232 

ANNA 
KÄRRI

044 792 2389

TIMO 
TULISALO

044 346 9522

SATU 
REINIKAINEN

040 701 9713

ANITA 
AHTIAINEN

050 596 6039

SANNA 
JATTU

040 010 5072

VEIJO 
KIVILUOMA

044 743 7000

SUVIELISE 
NURMI

040 035 7030

KAISA 
AITLAHTI

040 703 3356

LASTEN JA NUORTEN KESKUKSEN KOULUTTAJAT SEURAKUNTAOPISTON KOULUTTAJAT

JOHANNA 
HEIKKINEN

050 525 0349

JUHA 
KINANEN

040 030 4490 

TARJA 
LILJENDAHL

040 027 9376

VILLE 
VILJAKAINEN

040 010 5071

LISÄTIETOA JA YHTEYSTIEDOT
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Ota rohkeasti yhteyttä 
ja kysy lisää koulutuksista.”
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KOULUTUKSETKOULUTUKSET

KYSY LISÄÄ! 044 358 9040, koulutukset@seurakuntaopisto.fi 

040 018 2278, koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi 

KOULUTUS AVARSI 
AJATTELUANI JA 

SAIN TARVITSEMAANI 
PEILIPINTAA.


