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Agricola-opintokeskus ja Seurakuntaopisto tarjoavat monipuolista koulu-
tusta seurakuntien ja järjestöjen henkilöstölle, vapaaehtoisille ja luotta-
mushenkilöille. Haluamme palvella teitä mahdollisimman hyvin toiminnan 
ja osaamisen kehittämisessä. Suunnittelemme ja toteutamme koulu-
tukset toimintaympäristöstä nousevien tarpeista lähtien. Kouluttajamme 
osallistuvat aktiivisesti verkostoissa tapahtuvaan kehittämistyöhön ja siksi 
pystymme tarjoamaan myös uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen. 
Opinpuu-koulutuskalenterista löydät koulutuksia, joihin voit ilmoittautua 
suoraan. Kalenteri sisältää myös koulutusaihioita ja -teemoja, joista voit tilata 
työyhteisösi tarpeisiin sopivan tilauskoulutuksen.  
 
Ota rohkeasti yhteyttä ja ehdota teemoja koulutuksiin ja kehittämisideoita!
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Hanna Pulkkinen  
Koulutuspäällikkö 
p. 044 712 4985 
hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi 
    
Kaisa Aitlahti
Kouluttaja 
Varhaiskasvatus ja perhetoiminta 
p. 040 703 3356
kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi

Irene Antikainen
Koulutussihteeri
p. 040 351 8729
irene.antikainen@seurakuntaopisto.fi

Pirjo von Essen 
Opintotoiminnan koordinaattori 
p. 040 775 8033 
pirjo.vonessen@seurakuntaopisto.fi

Marjaana Kanerva 
Kouluttaja, TM 
Työhyvinvointi, hengellinen elämä 
p. 0400 811 897 
marjaana.kanerva@seurakuntaopisto.fi 
 
Anna-Leena Klemetti-Falenius 
Lehtori, TM 
Monikulttuurisuuskasvatus 
p. 040 832 2467 
anna-leena.klemetti-falenius 
@seurakuntaopisto.fi  
 

Sami Lahtiluoma 
Kehittämiskonsultti, kouluttaja, KTM 
Rakennemuutokset, työyhteisöt, johta-
minen, hallinto 
p. 040 592 2197 
sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi 
 
Karoliina Nivari 
Kehittämiskonsultti, ratkaisukeskeinen 
valmentaja, työnohjaaja, VTT 
Viestintä ja johtaminen 
p. 040 556 1179 
karoliina.nivari@kirkkopalvelut.fi 
 
Margit Peltovirta 
Koulutussuunnittelija, TM, rovasti 
Luottamushenkilökoulutus, kirkonpalve-
luskunta, emännät 
p. 0400 874 514 
margit.peltovirta@seurakuntaopisto.fi  

Satu Reinikainen
Kouluttaja
Varhaiskasvatus ja perhetoiminta 
p. 040 701 9713
satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi 

YHTEYSTIEDOT Ilmoittautuminen koulutukseen  
 • Koulutukseen tulee pääsääntöisesti ilmoittautua viimeistään kuukautta 

ennen koulutuksen alkua. 
 • Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 • Osallistujamateriaali lähetetään noin kolme viikkoa ennen koulutuksen 

alkua.  
 • Ilmoittautumisohjeet ovat kunkin koulutuksen esittelyn yhteydessä.  

 
Osallistumisen peruutus  
Peruutusehdot  
 • Osallistumisen voi perua kuluitta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulu-

tuksen alkua.  
 • 7-13 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista, myös sairastapauk-

sissa, perimme 50 euroa toimistokuluja (neuvottelupäivissä 25 euroa) ja 
muut mahdolliset kulut, kuten varatut ateriat.  

 • Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutusta tai 
jätetään kokonaan tekemättä, veloitamme koko osallistumismaksun ja 
muut mahdolliset kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairausta-
pauksissa perimme toimistokuluja 50 euroa (neuvottelupäivissä 25 euroa) 
ja muut mahdolliset kulut, kuten ennalta varatut ateriat.  

 • Jos toinen henkilö osallistuu koulutukseen puolestasi, emme peri 
peruutusmaksua. 

Peruutukset: koulutukset@seurakuntaopisto.fi

Kysy käytännön järjestelyistä  

Koulutussihteeri Irene Antikainen  
koulutukset@seurakuntaopisto.fi 
p. 040 351 8729 

Lisätietoja löydät nettisivuiltamme www.seurakuntaopisto.fi/hyvatietaa. 
 
Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

mailto:koulutukset@seurakuntaopisto.fi
http://www.seurakuntaopisto.fi/hyvatietaa
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LUOTTAMUSHENKILÖILLE SUUNNATUT 
KOULUTUSTAPAHTUMAT

Tiedustelut 
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514, margit.peltovirta@seurakuntaopisto.fi 

Ilmoittautuminen
Viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Luottamushenkilöiden seminaari Kirkkopäivillä   

Seurakuntien luottamushenkilöt kokoontuvat perinteisesti Kirkkopäivillä 
omaan seminaariinsa. Tapaamme siis Oulussa toukokuussa 22.5.2021.

Seuraa Kirkkopäivien ja Agricola-opintokeskuksen tiedotusta, niin löydät 
tarkemmat tiedot seminaarin ohjelmasta.

Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat -tapahtumassa rakennetaan yhdessä kirkon 
tulevaisuutta sekä kohdataan niin kirkon jäseniä, yhteistyökumppaneita kuin 
kaikkia kirkosta vähänkin kiinnostuneita. Tapahtuman teema on Kuuntelen. 
Ymmärrän. Kunnioitan. 

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät  

Tampereen hiippakunta 
Kuopion hiippakunta  
Mikkelin hiippakunta  
Oulun hiippakunta  
Lapuan hiippakunta 

 
Toimintaympäristön muutokset kirkossa ja yhteiskunnassa haastavat seura-
kuntia uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Luottamushenkilöille suunnatuissa 
hiippakunnallisissa koulutustapahtumissa on mahdollisuus tutustua ja 
perehtyä ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin kirkossa ja yhteiskunnassa sekä 
verkostoitua muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa. 

Tavoitteet 
Osallistuja tutustuu ja perehtyy kirkon ja hiippakunnan ajankohtaisiin asioi-
hin ja niiden merkitykseen omassa seurakunnassa sekä verkostoituu muiden 
seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa. 
 

13.2.2021 Keskusseurakuntatalo, Kuopio 
20.2.2021 Haapaniemen hiippakuntakartano, 
Kuortane 
20.3.2021 Seurakuntien talo, Tampere 
17.4.2021 Seurakuntakeskus, Mikkeli 
24.4.2021 Keskustan seurakuntatalo, Oulu

18.9.2021 Vammalan seurakuntatalo, Sastamala 
25.9.2021 Vanha pappila, Leppävirta 
2.10.2021 Seurakuntakeskus, Kouvola 
9.10.2021 Kiimingin seurakuntakeskus, Kiiminki 
30.10.2021 Haapaniemen hippakuntakartano, 
Kuortane

Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivät

Kuopion hiippakunta 
Lapuan hiippakunta 

Tampereen hiippakunta 
Mikkelin hiippakunta 
Oulun hiippakunta

Puheenjohtajiston koulutuspäivät kutsuvat seurakuntien luottamuselinten 
uusia ja uudelleenvalittuja puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia perehty-
mään luottamushenkilöiden keskeisiin kysymyksiin ja toimintaan yhdessä 
viranhaltijoiden kanssa. 

Tavoite
Osallistuja perehtyy luottamushenkilöpuheenjohtajan ja -varapuheenjoh-
tajan tehtäviin, erityisrooliin ja vastuuseen sekä luottamuselinten työnanta-
ja-asemaan ja sen velvoitteisiin. Osallistuja saa ajankohtaista tietoa seura-
kunnan toiminnan suunnittelusta ja hallinnosta sekä verkostoituu toisten 
samaa luottamustehtävää hoitavien kanssa.

Kenelle
Kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen sekä seurakunta- ja kappelineuvostojen 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat; myös kirkkoherrat ja talouspäälliköt 
ovat tervetulleita mukaan.

Osallistumismaksu
Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien edustajat 65 €. Ilmoittautumisajan jälkeen, 
mikäli tilaa on, 85 €. Muut 80 € / 100 €. Hinta sisältää kahdet kahvit ja lounaan.

Järjestäjät 
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus ja hiippakunta

http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
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Kenelle  
Kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen, seurakunta-, kappeli-, alueneuvostojen 
jäsenet sekä hallinnon ja talouden työntekijät ja kirkkoherrat 
 
Osallistumismaksu  
Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien edustajat 65 €. Ilmoittautumisajan jäl-
keen, mikäli tilaa on, 85 €. Muut 80 € / 100 €. Hinta sisältää kahdet kahvit ja 
lounaan.
 
Järjestäjät  
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus, hiippakunta ja seurakunta 
 
Tiedustelut  
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514, margit.peltovirta@seurakuntaopisto.fi 
 
Ilmoittautuminen  
Viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta:  
www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 

KOULUTUSTA SEURAKUNTA- JA 
JÄRJESTÖTOIMINTAAN

Fasilitoijan taidot 
4.–5.2.2021 Seurakuntien talo, Helsinki
 
Kaipaatko uusia tapoja projektien ja työryhmien johtamiseen? Fasilitoija oh-
jaa ryhmien työskentelyä osallistavasti ja päämäärätietoisesti. Fasilitoimalla 
työyhteisön prosessit nopeutuvat ja monipuolistuvat, ja suuriakin ryhmiä 
voidaan osallistaa kiinnostavasti ja mielekkäästi yhteiseen työskentelyyn 
kasvokkain ja verkossa. Koulutuksessa opit fasilitointimenetelmiä alustusten 
ja kokeilujen avulla. 

Ajankohtaiskoulutus 0,5 op
 
Osaamistavoitteet 
Osallistuja osaa soveltaa erilaisia fasilitointitapoja omassa työssään. 

Kenelle 
Johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
 
Osallistumismaksu  
200 €, sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit. Helsingin seurakuntayhtymän työn-
tekijöille maksuton. Lounas on omakustanteinen. 

Järjestäjät 
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus ja Helsingin seurakuntayhtymä
 
Tiedustelut 
Karoliina Nivari, p. 040 556 1179, karoliina.nivari@kirkkopalvelut.fi 
 
Ilmoittautuminen 
15.1.2021 mennessä: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 

http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 
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Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivät 
 
5.3.2021 Helsinki
19.3.2021 Oulu
26.3.2021 Kuopio

Katsomuskasvatuksen yhteistyötä kannattaa miettiä yhdessä! Voit tuoda 
omat kysymyksesi ja ideasi yhteiseen päivään, jossa vahvistat osaamistasi 
katsomuskasvatuksen yhteistyön teemoissa. Päivässä mukana sekä katso-
muskasvatuksen asiantuntijoita että seurakuntien ja yhteiskunnan varhais-
kasvatuksen toimijoita. 

Ajankohtaiskoulutus 0,25 op

Osaamistavoitteet 
Osallistuja tunnistaa katsomuskasvatuksen ajankohtaiset kysymykset ja eri-
laisia dialogisen yhteistyön tapoja katsomuskasvatuksen teemoissa.

Kenelle
Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja papit

Järjestäjät
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus, Lasten ja nuorten keskus sekä  
Kirkkohallitus - Kasvatus ja perheasiat

Osallistumismaksu 
70 €, sisältää kahvit. Lounas on omakustanteinen.

Tiedustelut 
Hanna Pulkkinen, p.  044 712 4985 hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi 
Tiina Haapsalo, p. 040 508 4554, tiina.haapsalo@lastenjanuortenkeskus.fi

Ilmoittautuminen
Viimeistään kuukautta ennen tilaisuutta:  
www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Seurakunnan varhaiskasvattajan työ huomenna – 
Espoon ja Helsingin hiippakuntien varhaiskasvatuksen ja 
perhetoiminnan koulutuspäivä
13.3.2021 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Miten seurakunnan varhaiskasvattajan työ on muuttumassa ja millaiseen 
ammatilliseen kasvuun muutokset haastavat? Koulutuspäivässä tutkimme 
hengellisen työn ajankohtaisia ulottuvuuksia, työyhteisössä ja verkostoissa 
toimimista sekä ammattitaidon soveltamista työn muutoksessa.

Ajankohtaiskoulutus 0,25 op

Osaamistavoitteet
Osallistuja tuntee kirkon varhaiskasvatuksen työntekijöiden päivitetyt ydin- 
osaamiskuvaukset sekä tunnistaa lastenohjaajan osaamisen hyödyntämisen 
mahdollisuudet seurakuntatyössä.

Kenelle
Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja papit

Osallistumismaksu
80 €, sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan.

Järjestäjät
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus, Lasten ja nuorten keskus, Espoon 
hiippakunta ja Helsingin hiippakunta

Tiedustelut
Kaisa Aitlahti, p. 040 703 3356, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi 
Johanna Heikkinen, p. 050 525 0349, 
johanna.heikkinen@lastenjanuortenkeskus.fi

Ilmoittautuminen
12.2.2021 mennessä: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
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Turvallisuusosaaminen suntioiden ja vahtimestareiden 
työssä
18.–19.3.2021 Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere

Millä tavoin turvallisuusasiakirjat ja niihin liittyvä lainsäädäntö kuuluvat sinun 
työhösi seurakunnassa? Mitä tietoa pelastussuunnitelma edellyttää sinulta? 
Miten tunnistat ja ehkäiset riskejä? Miten viranomaisyhteistyö toimii vaarati-
lanteissa? Millainen merkitys henkisellä tuella on vaara- ja läheltä piti -tilan-
teiden käsittelyssä?

Ajankohtaiskoulutus 0,5 op

Osaamistavoitteet 
Osallistuja osaa noudattaa pelastussuunnitelmaa ja turvallisuusohjeita sekä 
tunnistaa työhön liittyviä riskejä ja uhkia. Osallistuja osaa hyödyntää tietoa 
vaara- ja läheltä piti -tilanteiden kuormittavuuden ja henkisen tuen merki-
tyksestä omassa työssään.
 
Kenelle 
Kiinteistötoimen työntekijät ja kirkonpalvelutyö

Osallistumismaksu  
Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 290 €, muut 
360 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituk-
sesta osallistuja vastaa itse. 
Holiday Club Tampereen Kylpylästä on varattu huonekiintiö. Huonevaraukset 
ja tiedustelut p. 0300 870 930, hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi.  Kiintiö-
varaukset tulee tehdä 14.2.2021 mennessä.
 
Järjestäjä 
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus 
 
Tiedustelut 
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514, margit.peltovirta@seurakuntaopisto.fi

Ilmoittautuminen 
17.2.2021 mennessä: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 

Valmentaudu eläkkeelle
24.–25.3.2021 Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere

Eläkkeelle siirtyminen on suuri askel. Merkittävää ja laaja-alaista elämän-
muutosta tarkastellaan yhdessä samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Yhdessä työskennellen löydetään valmiuksia ja voimavaroja kohdata tuleva 
muutos. Tietopaketti eläkkeelle siirtymisen käytännön kysymyksistä kuuluu 
koulutuksen sisältöihin. Koulutuksessa on mukana Kevan kouluttaja tuo-
massa konkreettista tietoa eläkkeelle siirtymisen käytännön asioista.

Ajankohtaiskoulutus 0,5 op

Osaamistavoitteet   
Osallistuja hahmottaa eläkkeelle siirtymisen monenlaiset vaikutukset elä-
mässään ja kykenee käsittelemään muutosta hallitusti.

Kenelle
Sopii kaikille työntekijäryhmille, lähivuosina eläköityvät

Osallistumismaksu 
Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 290 €, muut 
360 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituk-
sesta osallistuja vastaa itse. 
Holiday Club Tampereen Kylpylästä on varattu huonekiintiö. Huonevaraukset 
ja tiedustelut p. 0300 870 930, hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi. Kiintiö-
varaukset tulee tehdä 19.2.2021 mennessä.

Järjestäjät
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus ja Keva

Tiedustelut
Marjaana Kanerva, p. 0400 811 897, marjaana.kanerva@seurakuntaopisto.fi

Ilmoittautuminen
1.3.2021 mennessä: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 
http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
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MOD – taitoja moninaisuuden kohtaamiseen
19.–20.4.2021 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Moninaisuuden kysymykset ovat entistä ajankohtaisempia myös seurakun-
nissa. MOD (Moninaisuus – Oivallus – Dialogi) -koulutus on uudistunut ja 
vastaa entistäkin paremmin ajankohtaisiin yhdenvertaisuuden ja moninai-
suuden kysymyksiin. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, polarisaatio, 
vihapuhe. Kohtaatko näitä teemoja omassa työssäsi? 

Koulutuksessa tutkitaan omaa identiteettiä, ennakkoluulojen syntymistä 
ja perehdytään syrjinnän ja rasismin muotoihin sekä yhteiskunnan valtara-
kenteisiin. Koulutuksessa etsitään vaikuttamisen keinoja ihmisoikeuksien, 
tasa-arvon ja moninaisuutta kunnioittavan vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Ajankohtaiskoulutus 1 op 
 
Osaamistavoitteet 
Osallistuja tunnistaa maailmankuvan, identiteetin ja kulttuurin merkityksiä 
ja vaikutuksia omassa ajattelussaan ja toiminnassaan sekä ymmärtää ihmis-
oikeuksien perusperiaatteet ja tunnistaa syrjintään vaikuttavia tekijöitä. 

Kenelle 
Sopii kaikille työntekijäryhmille ja vapaaehtoisille
 
Osallistumismaksu  
180 €. Ateriapaketti 22 € ja majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 61 €/2 hh 
tai 81 €/1 hh. 

Järjestäjä 
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus 
 
Tiedustelut 
Anna-Leena Klemetti-Falenius, p. 040 832 2467,  
anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi  

Ilmoittautuminen 
19.3.2021 mennessä: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 

Voimavaroja työhön  
Koulutus on tarjolla kahtena eri ajankohtana, joista osallistuja voi valita: 
21.–22.4.2021 Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere  
22.–23.9.2021 Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere 
 
Työelämä voi olla monin tavoin kuormittavaa. Kaipaatko keinoja parempaan 
työssä jaksamiseen sekä ilon ja voimavarojen löytymistä työhön? Koulutuk-
sessa käsitellään oman elämäntilanteen haasteita ja etsitään yhdessä henki-
siä ja fyysisiä voimavaroja työhön ja arjen elämään.

Ajankohtaiskoulutus 0,5 op 
 
Osaamistavoitteet 
Osallistuja osaa arvioida fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa vaikuttavia 
tekijöitä ja tunnistaa työssä jaksamista tukevia voimavaroja. 

Kenelle 
Sopii kaikille työntekijäryhmille
 
Osallistumismaksu  
Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 290 €, muut 
360 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituk-
sesta osallistuja vastaa itse. 
Holiday Club Tampereen Kylpylästä on varattu huonekiintiö. Huonevaraukset 
ja tiedustelut p. 0300 870 930, hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi. Kiintiö-
varaukset tulee tehdä 31 vrk ennen koulutusta. 

Järjestäjä 
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus 
 
Tiedustelut 
Marjaana Kanerva, p. 0400 811 897, marjaana.kanerva@seurakuntaopisto.fi 
 
Ilmoittautuminen 
huhtikuun koulutukseen 20.3.2021 mennessä
syyskuun koulutukseen 20.8.2021 mennessä
www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 

http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 
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Ympäristökysymykset ja työhyvinvointi 
kirkonpalveluskunnan työssä
4.–5.5.2021 Seurakuntaopisto, Lapuan kampus 

Miten voin omassa työssäni vaikuttaa ympäristöasioihin? Millä tavoin voin 
vähentää ruokahävikkiä ja saada lajittelun sujuvaksi? Miten hyödynnän 
satokauden tuotteet ruoanvalmistuksessa? Mitkä tekijät vaikuttavat työhy-
vinvointiini ja auttavat jaksamaan muutoksissa? Koulutuksessa pureudutaan 
erilaisiin ruokavalioihin ja miten ne ilmentävät erilaisia eettisiä arvoja sekä 
työssä jaksamisen kysymyksiin.
 
Ajankohtaiskoulutus 0,5 op 
 
Osaamistavoitteet 
Osallistuja osaa soveltaa työssään ilmastoystävällisen ruoanvalmistuksen, 
kiinteistönhoidon ja siivouksen käytäntöjä sekä tunnistaa työhyvinvointiinsa 
vaikuttavia tekijöitä ja työssä jaksamista tukevia voimavaroja.

Kenelle 
Keittiötoimen työntekijät ja kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit)
 
Osallistumismaksu  
200 €. Ateriat 40 € (ei sis. aamu- ja iltapalaa). Majoitus 2hh:ssa 45 €/yö/hlö 
(sis. aamu- ja iltapalan). Lisämaksu 1 hh 20 €.

Järjestäjä 
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus 
 
Tiedustelut 
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514, margit.peltovirta@seurakuntaopisto.fi 
 
Ilmoittautuminen 
19.4.2021 mennessä: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 

Viestinnän johtaminen
6.–7.5.2021 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus 

Etsitkö koulutusta, jossa on mahdollisuus miettiä oman työyhteisösi viestin-
nän kokonaisuutta yhdessä asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa? Tässä 
koulutuksessa saat tehokkaasti haltuun viestinnän strategisen johtamisen 
perusteet seurakunnassa tai järjestössä.

Ajankohtaiskoulutus 0,5 op

Osaamistavoitteet 
Osallistuja perehtyy viestinnän johtamisen periaatteisiin ja osaa hyödyntää 
viestinnän strategisen johtamisen toimintamalleja omassa työssään.
 
Kenelle 
Johtamis-, esimies- ja viestintätehtävissä toimivat 

Osallistumismaksu  
220 €. Ateriapaketti 22 € ja majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 61 €/2 hh 
tai 81 €/1 hh. 

Järjestäjä 
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus 
 
Tiedustelut 
Karoliina Nivari, p. 040 556 1179, karoliina.nivari@kirkkopalvelut.fi 
 
Ilmoittautuminen 
20.4.2021 mennessä: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 

Löydä lähimmät 
ruokajakelut ja 
yhteisruokailut

http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 
http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 
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Asiakkaan hyvä palvelu seurakunnissa
23.–24.9.2021 Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki

Kirkon toimistotyöntekijöiden kohtaamispaikka, jossa niin isojen kuin pien-
tenkin seurakuntien työntekijät tapaavat toisiaan, saavat uusia ajatuksia 
työhönsä ja kuulevat, missä mennään.

Ajankohtaiskoulutus 0,5 op

Osaamistavoitteet 
Osallistujalle syntyy kuva seurakuntien asiakas- ja sidosryhmäpalvelun tä-
män hetken muodoista ja keinoista. Osallistuja hahmottaa omaa rooliaan ja 
kehittymiskohteitaan tässä työssä.
 
Kenelle 
Talouden ja hallinnon työntekijät
 
Osallistumismaksu  
260 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelmassa mainitut ateriat. Majoituksesta 
osallistuja vastaa itse. Radisson Blu Royal hotellista on varattu huonekiintiö. 
Kiintiövaraukset tulee tehdä 24.8.2021 mennessä.

Järjestäjät 
Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus ja Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
 
Tiedustelut 
Sami Lahtiluoma, p. 040 592 2197, sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi 

Ilmoittautuminen 
20.8.2021 mennessä: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 

Yhteisvastuustartti 

Lapuan hiippakunta
27.10.2021 Seurakuntaopisto, Lapuan kampus 
28.10.2021 Saarijärven seurakunta, Seurakuntatalo, Saarijärvi

Turun arkkihiippakunta
23.11.2021 Rauman seurakunta, Toiminta- ja leirikeskus Meriristi, Rauma
24.11.2021 Someron seurakunta, Seurakuntakeskus, Somero

Yhteisvastuukeräys puolustaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmi-
siä ja hankkii varoja kotimaisen ja kansainvälisen diakonian rahoittamiseen. 
Yhteisvastuu on koko kirkon yhteinen työkalu kristillisen lähimmäisenrakkau-
den toteuttamiseen. Yhteisvastuukeräys tarjoaa seurakunnille ja sen jäsenille 
välineen kehittää ja toteuttaa kirkon toimintaan osallistavaa vapaaehtoistyötä. 
Yhteisvastuustartissa pääset kehittämään seurakuntasi Yhteisvastuu-työtä ja 
saat tietoa vuoden keräyskohteista Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Osaamistavoitteet 
Osallistuja tuntee Yhteisvastuukeräyksen vuosittaisen teeman ja keräys-
kohteet sekä osaa toteuttaa ja organisoida teeman mukaiset tapahtumat, 
koulutuksen ja varainhankinnan omassa seurakunnassa.
  
Kenelle 
Diakonit, diakonissat, lähetyssihteerit, kv. ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, opis-
kelijat, papit, viestintätehtävissä toimivat, uudet työntekijät ja muut 

Osallistumismaksu  
25 €, sisältää ruokailun 

Järjestäjät 
Kirkkopalvelut, Agricola-opintokeskus ja Kirkon Ulkomaanapu

Tiedustelut 
Tiina Putkinen, p. 040 358 2825, tiina.putkinen@kirkkopalvelut.fi

Ilmoittautuminen 
Lapua ja Saarijärvi: 13.10.2021 mennessä
Rauma ja Somero: 7.11.2021 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/2C50B580BBD3B776

YHTEISVASTUU AUTTAA 
LÄHELLÄ JA KAUKANA

www.yhteisvastuu.fi

http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat 
https://link.webropolsurveys.com/S/2C50B580BBD3B776
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TILAUS-
KOULUTUSTA 
TOIVEIDENNE 
MUKAAN 

KASVISRUOKAA HELPOSTI
17.-18.9.2021 Seurakuntaopisto,  Pieksämäen kampus
 
Miten kasvisruoan valmistusta voi toteuttaa esimerkiksi nuorten tai per-
heiden kanssa sekä erilaisissa tapahtumissa, esim. leireillä ja retkillä? Miten 
resepteissä huomioidaan ruoan ympäristövaikutukset, erilaiset ruoka-aineal-
lergiat sekä muut ruokaan liittyvät rajoitteet?
 
Koulutuksessa valmistamme yhdessä ateriakokonaisuuksia, joissa painote-
taan helppoa valmistettavuutta, raaka-aineiden saatavuutta sekä makua ja 
terveellisyyttä. Lisäksi tutustumme kuluttajille suunnattuihin kasvisvalmistei-
siin ja kasvisraaka-aineisiin sekä muihin lihaa korvaaviin valmisteisiin. Ym-
päristöystävälliset ja kestävät ruokavalinnat ovat yksi tapa, jolla jokainen voi 
vaikuttaa ympäristöön. 
 
Osallistumismaksu 90 €, alle 18 v. 60 €
Ohjelman mukaiset ateriat 20 €. Majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 20 €.
 
Lue lisää ja ilmoittaudu: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
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SEURAKUNTA- JA 
JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Hengellisen kasvun tukeminen
Tiesitkö, että voit tilata seurakuntalaisille valmiin koulutuksen Seurakun-
taopistosta? Kouluttaja tulee paikkakunnallesi ja toteuttaa koulutuksen 
sovittuna ajankohtana. 

Hengellisen elämän alueelta teemoiksi voivat nousta esimerkiksi arjen kris-
tillisyys, tärkeät uskonkysymykset, rukous ja hiljentyminen tai oma kutsu-
mus kristittynä. Voit myös ehdottaa omaa aihetta räätälöidyn koulutuksen 
pohjaksi.  
 
Tiedustelut
Marjaana Kanerva, p. 0400 811 897, marjaana.kanerva@seurakuntaopisto.fi  

Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 
Etsittekö luontevaa tapaa toteuttaa Lapsivaikutusten arviointia (LAVA) seu-
rakunnassanne? Mietittekö työnjakoa viranhaltijoiden sekä lapsiasiahenkilöi-
den ja nuorten vaikuttajaryhmien välillä? Tuottaako LAVA:n dokumentointi 
päänvaivaa? 
 
Perehtyminen LAVA:n keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetel-
miin säästää työtä ja vaivaa päätösten valmistelussa. Koulutuksessa jaetaan 
lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja etsitään hyviä toiminta-
malleja seurakunnan päätöksenteon tueksi.  
 
Tiedustelut
Hanna Pulkkinen, p. 044 712 4985,  
hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi  

MOD - Taitoja moninaisuuden kohtaamiseen
Kohtaatko omassa työssäsi yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, ihmisoikeuk-
siin, polarisaatioon tai vihapuheeseen liittyviä kysymyksiä?  

Moninaisuus-Oivallus-Dialogi -koulutus tarjoaa mahdollisuuden oppia 
yhdenvertaisuudesta, ihmisoikeuksista, vihapuheen kohtaamisesta ja tur-
vallisen tilan merkityksestä. Koulutuksessa tutkitaan ja pohditaan omia ja 
ryhmän ajatuksia moninaisuuden ja erilaisuuden rajapinnoilla.      
Koulutuksen sisältöjä ovat mm. kriittinen itsetutkistelu, rasismin syntymisen 
taustatekijät, syrjinnän vaikutus yhteisöille, me-ne -jaottelu ja ristiriitojen 
tunnistaminen sekä niihin vaikuttaminen ryhmissä osallisuutta tukien.      
   
Lisätietoja
www.mod-koulutus.fi

Tiedustelut
Anna-Leena Klemetti-Falenius, p. 040 832 2467,   
anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi 

http://www.mod-koulutus.fi
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Turvallinen seurakunta
Tunnetko Turvallinen seurakunta -asiakirjan? Haluatko vahvistaa seurakunnan 
työntekijöiden turvallisuusosaamista ja -ajattelua? Oivallinen tapa tähän on 
järjestää yhteinen koulutustapahtuma, jossa voidaan pohtia yhdessä turvalli-
suuteen liittyviä teemoja juuri teidän seurakuntanne toiminnan näkökulmista.

Kirkon ja seurakuntien kaiken toiminnan lähtökohtana on huolenpito osallis-
tujien ja henkilökunnan turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Turvallisuudella 
tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kokemusta 
vaarojen ja uhkien poissaolosta. 
 
Turvallinen seurakunta -ohje tarjoaa näkökulmia turvallisen seurakunnan 
rakentamiseen sekä välineitä erilaisten riskien arviointiin ja niiden hallintaan 
seurakuntien viikkotoiminnassa, asiakastyössä ja sielunhoidossa, tapahtu-
missa sekä leiri- ja retkitoiminnassa. 
Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhteistyössä Kirkkohallituksen asiantun-
tijoiden kanssa, ja se sisältää keskeiset asiat Turvallinen seurakunta -ohjeis-
tuksesta.

Tiedustelut 
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514,  
margit.peltovirta@seurakuntaopisto.fi 

Hanna Pulkkinen, p. 044 712 4985,  
hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö 
muutoksen johtamisessa
Toimintaympäristön muutokset kirkossa ja yhteiskunnassa haastavat seura-
kuntia uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Miten erilaiset ajankohtaiset ilmiöt 
näkyvät omassa seurakunnassanne? Miten luottamushenkilöiden ja työnte-
kijöiden yhteistyötä voidaan vahvistaa? Luottamushenkilöiden ja työnteki-
jöiden yhteisessä koulutustapahtumassa on mahdollisuus pohtia seurakun-
tanne kehittämisen ja päätöksenteon kysymyksiä eri näkökulmista.

Tiedustelut
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514,  
margit.peltovirta@seurakuntaopisto.fi

SEURAKUNTAOPISTON AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN TARJONTAA

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Haluatko kasvattaa osaamistasi esimiestyössä? Tiedätkö, mitkä asiat edes-
auttavat työhyvinvointia? Osaatko johtaa erilaisia persoonia työssä? Tiedätkö, 
minkälainen on hyvä kehityskeskustelu ja miksi se on niin tärkeä johtamisen 
työkalu? Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohta-
misen eri tehtäviin. Tässä koulutuksessa saat kattavat perustiedot esimies-
työstä sekä työkaluja oman työryhmän lähijohtamiseen alasta riippumatta. 
 
Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii sinulle, joka toimit lähiesimiehenä 
tai tiimin, työryhmän tai projektin vetäjänä. Tutkinto tarjoaa kehittymismah-
dollisuuksia jo pidempään esimiestyössä toimineille, mutta soveltuu myös 
uusille esimiehille. 
 
Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta 
sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista aidoissa työtilanteissa. Jos koulutus-
ryhmä koostuu yhden tai kahden organisaation henkilöstöstä, räätälöimme 
koulutuksen juuri teidän tarpeitanne varten. Räätälöidyssä koulutuksessa 
asiantuntijoiden luennoille voivat osallistua kaikki työyhteisön jäsenet. 
 
Lisää koulutuksen sisällöstä
www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/
lahiesimiestyon-ammattitutkinto/

Tiedustelut 
Tiina Parkkinen, p. 040 727 8777,  
tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi  

Tuulikki Harju-Hytönen, p. 040 529 6615,  
tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi 
 
Lisätietoja oppisopimuksesta 
Elisa Sovelius, p. 040 689 8154,  
elisa.sovelius@seurakuntaopisto.fi 
 
 

http://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/lahiesimiestyon-ammattitutkinto/
http://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/lahiesimiestyon-ammattitutkinto/
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Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 
Seurakuntaopistolla on pitkä kokemus seurakuntien johdon kouluttamisesta 
ja valmennuksesta. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 
antaa valmiudet suunnitella, kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa entistä 
tavoitteellisemmin ja tarjoaa laaja-alaisen osaamispohjan käytännön johta-
mistehtäviin. Koulutus ohjaa myös kehittämään omia työtapoja johtajana 
sekä vahvistamaan henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.

Tutkinto soveltuu ylimmälle sekä keskijohdolle, kuten seurakunnissa kirk-
koherroille, talous- ja hallintojohtajille, toimialavastaaville tai asiantuntijoille, 
joilla on jo käytännön kokemusta oman vastuualueensa johtamisesta. 
 
Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, 
henkilö- ja ryhmäkohtaisesta ohjauksesta sekä osaamisen näytöistä ja 
arvioinnista aidoissa työtilanteissa. Tutkinto voidaan toteuttaa monen orga-
nisaation yhteisenä tai yhdelle työyhteisölle räätälöitynä.  
Jos koulutusryhmä koostuu yhden tai kahden organisaation henkilöstöstä, 
räätälöimme koulutuksen juuri teidän tarpeitanne varten. Räätälöidyssä 
koulutuksessa asiantuntijoiden luennoille voivat osallistua kaikki työyhteisön 
jäsenet. 

Lisää koulutuksen sisällöstä
https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/
johtamisen-ja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkinto-seurakunnille/
 
Tiedustelut 
Tiina Parkkinen, p. 040 727 8777,  
tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi  

Tuulikki Harju-Hytönen, p. 040 529 6615,  
tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi 
 
Lisätietoa oppisopimuksesta 
Elisa Sovelius, p. 040 689 8154,  
elisa.sovelius@seurakuntaopisto.fi 
 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 
Mietitkö kirkon toimintaympäristön muutoksia ja miten niihin pitäisi rea-
goida? Pohditaanko seurakunnassasi, miten seurakuntalaisten toiveet ja 
odotukset saadaan selville ja miten niihin voisi paremmin vastata? Tuoteke-
hitystyön erikoisammattitutkinto antaa menetelmiä työyhteisön, tuotteiden 
ja palveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on valmennusta työyhteisön inno-
vaattoriksi. Koulutus innostaa tarkastelemaan oman työn sisältöä ja merki-
tystä sekä arvioimaan niitä uudelleen nopeasti muuttuvassa toimintaympä-
ristössä. Koulutuksesta saat myös hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten 
ratkaisujen ja palvelujen tuotteistamiseen, viestintään ja markkinointiin. 
Innovaattori-valmennus kehittää valmiuksia tiimityöskentelyyn ja edistää 
yhteisen tavoitteen jäsentymistä toiminnaksi ja helpommin saavutettaviksi 
palveluiksi. 
 
Koulutus sopii hyvin sekä seurakuntien että järjestöjen toiminnan kehittämi-
seen. Jos koulutusryhmä koostuu yhden tai kahden organisaation henkilös-
töstä, räätälöimme koulutuksen juuri teidän tarpeitanne varten. Asiantunti-
joiden luennoille voivat osallistua kaikki työyhteisön jäsenet. 
 
Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, 
henkilö- ja ryhmäkohtaisesta ohjauksesta sekä osaamisen näytöistä omassa 
työ- ja toimintaympäristössä aitojen tuotteiden tai palvelujen kehittämisen 
kautta.  
 
Lisää tutkinnon sisällöstä
www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/
tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto/

Tiedustelut 
Tiina Parkkinen, p. 040 727 8777,  
tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi  

Tuulikki Harju-Hytönen, p. 040 529 6615,  
tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi 
 
Lisätietoja oppisopimuksesta 
Elisa Sovelius, p. 040 689 8154, elisa.sovelius@seurakuntaopisto.fi 

https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/johtamisen-ja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkinto-seurakunnille/
https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/johtamisen-ja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkinto-seurakunnille/
http://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto/
http://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto/
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Sinustako suntio?   
Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 
(entinen suntion ammattitutkinto) – Seurakuntapalvelun 
osaamisala 
Suntion monipuolinen ja vaihteleva työ on elämää ihmisten juhlan ja arjen 
keskellä. Työ on palvelu- ja ihmissuhdetyötä, jossa samaan työpäivään voi 
mahtua arkisia siivous- ja huoltotehtäviä sekä juhlahetkien järjestämistä. 
Suntio on oma-aloitteinen, organisointikykyinen ja hänellä on hyvät vuoro-
vaikutustaidot. 
 
Tule opiskelemaan kokonaan uusi ammatti tai hankkimaan tutkintotodistus 
työssä hankitusta osaamisesta. Voit opiskella työn ohessa tai oppisopimuk-
sella. Opiskelet joustavasti oppilaitoksessa ja työpaikalla sekä virtuaalisessa 
ympäristössä. Aikaisemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon, joten 
tutkinnon suorittamisen kesto vaihtelee 1-2 vuoden välillä. Osaaminen osoi-
tetaan näytössä käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa. 
 
Hakeutumisohjeet www.seurakuntaopisto.fi 
 
Tiedustelut  
Heli Mäkinen, p. 044 906 0660, heli.makinen@seurakuntaopisto.fi 
Riikka Tassi, p. 044 906 3233, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi 

Kristillinen kasvatus – paikallinen tutkinnon osa 
Haluatko syventää osaamistasi kirkon laaja-alaisessa kasvatustyössä ja kehit-
tää pedagogisia valmiuksiasi? Pohditko omaa identiteettiäsi kirkon työnteki-
jänä? Koulutuksessa vahvistat osaamistasi lapsi- ja perhelähtöisen jumalan-
palveluselämän suunnittelussa ja toteuttamisessa, raamattuteologiassa sekä 
perehdyt kirkon kasvatuksen monipuolisiin toimintamalleihin.

Tiedustelut  
Eija Liimatainen, p. 044 712 4976, eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi

TYÖHYVINVOINTI JA 
TYÖYHTEISÖKOULUTUKSET
Toteutamme eri mittaisia työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia työpaikkanne 
tarpeen mukaisesti. Koulutukset voivat olla parin tunnin luentoja tai vaik-
kapa toiminnallisia työpajamaisia koulutuksia puolesta päivästä koko päi-
vään asti. Voimme myös pitää lyhyitä, kannustavia luentotietoiskuja henki-
löstölle erilaisia osallistavia ja inspiroivia menetelmiä käyttäen.

 Työhyvinvointi ja työyhteisön toimintatavat
 • oma ja työkavereiden työhyvinvointi
 • viestintä, ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät
 • työyhteisön toimintakulttuurin erilaiset tavat 
 • työhyvinvoinnin edistämisen konkreettiset menetelmät

Koulutus sisältää osallistavia, toiminnallisia ja dialogisia ryhmätehtäviä.
Kesto: 3-8 h 
Osallistujamäärä: ei rajoitusta 

Työhyvinvointi luontoa hyödyntäen
 • työssäjaksamisen vahvistaminen luontoympäristöä hyödyntäen
 • stressin alentaminen ja yhteenkuuluvuuden harjoitukset
 • työyhteisön mahdollisuudet hyödyntää luontomenetelmiä asiakastyössä
 • kiireenhallinnan välineet työyhteisölle
 • omaa ja työyhteisön hyvinvointia vahvistavat menetelmät 

luontoympäristöstä
Mukana ohjattuja rastitehtäviä työssäjaksamisen aiheista. Päivään on mah-
dollista liittää ruokailu ulkona. 
Kesto: 3-8 h
Osallistujamäärä: ei rajoitusta 

http://www.seurakuntaopisto.fi 
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Työmotivaation lisääminen ja arjen kiireen tunteen hallinta
 • erilaiset kiiretyylit ja kiirekokemus työssä
 • oman ja työyksikön työn ja ajanhallinta – kiireenkesytysmenetelmät 

käytännössä
 • askeleita kohti kiireettömämpää työpäivää
 • työn suunnittelua helpottavia käytännön työkaluja
 • palautumisen merkitys
 • muutostarpeet, työyhteisön keinot kohti selkeämpää työviikkoa
 • työilmapiiri, työn mielekkyys ja työyhteisön tiimipelaajat avain 

työmotivaatioon
Kesto: 3-8 h 
Osallistujamäärä: ei rajoitusta
 
 Erilaisuus ja vuorovaikutustaidot vahvuudeksi työpaikalla
 • erilaiset roolit työpaikalla, vahvuudet ja haasteet
 • työhyvinvoinnin kehittäminen omia tunteita kehittämällä
 • työskentelytavat ja positiivinen vuorovaikutus työyhteisössä 
 • yhteistyöverkostossa toimiminen 
 • voimavarat käyttöön ja asiakaslähtöisyys esille
 • työyhteisön ristiriitatilanteet, altistavat tekijät ja toimintamallit käyttöön
 • ratkaisukeskeisin menetelmin käännämme vahvuudeksi erilaiset tyypit työssä

Kesto: 3-8 h 
Osallistujamäärä: ei rajoitusta
 
Onnistu muutoksessa  
Perehdymme työelämän muutosten tuomiin mahdollisuuksiin ja etsimme 
selviytymiskeinoja erilaisten muutosten keskellä toimimiseen.  
Kesto: 3-4 h 
Osallistujamäärä: ei rajoitusta 

Motivointitaidot esimiestyössä  
Harjoittelemme läsnäolevaa kohtaamista ja motivointitaitoja sekä avointen 
kysymysten ja reflektion voimaa vuorovaikutuksessa. Keskustelemme yh-
dessä ja teemme pienryhmäharjoitteita.  
Kesto: 2-3 h  
Osallistujamäärä: 6-15

Tiedustelut  
Heli Reinikainen, p. 040 194 2128, heli.reinikainen@seurakuntaopisto.fi  
Jaana Väisänen, p. 040 824 1729, jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi 

Kun työyhteisö kaipaa kehittämistä tai edessä on muutos, luotettava ulko-
puolinen yhteistyökumppani on tärkeä. Kirkkopalvelujen konsultit tunte-
vat toimintaympäristösi ja tarjoavat tuoreen tiedon ja ajantasaiset kehittä-
misen työkalut muutoksen tueksi. Kysy meiltä myös ulkoisen rahoituksen 
mahdollisuuksia!  

Sami Lahtiluoma  

Kauppatieteiden maisteri, 
työyhteisökonsultti 
 • Rakennemuutokset  
 • Strategiatyö  
 • Esimiestyön ja johtamisen  

kehittäminen  
 • Työprosessien parantaminen

sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi p. 
040 592 2197

Karoliina Nivari  

Valtiotieteiden tohtori, ratkaisu- 
keskeinen valmentaja, työnohjaaja   
 • Strategiatyö  
 • Tiedolla johtaminen  
 • Viestinnän kehittäminen  
 • Valmennus ja fasilitointi  
 • Tiimien käynnistys ja ohjaus

karoliina.nivari@kirkkopalvelut.fi  
p. 040 556 1179 

KEHITTÄMISKONSULTIT APUNASI

mailto:sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi
mailto:karoliina.nivari@kirkkopalvelut.fi
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ENSIAPU- JA HYGIENIAOSAAMINEN
Ensiapu I  
Ensiapu I -peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot ja -taidot auttaa hätäti-
lanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssi kestää 
16 tuntia ja siitä on mahdollisuus saada Punaisen Ristin kurssitodistus, joka 
on voimassa 3 vuotta.  
 
Hätäensiapukurssi  
Hätäensiapukurssi pidentää kolmella vuodella Punaisen Ristin ensiaputo-
distuksen (EA1 ja EA2) voimassaoloaikaa. Kurssi räätälöidään työyhteisön 
tarpeisiin ja on kestoltaan 4-8 tuntia. Jokaisella kurssilla käydään läpi henkeä 
uhkaavat hätätilanteet. Kurssilla voi olla enintään 15 osallistujaa.  
 
Hygieniaosaamistesti  
Seurakuntaopistossa järjestetään valmentavaa koulutusta ja testitilaisuuksia, 
joissa voi suorittaa elintarvikkeiden kanssa työskennellessä vaadittavan ”hy-
gieniapassin” eli hygieniaosaamistestin ja saada siitä Eviran todistuksen. 
 
Tiedustelut  
Jaana Väisänen, p. 040 824 1729, jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi 

AGRICOLA-OPINTOKESKUS   
”Oppilaitos ilman seiniä” - laadukasta koulutusta yhteistyössä ympäri Suomea 

 
Agricola-opintokeskus palvelee Kirkkopalvelut ry:n kristillistaustaisia sekä sosi-
aalista palvelutyötä tekeviä jäsenjärjestöjä ja -seurakuntia.  

Olemme valtakunnallisesti toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, jossa op-
piminen tapahtuu siellä, missä oppijatkin ovat.  Opintokeskus on osa Seura-
kuntaopistoa.  

 
Kehitetään ja koulutetaan yhdessä —   
Agricola-opintokeskukselta tukea toimintaan ja tavoitteisiin!  

Tarjoamme jäsenorganisaatioillemme mahdollisuuden järjestää kursseja, 
luentoja tai seminaareja kanssamme esimerkiksi 
- toiminnallisena yhteistyönä  
- yhteisinä tapahtumina tai koulutuksina  
- asiantuntemuksen vaihtamisena  
- sisältöosaajien tai koulutuksen suunnittelijoiden pedagogisena tukena ja 
neuvontana. 

Yhteistyössä järjestettävät opintotilaisuudet toteutetaan elinikäisen oppimi-
sen periaatteella ja niitä värittää opinnollisuus, osallisuus, yhteistoiminnalli-
suus ja omaehtoinen oppiminen.
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Yhteistyökoulutuksen tuki  
Voitte saada kauttamme taloudellista tukea yhteistyössä järjestettävään 
koulutukseen. Tukeen oikeuttavan koulutuksen tulee olla kaikille avointa, 
tutkintoon johtamatonta eikä siihen saa kohdistua muuta valtion maksamaa 
osuutta tai avustusta. Koulutus voi tapahtua missä päin Suomea tahansa.
 
Opintokeskustuen määrään vaikuttavat opetustuntien määrä ja koulutuk-
sen kulut. Huomioithan, että yhteistyökoulutuksissa taloudellinen vastuu on 
yhteistyökumppanillamme. Opintokeskus osallistuu vuosittain määriteltävällä 
kustannusosuudella koulutuksen kuluihin. 

Yhdistys-, järjestö- ja kansalaistoiminta kuuluu kaikille. Opintotoiminta tuo 
iloa, jaksamista, uusia taitoja ja näkökulmia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä niin 
työelämään kuin harrastuksiin ja vapaa-ajallekin.
 
Kun suunnittelet esimerkiksi vapaaehtoisten, yhdistys- tai järjestöaktiivien 
kouluttamista, raamattutapahtuman järjestämistä, taidekursseja, kansalais-
yhteiskuntataitojen, viestinnän ja vaikuttamisen koulutuksia tai muuta kaikille 
avointa opintotoimintaa, ota yhteyttä. Autan ja neuvon sinua kaikissa opintoti-
laisuuksiin ja tuen saamiseen liittyvissä asioissa.  

 
Tutustu tarkemmin: 
www.seurakuntaopisto.fi/opintokeskus  
Pirjo von Essen, opintotoiminnan koordinaattori  
p. 040 775 8033 
pirjo.vonessen@seurakuntaopisto.fi

Seurakuntaopiston kampukset ja opetustilat 

 
Opetustilat Helsingissä 
Porkkalankatu 7 (4. krs) 

00180 Helsinki 

Jaakkiman kampus  
Opistontie 21 

56100 Ruokolahti 
 

Järvenpään kampus 
Järvenpääntie 640 
04400 Järvenpää  

 
Kredu kampus 

Seminariegatan 19 
66900 Nykarleby 

Lapuan kampus 
Siiriläntie 11-13 
62100 Lapua 

Pieksämäen kampus 
Huvilakatu 31 

76130 Pieksämäki 
 
 

www.seurakuntaopisto.fi 

http://www.seurakuntaopisto.fi/opintokeskus 

