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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.
YHTEISTYÖKUMPPANIT Monet koulutuksistamme tuotetaan yhteistyössä muiden asiantuntevien alan toimijoiden kanssa. Löydät lisätietoja kunkin koulutuksen yhteistyökumppaneista verkkosivuiltamme.

•
••
TEE M AT
JA I KÄ KAUD E T

I LMO I T TAUTUMI NEN
JA T I EDUST ELUT

KO ULUTUST E N
KUSTANNUKS ET

Esitteestä löydät tarjolla olevat koulutukset teemoittain. Teemat ovat
kuitenkin vain suuntaa antavia, joten tutustu rohkeasti koko kokonaisuuteen! Koulutusten otsikoiden
viereen on merkitty värillä/symbolilla, minkä ikäisten lasten ja nuorten
kanssa tehtävään työhön koulutus
erityisesti sopii.

Varaa paikkasi ajoissa, sillä koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuskirje ja muu
mahdollinen materiaali lähetetään
osallistujille
ilmoittautumisajan
päättymisen jälkeen. Ilmoittautumisaika päättyy yleensä noin kuukautta ennen koulutuksen alkua.
Tarkemmat
ilmoittautumistiedot
löydät kunkin koulutuksen kohdalla
mainitusta verkkosivuosoitteesta.

Koulutuksen esittelyistä löydät tiedon kunkin koulutuksen osallistumismaksusta sekä muista mahdollisista kustannuksista (esim.
majoitukset ja ruokailut). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tilauskoulutusten hinnat määritellään
tapauskohtaisesti koulutuksen laajuudesta, osallistujien määrästä ja
koulutustiloista riippuen. Järjestämme tilauskoulutuksia kaikkialla Suomessa ja tarvittaessa myös osittain
tai kokonaan etätoteutuksina.

INNOSTAVAT JA
AMMAT TITAITOISE T
KOULUT TAJAT.

S
Y
L
L
Ä
S
SI
UUDISTA OSAAMISTASI Lasten ja nuorten
keskuksen sekä Seurakuntaopiston vuoden 2022 koulutuksissa!

4
6
8

AJANKOHTAINEN AMMATILLINEN TIETO,
yhteinen prosessointi kollegojen kanssa ja
vinkit työn arkeen sisältyvät kaikkiin koulutuksiimme. Pohditpa sitten kasvatuksen kokonaisuutta Polun näkökulmasta tai haluat
syventyä ajankohtaiseen ammatilliseen teemaan, löydät koulutuksistamme aina kiinnostavia sisältöjä ja osallisuutta edistäviä
työskentelytapoja.

TULE INNOSTUMAAN
JA OPPIMAAN!

KOULUYHTEISTYÖ
JA KATSOMUSKASVATUS
LEIRITOIMINTA JA LUONTO
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MUSIIKKI, LIIKUNTA JA ILMAISU

KYSY
L I SÄ Ä!

3

DIGIKASVATUS

10
14
16
17
18
20
22
24
26
28
30

Ilmoittaudu mukaan liitteestä löytyviin koulutuksiin tai rakenna yhdessä kanssamme oman työyhteisösi
tarpeisiin suunniteltu koulutuskokonaisuus.

AMMATILLISIA KOHTAAMISIA

OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN
PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN
PERHEIDEN KANSSA
POLKU-KOULUTUKSET
RIPPIKOULU JA NUORISOTYÖ
SPIRITUALITEETTI JA RAAMATTU
TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
ULKOPUOLISUUDEN EHKÄISY
NÄIN TILAAT KOULUTUKSEN
LISÄTIETOA JA YHTEYSTIEDOT

044 358 9040,
koulutukset@seurakuntaopisto.fi
040 018 2278,
koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi

AMMATILLISIA KOHTA AMISIA

ALUEELLISET KASVATUKSEN
KEHITTÄMISPÄIVÄT

•••

Kehittämispäivät tarjoavat työntekijälle mahdollisuuden vertaisoppimiseen,
jakamiseen ja oman ammatti-identiteetin vahvistamiseen. Päivien sisällöt
nousevat ajankohtaisista teemoista ja
alueen tarpeista.
Etelä-Suomi
16.–17.3.2022
Holiday Club Tampereen kylpylä,
Tampere

Itä-Suomi
25.–27.10.2022
Nuorisokeskus Metsäkartano,
Rautavaara

75 €
Täysihoito 2hh 135 €
Kaakkois-Suomi
23.–24.3.2022
Holiday Club Saimaa,
Lappeenranta

190 €
Täysihoito 2hh 118 €

120 €
Täysihoito 2hh 120 €

Länsi-Suomi
16.–17.3.2022
Riihon majatalo,
Keuruu

120 €
Täysihoito 92,50 €
Pohjois-Suomi
23.–24.3.2022
Törmälän leirikeskus,
Ylivieska

120 €
Täysihoito 65 €

koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

4

Oli ilo kuunnella ja katsella kouluttajien
hyvin toiminutta yhteistyötä!”

VALTAKUNNALLISET
SEURAKUNTIEN VARHAISKASVATUKSEN
NEUVOTTELUPÄIVÄT

•

22.–23.9.2022
Lahti
Kaksi päivää innostavia asiantuntija-alustuksia, kanavia ja kollegoita!
Tule mukaan pohtimaan, miten kirkon varhaiskasvatus ja perhetoiminta
voi tulevaisuudessakin olla lapsen ja perheen kokoista ja näköistä.

290 €
Hinta sisältää ohjelman ja ruokailut.
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret

KO ULUT TA J I EN
YHT EYST I EDOT
S . 30.
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DIGIKASVATUS

DIGITAALISTEN
YMPÄRISTÖJEN
HYÖDYNTÄMINEN
VARHAISKASVATUKSESSA
JA PERHETOIMINNASSA

•

10.–11.3.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Millaisissa digiympäristöissä toiminta
lasten ja perheiden kanssa toteutuu?
Millaista yhteyttä seurakunnan digitaalisissa tiloissa voidaan rakentaa? Tule
luomaan lasten ja perheiden arjesta
nousevia digitaalisia sisältöjä varhaiskasvatukseen ja perhetoimintaan.

SOMEPOLULLA
12–14-VUOTIAIDEN KANSSA

••

10.–11.5. ja 2.11.2022
1. jakso Helsinki,
2. jakso verkko
Miten voin käyttää some- ja verkkoympäristöjä 12–14-vuotiaiden kanssa?
Miten digitaalisuus voisi liittyä Polkuun? Tule pohtimaan ja kokeilemaan,
mitä kaikkea somepolulta voit löytää
omaan työhösi!

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

180 €
Täysihoito 2hh 83 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

LUE KUVAA JA
TUTKI TILAA

••

17.1., 24.1. ja 31.1.2022
Verkko
Miten rakentaa vuorovaikutusta ja
osallisuutta verkkoympäristöissä lasten ja perheiden kanssa? Tutustu erilaisiin tapoihin luoda yhteyttä ja turvallista tilaa lasten ja perheiden kanssa
verkossa toimiessa!

180 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Tilaa koulutus tästä
teemasta räätälöitynä
omaan seurakuntaasi.
Anna Kärri

•••

Kuvat ja tilat ovat kutsu monenlaiseen
ihmettelyyn, yhteisen dialogin rakentamiseen ja elämänkysymysten pohdintaan. Koulutuksessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia kuvia ja uskonnollisia tiloja oppimisympäristöinä yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.
Kaisa Aitlahti

VUOROVAIKUTUSTA
VERKOSSA LASTEN JA
PERHEIDEN KANSSA

VARHAISKASVATUSTA
JA PERHETOIMINTAA
DIGITAALISISSA
YMPÄRISTÖISSÄ

•

Digitaalisuus on monipuolinen voimavara ja mahdollisuus varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Millaisissa digiympäristöissä toiminta lasten
ja perheiden kanssa toteutuu? Millaista yhteyttä seurakunnan digitaalisissa
tiloissa voidaan rakentaa?
Satu Reinikainen

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret

KO ULUT TA J I EN
YHT EYST I EDOT
S . 30.

Vaikka koulutus toteutettiin kokonaan etänä,
onnistuivat kouluttajat luomaan tunteen yhteisöllisyydestä.
Oltiin kuitenkin samassa paikassa,
vaikka fyysisesti hyvin etäällä toisistamme.”
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KOULUYHTEISTYÖ JA KATSOMUSKASVATUS

KATSOMUSKASVATUKSEN
AJANKOHTAISPÄIVÄ

•

25.3.2022
Verkko
Katsomuskasvatuksessa tarvitaan yhteistä puhetta ja ideoita. Ajankohtaispäivässä tutustutaan katsomuskasvatuksen pedagogisiin malleihin ja
katsomuskasvatusyhteistyön hyviin
käytäntöihin. Koulutus sopii sekä seurakuntien että yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimijoille.

40 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

KATSOMUSKASVATUKSEN
PEDAGOGIIKKA

•

Miten katsomuskasvatus niveltyy
osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja
toimintaa ohjaavaa pedagogista ajattelua? Millaista on kieli- ja kulttuuritietoinen ja lasten kokemusmaailmasta
rakentuva katsomuskasvatus? Tutustutaan käytännön toimintamalleihin ja
yhteistyön mahdollisuuksiin eri toimijoiden kanssa.
Päivi Aumala

KATSOMUSKASVATUKSEN
YHTEISTYÖ

•

Seurakunta voi olla yhteistyön kautta
rikastuttamassa katsomuskasvatusta. Yhteinen koulutus avaa mahdollisuuden rakentaa dialogia, toimivaa
yhteistyötä ja katsomuskasvatuksen
pedagogiikkaa yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.
Päivi Aumala, Timo Tulisalo

KATSOMUSKASVATUKSEN
YHTEISTYÖ
– DIALOGINEN TYÖOTE

•

10.–11.2. ja 16.–17.5.2022
1. jakso Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus,
2. jakso verkko
Mitkä asiat ovat olennaisia katsomuskasvatuksen yhteistyön kehittämisessä? Miten edistää sitä palvelemaan
lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeutta katsomukseen? Tämän
koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen yhteistyö perustuu.

380 €
Täysihoito 2hh 83 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

YHTEISYMMÄRRYSVIIKKO
KATSOMUSKASVATUSYHTEISTYÖSSÄ

•

8.11.2022
Verkko

Yhteisymmärrysviikko on oivallinen
mahdollisuus katsomuskasvatusyhteistyön toteuttamiselle! Tule tutustumaan Yhteisymmärrysviikon 2023 teemoihin ja materiaaleihin ja kuulemaan
ideoita niiden hyödyntämisestä paikallisessa yhteistyössä!
40 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

SALATUT
ELÄMÄNTAIDOT
-TOIMINTAMALLI
KOULUYHTEISTYÖHÖN

•

8.–9.2.2022
Hvittorpin kurssikeskus,
Espoo
Salatut elämäntaidot -malli tarjoaa uuden, selkeän toimintatavan kouluyhteistyöhön. Mallin avulla kutsut alueen
toimijat monitoimijaiseen yhteistyöhön tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistamaan heidän tunneja ryhmätyöskentelytaitojaan.

220 €
Täysihoito 120 €
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus tästä
teemasta räätälöitynä
omaan seurakuntaasi.
Suvielise Nurmi

8

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret

KO ULUT TA J I EN
YHT EYST I EDOT
S . 30.

Ihanan positiivinen kouluttaja!
Eikä säikähtänyt kysymyksiä, suhtautui avoimesti.
Oli turvallinen olo keskustella vaikeistakin asioista.”

9

LEIRITOIMINTA JA LUONTO

KESTÄVÄ
SEURAKUNTA

LUONTO JA
HILJAISUUDEN VILJELY

Kestävyyskriisi haastaa myös kirkon.
Mitä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys tarkoittavat seurakunnan arjessa? Miten seurakunta voi
olla toivon tyyssija muutosten keskellä?
Syvennä ymmärrystäsi, pohdi ja rakenna kestävän seurakunnan ratkaisuja.
Suvielise Nurmi, Jari Visto

13.–15.9.2022
Partaharjukeskus, Pieksämäki
Luonto kutsuu hiljentymään. Koulutuksessa perehdyt luonnon ja retriitin
elementtien käyttämiseen erityisesti nuorten spiritualiteetin tukemisessa. Itse kokeillen ja eläytyen opit mm.
luontohartauksien ja -meditaatioiden
rakentamista.

•• •

••

LEIRI KASVUN TUKENA
11.–13.10.2022
Partaharjukeskus, Pieksämäki
Ota leiripedagogiikka haltuusi käytännön keinoin, innostu ja innosta! Leirit
tukevat kasvua monipuolisesti tuottamalla yhteisöllisiä kokemuksia ja edistämällä luontosuhdetta elämyksellisin
tavoin. Leiri muistetaan vielä aikuisenakin!

250 €
Täysihoito 2hh 175 €
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

LUONNON
MATERIAALIT
LIIKUTTAVAT JA
LEIKITTÄVÄT

250 €
Täysihoito 235 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

LUONTO
SEURAKUNNAN
KASVATUKSESSA

• ••

17.–19.5.2022
Partaharjukeskus, Pieksämäki
Millaisia ympäristöön liittyviä kysymyksiä lapset ja nuoret pohtivat? Miten
vahvistaa positiivista luontosuhdetta
ja hyödyntää lähiluontoa seurakunnan
toiminnassa? Osin luontoympäristössä toteutettava koulutus mahdollistaa
myös oman luontosuhteen tutkimisen.

240 €
Täysihoito 2hh 175 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

••

Metsänvartija, keijun kotikolo ja ihmetyskiikarit avaimina luonnossa liikkumiseen ja leikkimiseen! Koulutus ohjaa
innostavien leikkien ja luonnon omien
materiaalien avulla siihen, miten luonnossa voi liikkua, taiteilla ja tutkia.
Jukka Jylhä

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

•

••
•

Tilaa koulutus tästä
teemasta räätälöitynä
omaan seurakuntaasi.
Satu Reinikainen,
Suvielise Nurmi

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret
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Tämä koulutus antaa mahdollisuuden
oivaltaa, rauhoittua ja hakea energiaa luonnosta.
Tärkeä koulutus kirkon työntekijöille!"
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MUSIIKKI, LIIKUNTA JA ILMAISU

HYPPÄÄ HIPPAA
– LIIKUNTALEIKKEJÄ
HARRASTUSKERHOIHIN

••

16.2. ja 22.–23.3.2022
1. jakso verkko,
2. jakso Arena Center
Myllypuro, Helsinki
Liikunnan ja leikin iloa! Koulutuksessa
opit aktivoimaan lapsia ja nuoria monipuolisiin tapoihin toimia yhdessä ja
nauttimaan liikkumisesta. Saat myös
vinkit siihen, miten voit ohjata leikkiin ja
liikuntaan aktivoivia harrastuskerhoja
6–13-vuotiaille.

180 €
Hinta ei sisällä ruokailuja
eikä majoitusta.
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

••

KIRKKOMUSKARI 3
Kirkkomuskari 3 ihastuttaa! Laulut, lorut, leikit ja toteutusideat rikastuttavat
varhaiskasvatuksen toimintaa, lapsikuoroja ja jumalanpalveluselämää. Ne
ilahduttavat niin työntekijöitä kuin lapsia ja vanhempiakin ja kutsuvat hyppäämään mukaan kirkkomuskarin innostavaan maailmaan!
Riikka Jäntti

KIRKKOMUSKARIN
KYYTIIN!

•

12.–13.9.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Kirkkomuskaritoiminnan suosio kasvaa jatkuvasti. Hyppää mukaan iloiseen muskarimaailmaan! Tutustutaan
yhdessä
kirkkomuskarimateriaaliin
laulaen, soittaen, lorutellen, piirtäen,
liikkuen ja leikkien.

180 €
Täysihoito 2hh 83 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

LAPSI JA LIIKUNTA
VARHAISKASVATUKSESSA

•

11.–13.5.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Mikä on liikunnan pedagoginen merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle? Millaiseen liikkumiseen Raamatun
kertomukset ja rukoukset kutsuvat?
Tule rakentamaan liikunnallisia kokonaisuuksia osana varhaiskasvatusta!

240 €
Täysihoito 2hh 157 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

LEIKKI JA LIIKUNTA
– KOKONAISVALTAISTA
VARHAISKASVATUSTA

•

Mikä on leikin ja liikunnan pedagoginen
merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle? Millaiseen liikkumiseen Raamatun
kertomukset ja rukoukset kutsuvat?
Koulutuksessa leikki ja liikunta liittyy
luontevaksi osaksi seurakunnan varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja.
Satu Reinikainen

LASTEN
MUSIIKKIPOLUILLA

••

Miltä Polku näyttää musiikin silmälasien läpi 0–8 tai 0–11-vuotiaiden
kanssa? Laulua, liikettä, soittamista ja
leikkiä lasten ja perheiden osallisuus
huomioiden. Reseptejä kokonaisvaltaiseen ja lapsilähtöiseen musiikkikasvatukseen ajankohtaisin musiikkimaustein!
Riikka Jäntti

KO ULUT TA J I EN
YH T EYST I EDOT S . 30.
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•• •

MUSIIKKIPOLULLA
17.–19.1. ja 16.3.2022
1. jakso Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää,
2. jakso verkko
Musiikkipolulla-koulutus avaa Polkukokonaissuunnitelman musiikin keinoin. Tutustumme musiikkikasvatuksen näkökulmasta eri ikävaiheiden
(0–22-vuotiaat) työskentelytapoihin
ryhmätoiminnassa ja jumalanpalveluselämässä yhdessä musisoiden.

260 €
Täysihoito 1hh 188 €
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

POLKU SOI
0–2-VUOTIAIDEN KANSSA

•

15.–16.2.2022
Seurakuntaopisto,
Jaakkiman kampus
Millaisia mahdollisuuksia musiikki tarjoaa yhteyden luomiseksi perheisiin
odotusajasta taaperoihin? Miten se
vahvistaa varhaista vuorovaikutusta ja
tukee kokonaisvaltaista kasvua? Muskarin kieli avaa polkuja pyhän ja arjen
sanoittamiseen sekä kasteeseen.

190 €
Täysihoito 2hh 70 €.
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret

Kouluttajien hieno positiivinen asenne
ja innostava tapa puhua asioista on mukaansa tempaavaa.”

TARINAT
TYÖVÄLINEENÄ
– MINÄ KERTOJANA

•••

9.–11.11.2022
Partaharjukeskus,
Pieksämäki
Tule vahvistamaan osaamistasi tarinankertojana! Koulutus on tarkoitettu
juuri sinulle, joka käytät kerrontaa työssäsi. Syvennyt tarinoiden maailmaan
ja vahvistat ilmeiden, eleiden ja äänenkäytön osuutta omissa tarinoissasi.

250 €
Täysihoito 2hh 175 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

UKULELELLA
NUORTEN KANSSA

•

Ukulelen soittaminen on helppoa, se
innostaa ja luo yhteyttä! Koulutuksessa opetellaan säestämään ukulelella
muutamia nuorten veisuja ja virsiä n.
4–6 käytetyimmällä sointuotteella.
Riikka Jäntti

UUSI LASTEN VIRSI
TULEE!

••

9.–10.11.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Miltä kuulostaa Lasten virsi 2022? Innostu lauluista uusin tavoin ja tule oppimaan Lasten virsikirjan lauluja erityisesti varhaisiän musiikkikasvatuksen
pedagogisia menetelmiä hyödyntäen.

180 €
Täysihoito 2hh 83 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Tilaa koulutus tästä
teemasta räätälöitynä
omaan seurakuntaasi.
Riikka Jäntti
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OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

LAPSIASIAHENKILÖIDEN
KOULUTUSPÄIVÄ

•••

8.10.2022
Vantaa
Seurakuntien lapsiasiahenkilöt koolla! Koulutuspäivä tarjoaa ajankohtaista asiaa, alustuksia ja verkoston käytännön kokemuksia lasten, nuorten ja
perheiden osallisuuden vahvistamiseksi sekä lapsivaikutusten arvioinnin
kehittämiseksi.

95 €
Hinta sisältää aamukahvin
ja lounaan.
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI
SEURAKUNNASSA

•••

Perehtyminen LAVAn keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin selkiyttää päätösten valmistelua ja helpottaa lasten ja nuorten
näkökulmien huomioimista. Koulutuksessa jaetaan lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja rakennetaan paikallisia toimintamalleja.
Tarja Liljendahl, Hanna Pulkkinen

KOULUT TA J I EN
YHT EYST I EDOT S . 30.
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TULEVAISUUS JA TOIVO
– YMPÄRISTÖMUUTOSTEN
KOHTAAMINEN
NUORTEN KANSSA

••

4.–5.4.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Lapset ja nuoret ovat huolissaan maapallon tulevaisuudesta. Miten käsitellä
nuorten kanssa ilmastonmuutosta ja
luoda toivoa tulevaisuuteen? Laajenna
osaamistasi ympäristömuutoksiin vaikuttamisesta nuorten kanssa.

220 €
Täysihoito 2hh 83 €.
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Ajankohtainen
koulutus liittyen
nuorten muuttuvaan
käsityksen olla
seurakunnan
vastuunkantajana
ja vaikuttajana."

•

NUORET VAIKUTTAVAT
Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Jaa osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Tilaa koulutus
tästä teemasta räätälöitynä
omaan seurakuntaasi.
Suvielise Nurmi

Allianssi-talo, Helsinki
1.–2.2. ja 9.5.2022

180 €
Hinta ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta.

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

Partaharjukeskus, Pieksämäki
19.–20.9. ja 10.11.2022

60€ Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien seurakuntien työntekijöille, muille 160 €
Täysihoito 2hh 132 €
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi
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••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret

PEDAGOGINEN KEHIT TÄMINEN

ILMIÖPEDAGOGIIKKAA
RIPPIKOULUUN

•

3.–4.2. ja 31.10.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista!
Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työskentelytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

250 €
Täysihoito 2hh 93 €
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi
Tilaa koulutus tästä
teemasta räätälöitynä
omaan seurakuntaasi.
Tiedustelut: Jaakko Niiles

KOULUIKÄISET
2020-LUVULLA

•

Mihin suuntaan kouluikäisten toimintaa ja heitä palvelevaa perhetoimintaa
tulisi kehittää? Koulutuksessa rakennetaan kouluikäisten toiminnan ydintä: Miten seurakunta on luontevasti
osa kouluikäisten ja heidän perheidensä elämää 2020-luvulla?
Anna Kärri

ROHKEASTI POLULLA
9–11-VUOTIAIDEN KANSSA

•

SEURAKUNNAN
VARHAISKASVATUKSEN
KEHITTÄMINEN

•

Miten kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä? Pedagoginen johtaminen seurakunnan
varhaiskasvatuksessa tarjoaa välineitä yhteiseen kehittämiseen ja auttaa
rakentamaan yhteistä ymmärrystä siitä, mihin muutosta tulisi suunnata.
Päivi Aumala, Timo Tulisalo

VAIPPAPÖKSYT
SAAVAT
TULLA

•

17.–18.11.2022
Seurakuntaopisto,
Kaustisen kampus
Millaista pedagogiikkaa tarvitaan, kun
toimitaan pienimpien kerholaisten
kanssa? Miten opetuksen, kasvatuksen ja hoidon ulottuvuudet toteutuvat
varhaiskasvatuksessa?

210 €
Täysihoito 2hh 60 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Tilaa koulutus tästä
teemasta räätälöitynä
omaan seurakuntaasi.
Päivi Aumala, Timo Tulisalo

26.–27.4. ja 17.11.2022
Helsinki
Lähde perehtymään Polku-toimintamalliin ja erityisesti 9–11-vuotiaiden
Rohkeus-ikävaiheeseen. Miltä kouluikäisten polku voisi sinun seurakunnassasi näyttää?

250 €. Hinta ei sisällä
ruokailuja eikä majoitusta.
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

KOULUT TA J I EN
YHT EYST I EDOT S . 30.
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VARHAISKASVATUKSEN
KOKONAISSUUNNITTELU
SEURAKUNNASSA

••

16.–18.3.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Varhaiskasvatuksen kokonaisuutta on
tärkeä kehittää muuttuvassa toimintaympäristöissä osana koko seurakunnan toimintaa. Koulutus vahvistaa pedagogisen ajattelun tiedostamista ja
sen yhteyttä toiminnan johtamiseen.

240 €
Täysihoito 2hh 157 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

PERHEIDEN KANSSA

LAPSET JA PERHEET
JUMALANPALVELUSYHTEISÖSSÄ

••

29.–31.3.2022
Seurakuntaopisto, Lapuan kampus
Millaista on jumalanpalveluselämä, jossa aidosti toteutuu
eri ikäisten yhteisöllisyys? Osallisuus, musiikki ja pedagogisten mahdollisuuksien hyödyntäminen lisäävät jumalanpalveluselämän merkityksellisyyttä lasten ja perheiden näkökulmasta.

240 €
Täysihoito 2hh 155 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

••

PERHETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Perheiden monimuotoisuus kutsuu kehittämään seurakunnan toimintaa perhelähtöisesti. Miten perhetoiminnan tavoitteet vastaavat perheiden tarpeisiin? Toteutuuko
perheiden osallisuus suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa? Koulutus vahvistaa perhelähtöistä työotetta.
Kaisa Aitlahti, Timo Tulisalo

••

PERHETOIMINTA MUUTOKSESSA

Koulutus oli selkeä,
hyvällä energialla ja
tunnelmalla läpi viety
kokonaisuus. Juuri sopivan
mittainen ja kaiken
kaikkiaan hyvä startti
kyseiseen aiheeseen.”

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret

19.–21.1. ja 25.–26.4.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Miten perheiden moninaisuus huomioidaan seurakunnan
perhetoiminnan kehittämisessä? Millaisia perheitä toiminta ei vielä tavoita ja mitä asialle voisi tehdä? Perhelähtöinen
ja verkostomainen työote auttaa rakentamaan vuorovaikutusta ja kehittämään perheiden hyvinvointia vahvistavaa
toimintaa.

410 €
Täysihoito 2hh 240 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

SUKUPUOLISENSITIIVINEN TYÖOTE
JA MONINAISUUDEN KOHTAAMINEN
SEURAKUNNASSA

•••

Mitä on sukupuolisensitiivinen työote seurakunnassa? Koulutuksessa työyhteisö saa apua siihen, miten sukupuolen
ja seksuaalisuuden kohtaaminen on luontevaa ja miten on
hyvä toimia esimerkiksi leireillä, jotta toiminta olisi turvallisempaa kaikille.
Suvielise Nurmi
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POLKU-KOULUTUKSET

POLKU. VAUVASTA
AIKUISEKSI on seurakunnan
yhteinen toiminnan jäsentämisen ja kehittämisen työväline.
Sen tavoitteena on auttaa
luomaan seurakunnan omaa
Polkua, joka vahvistaa lapsen
ja nuoren kristillistä
identiteettiä.
POLKU ON LÄSNÄ
seurakuntalaisten elämässä
vanhempien odotuksen
ajasta nuoren itsenäiseen
aikuisuuteen. Se sitoo
yhteen eri-ikäisten kanssa
tehtävää työtä.
Polku-mallia on tarkoitus
käyttää joustavasti, oman
seurakunnan resurssit ja
toimintaympäristön tarpeet
huomioiden.
POLKU AUTTAA
VAHVISTAMAAN
laatulupausta siitä, että
kastettuna kirkon jäsenenä
lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa tukea kasvulleen.
Polulla on paikka myös
niille lapsille ja nuorille,
joita ei ole kastettu.
TUTUSTU POLUN
MAHDOLLISUUKSIIN
seurakuntanne kasvatuksen
kokonaisuuden
kehittämisessä!

LAPSET JA PERHEET
SEURAKUNTAA
RAKENTAMASSA

••

3.–5.10.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Millainen on seurakunta, jota lapset
ja perheet rakentavat yhdessä? Mikä
auttaa vahvistamaan yhteisöllisyyttä
ja tukemaan vanhemmuutta? Polku
kutsuu uudenlaiseen vastuunjakoon ja
osallisuuteen. Koulutuksessa keskitytään Polun ikävaiheisiin 0–11 v.

240 €
Täysihoito 2hh 157 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

POLKU,
YHDESSÄ ETEENPÄIN

•••

21.3., 28.3., 28.4., ja 5.5.2022
Verkko
Polku. Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä -toimintamalli
on kokonaisuuden tarkastelun ja kehittämisen väline. Koulutuksen kokonaisuudessa Polku tulee tutuksi ja
pääset alkuun oman seurakunnan Polun rakentamisessa.

180 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

POLKU.
VAUVASTA AIKUISEKSI
SEURAKUNNAN
YHTEYDESSÄ

•••

26.–28.1.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Polku on seurakunnan kokonaisuuden
tarkastelun ja kehittämisen väline. Se
kutsuu uudenlaiseen vastuunjakoon ja
osallisuuteen. Koulutuksessa otetaan
haltuun Polku-toimintamalli lapsen,
nuoren ja perheen kristillisen identiteetin vahvistajana.

240 €
Täysihoito 2hh 157 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

POLUN TYÖVÄLINEET
JOHTAMISESSA
JA FASILITOINNISSA

•••

17.–18.10. ja 24.–25.11.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Miten luomme edellytykset aktiiviselle toimijuudelle ja seurakuntayhteydelle? Kuinka organisoimme Polkuun
perustuvaa kehittämistyötä yhteisössämme? Ota haltuun johtamisen ja fasilitoinnin Polku-työvälineet ja innosta
niiden avulla seurakuntasi mukaan!

380 €
Täysihoito 2hh 163 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret
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Tilaa Polku-koulutus
räätälöitynä omaan
seurakuntaasi.
Satu Reinikainen,
Timo Tulisalo

Erittäin ytimessä oleva aihe.
Tämä koulutus oli viikon
paras työpäivä.”

•

POLULLA NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN KANSSA
2.–4.11.2022
Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Miten aikuistuva nuori kokee polun kristittynä? Tässä koulutuksessa rakennamme omaan seurakuntaan soveltuvaa Polku-mallia. Luomme edellytyksiä
sille, että 15–22-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset voivat luontevasti liittyä
Polun rakentajaksi seurakunnassa.

250 €
Täysihoito 2hh 157 €
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

19

TUTUSTU

Polku – Vauvasta aikuiseksi
seurakunnan yhteydessä
-julkaisuun

RIPPIKOULU JA NUORISOTYÖ

NUORTEN MIELEN
HYVINVOINNIN TUKEMINEN
RIPPIKOULUSSA

OMAN ELÄMÄSI JEDI
– ITSENÄISTYJÄN
KURSSIN OHJAAJAKOULUTUS

RIPPIKOULU OSANA
DIAKONIAN VIRANHALTIJAN
TYÖTÄ

Vahvista omaa osaamistasi nuorten
mielen hyvinvoinnissa ja mielenterveyden haasteissa: Miten tukea nuorta
rippikoulussa, miten kohdata kriisitilanteita?

11.–12.5.2022
Helsinki
Auta omilleen muuttavaa nuorta kasvamaan itsenäiseksi ja rohkeaksi – ottamaan vastaan aikuisuuden vapaudet ja vastuut. Ohjaajakoulutuksen
myötä voit ohjata itsenäistymisikäisten (17–25 v.) nuorten ryhmiä ja kutsua verkostoa yhteistyöhön.

7.–8.4.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Rippikoulu on mahdollisuus elää todeksi diakoniaa nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Tässä koulutuksessa otat haltuun rippikoulusuunnitelman
avainkohdat, saat tuntumaa rippikoulun erityispiirteistä ja vahvistat ammattitaitoasi toimia nuorten kanssa.

•

Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
7.–9.3.2022

•

250 €
Täysihoito 2hh 157 €

250 €
Hinta sisältää Oman elämäsi jedi
-kirjat sekä koulutuspäivien
lounas- ja kahvitarjoilut.
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
5.–7.9.2022

250 €
Täysihoito 2hh 157 €
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret

KOU LUT TA J I E N
YHTEYST I E D OT
S . 30.

RAKENNA SEURAKUNTASI
RIPPIKOULUPOLKUA

•

20.1., 5.4. ja 15.9.2022
1. jakso Espoo, Helsinki,
2. jakso verkko
Miten nuorilähtöisyys voisi läpäistä rippikoulun viestinnästä konfirmaatioon
saakka? Millaista polkua nuori ja hänen
perheensä kulkevat teidän seurakunnassanne? Tule kehittämään seurakuntanne rippikouluprosessin kokonaisuutta palvelumuotoilun näkökulmista.

Maksuton.
Koulutuksessa etusijalla
Helsingin ja Espoon
hiippakuntien työntekijät.
Koulutus on tarkoitus toteuttaa
vuosien 2021–2023 aikana myös
muissa hiippakunnissa.
Hinta ei sisällä ruokailuja
eikä majoitusta.
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi
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•

190 €
Täysihoito 2hh 83 €
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

RIPPIKOULU OSANA
LASTENOHJAAJAN
TYÖTÄ

•

Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
2.–3.5.2022
Kehitä osaamistasi rippikouluohjaajana! Tässä koulutuksessa otat haltuun
rippikoulusuunnitelman keskeiset näkökulmat, saat tuntumaa rippikoulun
erityispiirteistä ja vahvistat ammattitaitoasi toimia rippikouluikäisten kanssa.

190 €
Täysihoito 2hh 83 €
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa rippikouluun
liittyvä koulutus
räätälöitynä omaan seurakuntaasi.
Jaakko Niiles

Ohjaajat olivat ihania, rentoja ja erittäin osaavia.
Heillä oli joustavuutta, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä.
Osasivat ottaa kaikki osallistujat huomioon
ja antoivat tilaa ajatuksille.”
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SPIRITUALITEET TI JA RA AMAT TU

•••

JUMALANPALVELUS
LASTEN, NUORTEN JA
PERHEIDEN KANSSA

GODLY PLAY
OHJAAJAKOULUTUS

Osallistavaa jumalanpalveluselämää
suunnitellaan yhdessä lasten, nuorten
ja perheiden kanssa. Messu on kaikenikäisten yhteinen juhla. Miten elävä ja
vuorovaikutteinen jumalanpalvelus toteutuu kirkossa ja digitaalisissa ympäristöissä? Miten musiikki, kertomukset, draama, kuvataide ja kädentaidot
ovat osa jumalanpalvelusta? Koulutus
sopii koko työyhteisölle, myös yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Kaisa Aitlahti, Riikka Jäntti

GODLY PLAY
Godly Play on kokonaisvaltainen Raamatun kerronnan ja tuntemisen sekä
hengellisen
matkakumppanuuden
toimintatapa, joka sopii käytettäväksi kaikissa ikäryhmissä lapsista aikuisiin. Koulutus voi olla lyhyt tutustuminen, ohjaajakoulutus (25 h) tai
syventävä jatkokoulutus ohjaajakoulutuksen käyneille.
Anita Ahtiainen, Satu Reinikainen

•••

1. jakso 6.–7.10.2022,
2. jakso keväällä 2023
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Godly Play tarjoaa toimintatavan, jossa kristinuskoon ja Raamattuun tutustutaan kertomusten, tutkimisen,
ihmettelyn ja toiminnan kautta. Kristillinen traditio tulee osaksi omaa elämänkokemusta. Godly Play sopii lapsille, nuorille, rippikouluun ja aikuisille.

380 €
Täysihoito 2hh 166 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

SYVEMMÄLLE
GODLY PLAYN
MAAILMAAN

•••

22.–23.3.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Godly Play vie Raamatun kertomusten,
jumalanpalveluksen ja kirkkovuoden
ihmettelyyn yhdessä eri-ikäisten kanssa. Tässä koulutuksessa tutkitaan erityisesti Jeesus ja kirkko -kirjan sekä
pääsiäisen ajan työskentelyjä.

180 €
Täysihoito 2hh 83 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

•••

KASTE KUTSUU
KEHITTÄMÄÄN

••

Kaste on koko seurakuntaa koskettava teema – siksi myös kasteen ympärillä tapahtuvaa kehittämistä on
tärkeää tehdä yhdessä. Millaista on
kutsuva puhe kasteesta eri ikäisten
kanssa? Miten kaste näkyy seurakunnan toiminnassa, tiloissa ja digitaalisissa ympäristöissä?
Kaisa Aitlahti

LAPSEN JA PERHEEN
SPIRITUALITEETTI

•

Miten lapsi tutkii maailmaa ja Jumalaa? Jokaisessa perheessä spirituaaliset kysymykset näyttäytyvät eri tavoin.
Oman spiritualiteetin tunteminen vahvistaa vanhemman kykyä tukea lapsen hengellistä identiteettiä ja tutkia
katsomusten moninaisuutta yhdessä
lapsen kanssa.
Kaisa Aitlahti, Anita Ahtiainen

KO ULUT TA J I EN
YH T EYST I EDOT S . 30.
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••

LAPSI JA TEOLOGIA
4.–6.5. ja 13.–14.10.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Miten tehdä teologiaa lasten kanssa ja
tukea monipuolisesti heidän teologista pohdintaansa? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiaan
ja sen soveltamiseen työssä.

410 €
Täysihoito 2hh 240 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

•••

LATTIAKUVAT
Lattiakuvien kautta tulee luontevasti huomioiduksi yhteisöllisen kokemisen ja jakamisen merkitys oppimisessa, kaikkien aistien käyttö, kehollisuus
ja muu toiminnallisuus sekä oppimisen laaja-alaisuus. Koulutuksessa yhdistyvät sekä ammattitaidon kasvaminen, spiritualiteetin vahvistaminen,
että osallistujien välisen yhteyden luominen.
Kaisa Aitlahti, Timo Tulisalo

LATTIAKUVAT
LUONNOSSA
– LATTIAKUVIEN
KEHITTÄMISPÄIVÄT

•••

25.–26.8.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Tule tekemään ja kokemaan lattiakuvia ulkona! Miten lattiakuvia voi käyttää pihalla, metsässä tai hiljaisuuden
polulla? Mitä luonnossa oleminen
edellyttää ohjaamiselta, pedagogiikalta ja materiaaleilta? Mitä uutta syntyy?

180 €
Täysihoito 2hh 83 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Vahvistuin sillä tiellä, jolle olin jo lähtenyt.”

LATTIAKUVIEN
PERUSKOULUTUS

•••

6.–7.9. ja 10.–11.11.2022
Seurakuntaopisto,
Lapuan kampus
Tule löytämään Lattiakuvien monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi
käyttää Lattiakuvia kerronnassa. Lattiakuvien pedagogiikka tukee osallisuutta, kokonaisvaltaisuutta ja dialogisuutta kaikkien ikäryhmien kanssa.

380 €
Täysihoito 2hh 170 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

PYHÄKOULU
– TURVALLISUUTTA JA
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

RAAMATUN JA
KIRKKOVUODEN AARTEET
LASTEN POLULLA

9.–10.9.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Miten luodaan kaikille turvallinen tila,
jossa saa pohtia elämän suuria kysymyksiä? Pyhäkoulussa myös kestävä
kehitys on osa leikkiä, tutkimista ja ihmettelyä.

26.–28.9.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Millaisia aarteita löydämme vauvojen,
leikki-ikäisten tai pienten koululaisten
kanssa Raamatusta ja kirkkovuodesta?
Miten ne elävät lapsen ja perheen arjessa? Koulutuksessa keskitytään Polun kolmeen ensimmäiseen ikäkauteen (0–8 v).

••

180 €
Täysihoito 2hh 83 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

PYHÄKOULUTOIMINNAN
KEHITTÄMINEN

••

Pyhäkoulutoiminta joustaa ja elää mukana ajassa. Toiminnallisuuden ja ihmettelyn kautta vahvistuu toimiva tapa
tukea lasten kristillisen identiteetin kasvua, kotien kristillistä kasvatusta sekä
lasten ja perheiden osallisuutta. Mitä
teidän pyhäkoulunne tarvitsee nyt?
Anita Ahtiainen, Satu Reinikainen

RAAMATTUA
ROHKEASTI JA
MONIPUOLISESTI

•••

Haluatteko rikastuttaa raamatuntuntemusta ja monipuolistaa Raamatun käyttöä? Mitä erilaisia merkityksiä Raamatulla voi olla tämän päivän
lapsille ja perheille? Sukelletaan rohkeasti Raamatun tekstien maailmoihin
tutkimustiedon, kerronnan, liikunnan,
seikkailun, leikin ja draaman keinoin.
Satu Reinikainen
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••

240 €
Täysihoito 2hh 157 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

•••

ROHKEASTI RAAMATTUUN
4.–6.4., 1.–2.9. ja 30.11.–1.12.2022
1. ja 3. jakso Seurakuntaopisto,
Lapuan kampus, 2. jakso verkko
Koulutus kutsuu sinua rikastuttamaan
raamatuntuntemustasi ja löytämään uusia välineitä raamatunkerrontaan. Tule
syventämään tietojasi Raamatun tekstien taustoista ja löytämään uusia näkökulmia nykyaikaan ja omaan elämääsi.

450 €
Täysihoito 2hh 240 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ERÄTAUKO
-OHJAAJAKOULUTUS

•

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja
käydä rakentavaa keskustelua myös
silloin, kun osallistujien näkökulmat
ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Ohjaajakoulutuksessa perehdyt Erätaukotoimintamalliin ja keskustelun vetämisessä käytettäviin työtapoihin.
Soukanjoen toimintakeskus
Ruusula, Seinäjoki
24.3. ja 10.5.2022

250 €
Hinta sisältää koulutuspäivien
aikaiset ateriat (aamupala, lounas
ja päiväkahvi)
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
22.9. ja 23.11.2022

190 €
Koulutuspäivien aikaiset ateriat
(lounas ja kahvit) 10 € / pv
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Tilaa koulutus tästä
teemasta räätälöitynä
omaan seurakuntaasi.
Jaakko Niiles

LAPSEN, NUOREN
JA PERHEEN
TUKEMINEN SURUSSA

•••

Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajan pysähtymään ja tukemaan
lasta. Tapauskertomuksiin tukeutuva koulutus luo ymmärrystä lapsen ja
nuoren kehitysvaiheista ja erilaisista
tavoista reagoida menetyksiin: Miten
tukea lasta sekä yksilöllisesti että ryhmän jäsenenä.
Kaisa Aitlahti, Timo Tulisalo

PALIKAT
PERHETOIMINNASSA

•••

15.11.2022
Verkko
Parisuhteen, vanhemmuuden ja isovanhemmuuden palikat on päivitetty.
Miten osaamme parhaiten hyödyntää
palikoita osallisuuden ja havainnollistamisen välineenä ryhmissä, toimituskeskusteluissa, leireillä tai tapahtumissa?

80 €

SURU JA ERO
LASTEN JA NUORTEN
ELÄMÄSSÄ

seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

•••

14.–16.9., 21.–22.11.2022 ja
kolmen päivän jakso
keväällä 2023
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy niin vertaistuesta kuin ammatillisen
rinnallakulkijan kuuntelemisen taidoista. Koulutuksessa tutustutaan kriisien ja
traumojen käsittelyyn sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteisiin.

490 €
Täysihoito 2hh 240 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat

Tilaa koulutus tästä
teemasta räätälöitynä
omaan seurakuntaasi.
Kaisa Aitlahti

VANHEMMUUDEN
PALIKAT

•••

Millainen työväline päivitetyt Vanhemmuuden palikat ovat seurakunnassa?
Vanhemmuuden palikat mahdollistavat monipuolisia tapoja vuorovaikutusta, itsetuntemusta ja osallisuutta lisäävään yhdessäoloon sekä verkossa
että kasvokkain.
Kaisa Aitlahti

PIKI
-PERUSKOULUTUS
KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

KOU LUT TA J I E N
YHTEYSTI E D OT
S . 3 0.

••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret
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•

Pienten lasten kiusaamisessa on aina
kyse ryhmäilmiöstä. Koulutuksessa
pohditaan, miten kasvattaja voi tunnistaa kiusaamisen ja ehkäistä sitä
ennalta. PIKI-toimintamalli vahvistaa
lapsen tarvitsemia itsesäätely-, tunneja vuorovaikutustaitoja.
Timo Tulisalo

Ehkä paras kirkollinen koulutus,
jossa olen tähän mennessä ollut!"

•

PIKI 2
Koulutus syventää kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen teemoja varhaiskasvatuksessa ja sen lisäksi koulutuksessa perehdytään lapsen
läsnäolo- ja rauhoittumistaitoihin, ryhmäsensitiivisyyden merkitykseen sekä
vuorovaikutuksen ylläpitoon lapsen
kanssa. Uutena asiana on esillä kasvattajan itsesäätely suhteessa lapseen.
Timo Tulisalo

RAUHOITTUMISEN
TAITOJA JA
KERTOMUKSIA
KEHOLLE

•••

Läsnäolon ja rauhoittumisen taitoja
vahvistava koulutus on täynnä liikettä ja aktiivista toimintaa. Raamatunkertomukset piirtyvät keholle vahvoina
muistijälkinä ja erilaiset läsnäoloharjoitukset opettavat vahvistamaan ryhmän
yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta.
Satu Reinikainen

TYÖHYVINVOINTI JA
SPIRITUALITEETTI
LASTENOHJAAJAN TYÖSSÄ

••

10.–12.10.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Mistä tekijöistä työhyvinvointi rakentuu lastenohjaajan työssä? Millä tavoin
omaa työidentiteettiä voi vahvistaa?
Koulutuksessa tutkitaan myös sitä, miten spiritualiteetti ja työidentiteetti liittyvät yhteen ja tukevat toisiaan.

240 €
Täysihoito 2hh 157 €
seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
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ULKOPUOLISUUDEN EHKÄISY

NETTISAAPPAAN
OHJAAJAKOULUTUS

•

Kouluttaudu NettiSaappaan vastaavaksi ohjaajaksi! Tilaa työyhteisöllesi koulutus, jonka avulla NettiSaapas-toiminnan käynnistäminen omassa
seurakunnassanne sujuu luontevasti.
Anna Kärri

SAAPPAAN
OHJAAJAKOULUTUS

•

Perehdy yhdessä kollegoiden kanssa Saappaan toimintaperiaatteisiin, toiminnan käynnistämiseen ja järjestämiseen. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi käynnistää omalla alueellaan Katu- ja/tai FestariSaappaan ryhmän.
Ville Viljakainen

SIELUNHOITO VARHAISNUORISO-,
RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖSSÄ

••

29.–31.8. ja 28.–29.11.2022
Seurakuntaopisto,
Järvenpään kampus
Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten sielunhoitoon?
Syvenny sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Pohdi lisäksi omaa kasvuasi ja identiteettiäsi sielunhoitajana.

390 €
Täysihoito 2hh 153 € (1. jakso) ja 93 € (2. jakso)
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

ULKOPUOLISUUDEN
EHKÄISYN TEEMAPÄIVÄ

•••

Miten omaa työtä voisi kehittää ulkopuolisuuden ehkäisemisen näkökulmasta? Kuinka olla entistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tukena
tilanteessa, jossa eriarvoisuus yhteiskunnassa näyttää kasvavan?
Ville Viljakainen, Veijo Kiviluoma

KOU LUT TA J I E N
YHTEYSTI E D OT S . 3 0.
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KOULUTUKSET
IKÄKAUSITTAIN

••
•

varhaiskasvatus
kouluikäiset
nuoret

27

NÄIN TIL A AT KOULUTUKSEN

Tilauskoulutuksia
voidaan toteuttaa räätälöidysti
seurakuntanne, hiippakuntanne
tai yhteisönne toiveiden
pohjalta.
Oman yhteisön koulutuksessa kehitetään toimintaa, vahvistetaan
motivaatiota ja löydetään työhön
uusia näkökulmia. Samalla jaettu ymmärrys oman seurakunnan
toiminnasta syventyy. Kaikki lehdessä esitellyt koulutukset ovat
saatavilla tilauskoulutuksina, tiedustelut koulutuksen yhteydessä mainitusta lähteestä. Toteutamme koulutuksia mielellämme
myös verkossa toiveidenne mukaan, mikäli etätoteutus sopii
koulutuksen teemaan ja työskentelytapoihin. Hyödynnämme eri
alustoja sen mukaan, mikä palvelee parhaiten tilaajan ja koulutuksen tarpeita.

OTA YHTEYTTÄ
– suunnitellaan yhdessä
sellainen koulutus,
joka vastaa
juuri teidän
toivomuksianne!
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Ä
J
E
K
K
VIN
yhteisön tarpeisiin
kohdennettujen koulutusten
tilaamiseen.

1

2

3

KARTOITA
TYÖYHTEISÖSI
TARPEET

VALITSE
TEEMA

PALJONKO
AIKAA ON
KÄYTETTÄVISSÄ?

Millaisia ajankohtaisia
tarpeita toimintaympäristössänne on?

Teeman voit valita
joko tässä esitteessä
olevista koulutuksistamme
tai ehdottaa itse.

Palveleeko yhden päivän
koulutus tavoitteita
vai tarvitaanko
pidempi prosessi?

Millaista osaamista
tarvitsette lisää?

4

5

LUONNOSTELE
KUTSULISTA

OTA YHTEYTTÄ KOULUTTAJAAN

Keitä kutsutte mukaan
– oma tiimi, oman seurakunnan
työntekijät, seurakuntalaiset?
Olisiko koulutuksesta hyötyä myös
yhteistyökumppaneillenne?

LÖYDÄT KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT sivulta 30.
TARJOUSPYYNNÖT VOIT LÄHETTÄÄ

suoraan kouluttajille tai seuraavilla osoitteilla:
Lasten ja nuorten keskus ry: koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi
Seurakuntaopisto: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Huomaathan, että joistakin teemoista koulutuksia tarjoavat
sekä Lasten ja nuorten keskuksen
että Seurakuntaopiston kouluttajat.
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LISÄTIETOA JA YHTEYSTIEDOT

Lasten ja nuorten keskus
Lasten ja nuorten keskus on seurakuntien kasvatuksen toimijoiden oma järjestö.
Työskentelemme yhdessä sen eteen, että lapsilla ja nuorilla on hyvä olla osana kirkkoa ja
yhteiskuntaa. Tuemme kokonaisvaltaista kasvua ja varmistamme hyvän elämän edellytyksiä.
Järjestön koulutus- ja kehittämistoiminta kattaa kaikki lasten ja nuorten ikävaiheet.
Koulutustarjontamme tukee kasvatuksen toimijoita ammatillisen osaamisen vahvistamisessa ja
työyhteisöjen kehittämisessä. Tuotamme erilaisia aineistoja ja materiaaleja kasvatuksen tarpeisiin.
Kokoamme eri-ikäisiä lapsia ja nuoria retkille, leireille ja tapahtumiin yhdessä seurakuntien kanssa.
Lisäksi teemme digitaalista lapsi- ja nuorisotyötä. Vaikuttamistyö on olennainen osa toimintaamme.

LASTEN JA NUORTEN KESKUKSEN KOULUTTAJAT

ANITA
AHTIAINEN

TIINA
HAAPSALO

JOHANNA
HEIKKINEN

JUKKA
JYLHÄ

050 596 6039

040 508 4554

(toimivapaalla)

040 050 8241

RIIKKA
JÄNTTI

AINO-ELINA
KILPELÄINEN

JUHA
KINANEN

VEIJO
KIVILUOMA

044 513 3232

044 357 9916

040 030 4490

044 743 7000

ELISE
KYTTÄ

ANNA
KÄRRI

TARJA
LILJENDAHL

MARJUKKA
LUOMA

040 731 8578

044 792 2389

040 027 9376

050 525 0349

JAAKKO
NIILES

SUVIELISE
NURMI

HELI
PRUUKI

TAPU
SIRKKA

040 010 5072

040 035 7030

044 580 1600

044 773 2058

TIMO
TULISALO

VILLE
VILJAKAINEN

044 346 9522

040 010 5071

Kouluttajien sähköpostiosoitteet ovat muodossa
etunimi.sukunimi@lastenjanuortenkeskus.fi

30

lastenjanuortenkeskus.fi

Ota rohkeasti yhteyttä
ja kysy lisää koulutuksista.”

Seurakuntaopisto
Seurakuntaopisto on yksityinen, arvostettu ja tunnettu hyvinvointi- ja kasvatusalojen
koulutuksen erityisosaaja.
Toimimme kuudella kampuksella Järvenpäässä, Kaustisella, Lapualla, Pieksämäellä,
Ruokolahdella ja Uudessakaarlepyyssä.
Tarjoamme monipuolista henkilöstö- ja täydennyskoulutusta erityisesti varhaiskasvatuksen,
perhetoiminnan, lastensuojelun, terveyden ja hyvinvoinnin, erityistä tukea tarvitsevien ja
johtamisen parissa työskenteleville. Kehitämme myös toimintamalleja ja materiaaleja
muun muassa varhaiskasvatuksen ja katsomuskasvatuksen käyttöön.
Iloitsemme siitä, että saamme kehittää kanssasi työtä lasten ja perheiden kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin edistämiseksi!

SEURAKUNTAOPISTON KOULUTTAJAT

KAISA
AITLAHTI

PÄIVI
AUMALA

HANNA
PULKKINEN

040 703 3356

040 158 1345

044 712 4985

SATU
REINIKAINEN

JARI
VISTO

040 701 9713

040 618 4290

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

KYSY L ISÄ Ä!

044 358 9040, koulutukset@seurakuntaopisto.fi
040 018 2278, koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi
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ILME Jani Käsmä kasma.f i
KUVAT Jani Laukkanen janilaukkanen.fi

TÄMÄ OLI AIVAN
MAHTAVA KOULUTUS
JA ENNEN KAIKKEA
MATKA OMAAN
ITSEEN.

