2023
Tule
innostumaan
ja oppimaan!

VARHAISKASVATUS

I

PERHETOIMINTA

I

KOULUIKÄISET
1

I

NUORET

I

TILAUSKOULUTUKSET

Tutut asiantuntijat
ja ajankohtaiset ideat
vuoden 2023 koulutuksissa!
LASTEN JA NUORTEN KESKUKSEN JA STEP-KOULUTUKSEN seurakunnille
suunnattu koulutustoiminta yhdistyi 1.8.2022 alkaen. Tästä lähtien toimimme yhdessä STEP-koulutuksen sisällä. Tarjoamme sinulle nyt laajemman osaamisen kehittämisessä ja koulutuksessa, ja voimme entistä
joustavammin vastata seurakuntien tarpeisiin.
Organisaatiomuutoksesta huolimatta tapaat tutut asiantuntijat koulutuksissa. Huomaat sen, kun tutustut tarkemmin koulutustarjontaamme.
Olemmehan jo pitkään toteuttaneet koulutuksemme yhteisvoimin ja
siksi meneillään oleva muutos tuntuu hyvin luontevalta. Tarjoamme yhä
edelleen seurakunnille varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan sekä kouluikäisten ja nuorten toiminnan erityistä asiantuntemusta yhteistyössä
omien kouluttajien ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.
AJANKOHTAINEN AMMATILLINEN TIETO, yhteinen prosessointi kollegoiden kanssa ja vinkit työn arkeen sisältyvät kaikkiin koulutuksiimme.
Pohditpa sitten kasvatuksen kokonaisuutta tai haluat syventyä tiettyyn
ajankohtaiseen ammatilliseen teemaan, löydät koulutuksistamme aina
kiinnostavia sisältöjä ja osallisuutta edistäviä työskentelytapoja.
ILMOITTAUDU MUKAAN liitteestä löytyviin koulutuksiin tai rakenna
yhdessä kanssamme oman työyhteisösi tarpeisiin suunniteltu koulutuskokonaisuus.

•
••

Teemat ja
ikäkaudet

Ilmoittautuminen
ja tiedustelut

Koulutusten
kustannukset

Esitteestä löydät tarjolla olevat
koulutukset teemoittain. Teemat ovat kuitenkin vain suuntaa
antavia, joten tutustu rohkeasti
koko kokonaisuuteen!

Varaa paikkasi ajoissa, sillä koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuskirje
ja muu mahdollinen materiaali
lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

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

Koulutusten otsikoiden viereen
on merkitty värillä, minkä ikäisten lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön koulutus erityisesti sopii.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät verkosta osoitteesta
seurakunnille.step.fi/koulutukset.
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SISÄLLYSLUETTELO
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TILAUSKOULUTUKSET JA TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN
AMMATILLISIA KOHTAAMISIA
DIGIKASVATUS
KOULUYHTEISTYÖ JA KATSOMUSKASVATUS
LUONTO, YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS
MUSIIKKI, LIIKUNTA JA ILMAISU
OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN
PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN
PERHEIDEN KANSSA
POLKU-KOULUTUKSET
RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖ, NUORET AIKUISET
SPIRITUALITEETTI JA RAAMATTU
TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
ULKOPUOLISUUDEN EHKÄISY
LISÄTIETOA JA YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet:
seurakunnille.step.fi/koulutukset
Kysy lisää:
044 358 9040
koulutukset@step.fi

TILAUSKOULUTUKSET JA TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN

Koulutustarjontamme koostuu kahdenlaisista koulutuksista:
tässä liitteessä ilmoitetuista koulutuksista
ja työyhteisölle tilattavista tilauskoulutuksista.
TILAUSKOULUTUS ON OIVALLINEN TAPA KEHITTÄÄ toimintaa yhdessä työyhteisön kanssa. Tilauskoulutukset räätälöidään
aina yhdessä kanssanne huomioiden seurakuntanne ajankohtaiset tarpeet ja tavoitteet. Halutessanne voitte tilata koulutuksen
yhdessä toisen seurakunnan ja jonkun muun yhteistyökumppanin kanssa. Teemoja löydät tässä liitteessä olevasta ns. kalenterikoulutustarjonnasta tai teema voi myös nousta suoraan seurakuntanne tarpeista.
TILAUSKOULUTUKSEMME LÖYTYVÄT PARHAITEN Kirkon henkilöstökoulutuskalenterista valitsemalla koulutustyypiksi tilauskoulutukset (koulutuskalenteri.evl.fi).

Näin tilaat koulutuksen
1

2

3

4

Kartoita
työyhteisösi
tarpeet

Valitse teema
tai tavoite

Täsmennä
kohderyhmä
– ketkä
osallistuvat
koulutukseen?

Ota
yhteyttä
kouluttajaan

a) Millaisia ajankohtaisia tarpeita toimintaympäristössänne on?
b) Millaista osaamista
tarvitsette lisää?

a) Teeman voit valita
joko tässä esitteessä
olevista koulutuksistamme tai ehdottaa
itse.
b) Teemat ja tavoitteet täsmentyvät usein
kouluttajan
kanssa
keskustellessa.

Löydät kouluttajien yhteystiedot sivulta 27.
Tarjouspyynnön voit
lähettää suoraan kouluttajalle tai hanna.
pulkkinen@step.fi ja
timo.tulisalo@step.fi
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Kiitos hyödyllisestä ja hyvin räätälöidystä
koulutuksesta seurakuntamme tarpeisiin.”

Kaipaatko sparraajaa
kehittämiseen
tai tukea tiimillesi?

ESIMERKKEJÄ
KONSULTAATIOISTA:
Tiimiprosessit, työyhteisöt
– paremmin toimiva tiimi

LUODAANKO YHDESSÄ JOTAIN UUTTA ja käynnistetäänkö kehittämisprosessi? Kaipaatko kehittämiseen sparraajaa tai kaipaako tiimisi tukea? Tilauskoulutusten lisäksi tarjoamme apua
ja konsultaatiota toiminnan ja organisaation kehittämisessä.

•
•

KONSULTAATIOSSA TUEMME seurakuntien tarpeista nousevaa kehittämistä, jossa yhdistyy sisältö- ja prosessiosaaminen. Hyödynnämme monipuolisia ja vuorovaikutusta vahvistavia menetelmiä. Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen
heijastuvat työyhteisön ilmapiiriin, motivaatioon ja työn tekemisen mielekkyyteen. Panostamalla työn kehittämiseen ja
tiimien toimivuuteen luodaan työlle kantavat rakenteet pitkälle tulevaisuuteen.

•

Vuorovaikutuksen ja luottamuksen
vahvistaminen
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
työssä
Kriisistä eteenpäin

Toimintakulttuurin kehittäminen
– muuttuviin tarpeisiin vastaaminen
•
•
•

•

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!
hanna.pulkkinen@step.fi
timo.tulisalo@step.fi
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Työn kehittäminen seurakuntalaisten
tarpeista käsin (esim. Polku, palvelumuotoilu)
Sisällöllinen tai pedagoginen kehittäminen
Rakenteiden kehittäminen (varhaiskasvatus
ja perhetoiminta, isostoiminta, nuoret
aikuiset jne.)
Olemassa olevien prosessien kehittäminen

AMMATILLISIA KOHTAAMISIA

Alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät

•••

Kasvatuksen kehittämispäivät kokoavat yhteen eri ikäkausien parissa työskenteleviä seurakuntien kasvatuksen ammattilaisia. Osallistujat syventyvät alustusten
avulla työalan ajankohtaisiin teemoihin ja vievät niitä käytäntöön yhdessä työskennellen ja kokemuksia jakaen.

Etelä-Suomi 15.–16.3.2023
Kultaranta Resort, Naantali

Seurakuntien
varhaiskasvatuksen
neuvottelupäivät

•

21.–22.9.2023
Turku

Kaksi päivää innostavia asiantuntijaalustuksia, kanavia ja kollegoita!
Tule mukaan pohtimaan, miten kirkon
varhaiskasvatus ja perhetoiminta voi
tulevaisuudessa olla lapsen ja perheen
kokoista ja näköistä.

160 €
Majoitus 2hh 55 € (sis. aamiaisbuffet)
Ilmoittautuminen viimeistään 15.2.2023

Itä- ja Kaakkois-Suomi 21.–23.3.2023
Sport & Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta
250 €
Osallistujat vastaavat itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista. Majoitus Sport & Spa Hotel Vesileppiksessä 2hh 139 €
varauskoodilla “kasvatuksen kehittämispäivät”.

Osallistumismaksu ilmoitetaan
vuoden 2023 alkupuolella
verkkosivuillamme.
Osallistujat vastaavat itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen
varaamisesta ja kustannuksista.
Ilmoittautuminen
viimeistään 23.8.2023

Ilmoittautuminen viimeistään 17.2.2023

Lapuan ja Oulun hiippakunnat 22.–23.3.2023
Leirikeskus Loisto, Oulu
160 €
Majoituksen hinta ilmoitetaan myöhemmin verkkosivuillamme.
Ilmoittautuminen viimeistään 16.2.2023
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••
•

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN
Varhaiskasvatus
Kouluikäiset
Nuoret

DIGIKASVATUS

Digitaaliset mahdollisuudet
kasvatus- ja nuorisotyössä

••

13.–14.9. ja 16.11.2023
1. jakso Helsinki, 2. jakso verkko

Lähde ATK-ajokortin peräkärrykurssille!
Lasten ja nuorten maailma on vahvasti digitaalinen. Aikuisten on tärkeää
huolehtia lasten ja nuorten digihyvinvoinnista ja tukea medialukutaidon kehittymistä. Tule kanssamme etsimään
digitaalisen kasvatus- ja nuorisotyön
mahdollisuuksia!
250 €
Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja
kustannuksista.

Vuorovaikutusta verkossa
lasten ja perheiden kanssa

••

16.1., 23.1. ja 30.1.2023 klo 12–16
verkko

Verkkoympäristössäkin on tärkeää osata rakentaa hyvää vuorovaikutusta ja
osallisuutta lasten ja perheiden kanssa.
Tule oppimaan erilaisia tapoja luoda
yhteyttä ja turvallista tilaa verkossa
toimiessa!
180 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 9.1.2023

Ilmoittautuminen
viimeistään 11.8.2023

Digitaalisten ympäristöjen
hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa

•

8.–9.2.2023
STEP-koulutus,
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.
180 €
Täysihoito 2hh 89 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 9.1.2023
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Koulutuksen
vetäjät ottivat
hyvin huomioon
kaikki läsnäolijat.
Oli myös iloinen,
positiivinen
koulutustapa.”

KOULUYHTEISTYÖ JA KATSOMUSKASVATUS

Katsomuskasvatuksen
ajankohtaispäivä

•

31.3.2023
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 €

Kouluyhteistyön
kehittäminen

••

26.–28.9.2023 ja
19.–20.3.2024
Kirkon talo, Helsinki

Entistä parempaa kouluyhteistyötä?
Kyllä, kiitos! Tämä koulutus nostaa seurakuntasi alueellisen yhteistyön koulujen kanssa uudelle tasolle. Syvennymme haasteisiin ja visioimme koulujen
tarpeen pohjalta nousevaa yhteistyötä
yhdessä muiden kouluyhteistyöstä
innostuneiden kollegoiden kanssa.
460 €
Osallistujat vastaavat itse
ruokailuista sekä mahdollisesti
tarvitsemansa majoituksen
varaamisesta ja kustannuksista.

Ilmoittautuminen
viimeistään 27.3.2023

Katsomuskasvatuksen
yhteistyö – dialoginen
työote

•

13.–14.3. ja 31.8.–1.9.2023
1. jakso STEP-koulutus,
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 89 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 10.2.2023

Yhteisymmärrysviikko
katsomuskasvatusyhteistyössä

•

10.11.2023 klo 12–16
verkko

Yhteisymmärrysviikko on oivallinen
mahdollisuus katsomuskasvatusyhteistyön toteuttamiselle! Tule tutustumaan
yhteisymmärrysviikon 2024 teemoihin
ja materiaaleihin ja kuulemaan ideoita
yhteisymmärrysviikon toteuttamiseen
paikallisessa yhteistyössä.
Maksuton tilaisuus.
Ilmoittautuminen
viimeistään 31.10.2023

Ilmoittautuminen
viimeistään 26.5.2023

Salatut elämäntaidot
– toimintamalli
kouluyhteistyöhön

•

7.–8.2.2023
Hvittorpin kurssikeskus,
Espoo

Salatut elämäntaidot -malli tarjoaa
uuden, selkeän ja kouluille mielekkään
toimintatavan kouluyhteistyöhön.
Mallin avulla kutsut alueen toimijat
monitoimijaiseen yhteistyöhön tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja
vahvistamaan heidän tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojaan.

Vaikka olimme
Teamsissa,
tuntui kuin
olisimme olleet
ihan samassa
tilassa
kaikki!”

220 €
Täysihoito 2hh 120 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 5.1.2023
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••
•

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN
Varhaiskasvatus
Kouluikäiset
Nuoret

9
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LUONTO, YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS

Askelia kestävyyteen
– tulevaisuuden
tekijän ABC

• ••

Miten vahvistaa kestävän tulevaisuuden ja toivon näköaloja työssä ja työyhteisössä? Kaipaatko tutkimustietoon
perustuvaa kokonaiskuvaa maailmasta
ja uusia näkökulmia jäsentämään
ajatteluasi ja toimintaasi? Haluatko
rakentaa kestävämpää tulevaisuutta
erityisesti yhteisöjen tasolla ja yhdessä
toisten kanssa? Tässä koulutuksessa
kestävyyden kysymyksiä lähestytään
tiedon, tunteiden ja toivoa vahvistavan
toiminnan näkökulmista.

Kevään ryhmä
17.1.2023 yhteinen
alkutapaaminen Teams-alustalla
Itsenäinen verkkokurssi avoinna
30.4.2023 saakka
150 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 15.12.2022

Syksyn ryhmä
12.9.2023 yhteinen
alkutapaaminen Teams-alustalla
Itsenäinen verkkokurssi avoinna
31.12.2023 saakka
150 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 15.8.2023

Lapsen ja perheen
luontosuhteen vahvistaminen

••

11.–13.9.2023
STEP-koulutus, Lapuan kampus

Millaisia ympäristöön liittyviä kysymyksiä lapset ja vanhemmat pohtivat?
Miten hyödyntää lähiluontoa seurakunnan toiminnassa? Miten digitaaliset
sovellukset rikastuttavat luonnossa
liikkumista? Koulutuksessa tutustutaan
tapoihin vahvistaa luontosuhdetta ja
käsitellä ympäristövastuun kysymyksiä.
240 €
Täysihoito 2hh 157 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 11.8.2023

Luonto ja hiljaisuuden viljely

•

12.–14.9.2023
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.
250 €
Täysihoito 1hh 250 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 31.5.2023

Luonto kumppanina.
Luontolähtöiset työtavat,
hengellisyys ja
ympäristövastuu

•• •

21.–23.3. ja
30.–31.8.2023
Partaharjukeskus,
Pieksämäki

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä
paremmin. Tässä koulutuksessa perehdymme luontoavusteisiin menetelmiin
(Green Care), luontolähtöiseen hengellisyyteen ja ajankohtaiseen ekoteologiaan sekä teoriassa että käytännössä.
Näiden antia ja käyttökelpoisuutta
tarkastellaan erityisesti diakoniatyön
näkökulmista.
350 €
Majoitus Partaharjukeskuksessa 2hh
356 €. Osallistujat vastaavat itse
ruokailuista ja mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta
ja kustannuksista.
Ilmoittautuminen
viimeistään 13.2.2023

••
•

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN
Varhaiskasvatus
Kouluikäiset
Nuoret

Kouluttajat olivat huiput! Sen jo tiesinkin.
Koulutus oli mielenkiintoinen ja mielenkiintoa pidettiin
hyvin yllä koko ajan, aika meni nopeasti.”
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MUSIIKKI, LIIKUNTA JA ILMAISU

Gospelkuoron iloa

•

16.–18.1.2023
Kirkon koulutuskeskus,
Järvenpää

Miten saadaan kuorokaapujen helmat heilumaan ja gospelkuoro svengaamaan? Groovea ja rytmiikkaa,
fraseerausta ja äänenkäyttöä sekä
gospelkuoron johtamista harjoitellaan
koulutuksessa yhdessä laulaen.
300 €
Täysihoito 1hh 208 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 1.12.2022

Kirkkomuskarin
ajankohtaispäivät

•

Soita ja laula uusi
Lasten virsi

••

4.–6.9.2023
Kirkon koulutuskeskus,
Järvenpää

Miltä kuulostaa Lasten virsi 2022 lapsikuorossa ja jumalanpalveluselämässä?
Koulutus on vuorovaikutusta, laulua ja
soittoa, liikettä ja leikkiä. Uusia lauluja
opetellaan monipuolisin menetelmin.
Innostu Lasten virrestä alakouluikäisten kanssa eri kirkkovuoden aikoina!

Miltä kuulostaa Lasten virsi 2022? Lasten virsi -koulutus on vuorovaikutusta,
musiikkia, liikettä ja leikkiä. Koulutuksessa opitaan tuntemaan Lasten
virsikirjan lauluja erityisesti varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogisia
menetelmiä hyödyntäen. Tule innostumaan lauluista uusin tavoin!

13.–15.2.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus
240 €
Täysihoito 2hh 160 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 4.8.2023

Ilmoittautuminen
viimeistään 13.1.2023

7.–9.11.2023
STEP-koulutus,
Lapuan kampus
240 €
Täysihoito 2hh 157 €

Missä mennään Kirkkomuskarin maailmassa juuri nyt? Tervetuloa Kouvolaan
jakamaan ajatuksia ja saamaan uusia
virikkeitä työhön vuoden muskarimaisimmille päiville! Laulua, soittoa,
liikettä ja leikkiä erityisesti 0–3-vuotiaiden perheryhmiin keskittyen. Yhdessä
rakennettavassa Muskarimessussa
käytetään uuden Lasten virren lauluja.

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.8.2023

•

260 €
Täysihoito 1hh 208 €

5.–6.10.2023
Kouvola

190 €
Osallistujat vastaavat itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen
varaamisesta ja kustannuksista.

Uusi Lasten virsi

Ilmoittautuminen
viimeistään 6.10.2023

Sopiva ajankohta
toimintakauden alkuun,
innostava ja
mukava kouluttaja,
helppo osallistua!”

••
•

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN
Varhaiskasvatus
Kouluikäiset
Nuoret
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OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

Lapsiasiahenkilöiden ja
seurakunnissa osallisuuden
parissa työskentelevien
koulutuspäivä

• ••

7.10.2023
verkko

Seurakuntien lapsiasiahenkilöt ja
osallisuuden parissa työskentelevät
yhdessä koolla! Koulutuspäivä tarjoaa ajankohtaista asiaa, alustuksia ja
käytännön kokemuksia lasten, nuorten
ja perheiden osallisuuden vahvistamiseksi sekä lapsivaikutusten arvioinnin
kehittämiseksi.
80 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 15.9.2023

Nuoret vaikuttavat

•

17.–18.1. ja 26.4.2022
Kirkon talo,
Helsinki

Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan
päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin
työskentelytavoin voit kutsua nuoria
vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Miten päästä
liikkeelle nuorten vaikuttajaryhmien
kanssa? Jaa osaamistasi ja kutsu nuoret
vaikuttamaan!
250 €
Osallistujat vastaavat itse
ruokailuista sekä mahdollisesti
tarvitsemansa majoituksen
varaamisesta ja kustannuksista.
Ilmoittautuminen
viimeistään 2.12.2022
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PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN

Laukullinen tarinoita

• ••

13.–15.4.2023
STEP-koulutus,
Pieksämäen kampus

Laukullinen tarinoita -koulutuksen
aikana syvennyt omiin ryhmänohjaamisen vahvuuksiisi ja taitoihisi.
Koulutuksessa tutustut toiminnallisiin
ja osallistaviin toimintamalleihin ja
siihen, miten voit tarinallisuuden avulla
rakentaa entistä toimivamman ryhmän
sekä tukea yksilöä ryhmän jäsenenä.
Saat mukaasi uusia taitoja tarinoiden
käytöstä ryhmänohjauksessa.
200 €
Täysihoito 100 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 30.3.2023

Varhaiskasvatuksen
tulevaisuuden suunnat
ja johtaminen

•

22.–24.3.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö
muuttuu ja kasvatuksen toimintojen
painotuksia arvioidaan uudelleen.
Koulutus vahvistaa varhaiskasvatuksen
toimintaympäristön hahmottamista,
pedagogista kehittämistä ja niiden hyödyntämistä toiminnan johtamisessa.
240 €
Täysihoito 2hh 159 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 22.2.2023

15

PERHEIDEN KANSSA

Kuormittavat elämäntilanteet
perheessä

••

1.–3.2.2023
STEP-koulutus,
Lapuan kampus

Tule pohtimaan seurakunnan perhetoiminnan mahdollisuuksia kulkea
perheen rinnalla. Miten kohtaamme
perheitä kuormittavissa elämäntilanteissa? Millaisia mahdollisuuksia
seurakunnassa on reagoida perheiden
muuttuviin tarpeisiin? Miten alueellista
yhteistyötä voidaan vahvistaa?
240 €
Täysihoito 2hh 157 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 16.12.2022

Lapset ja perheet
jumalanpalveluselämässä

Odotuksen sävyt
-ohjaajakoulutus

•

16.–17.1. ja 20.11.2023
1. jakso Helsinki,
2. jakso verkko

Ohjaajakoulutuksessa opit uuden
menetelmän tukea perheitä jo ennen
vauvan syntymää. Odotuksen sävyt
-vertaistukiryhmissä odottajat käsittelevät elämänmuutokseen liittyviä
tunteita ja ajatuksia luovien harjoitusten ja keskustelun kautta.
250 €
Osallistujat vastaavat itse
ruokailuista sekä mahdollisesti
tarvitsemansa majoituksen
varaamisesta ja kustannuksista.

Perheiden moninaisuus
ja sensitiivinen työote

••

1.–3.11.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus

Miten jokainen perhe voi kokea olonsa
yhdenvertaiseksi seurakunnassa? Miten
omia kohtaamisen taitoja voi vahvistaa? Perheiden moninaisuuden huomioiminen myönteisellä tavalla haastaa
päivittämään tietoja ja asenteita sekä
harjoittelemaan sensitiivistä työotetta.
240 €
Täysihoito 2hh 160 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 15.12.2022

Ilmoittautuminen
viimeistään 12.12.2022

••

14.–16.3.2023
STEP-koulutus,
Ruokolahden kampus

Millaista on jumalanpalveluselämä,
jossa aidosti toteutuu eri-ikäisten
yhteisöllisyys? Osallisuus, musiikki,
luontoympäristöjen ja pedagogisten
mahdollisuuksien hyödyntäminen
lisäävät jumalanpalveluselämän
merkityksellisyyttä lasten ja perheiden
näkökulmasta.

Todella hyvä koulutus,
aihe ajankohtainen ja tärkeä.
Kouluttaja oli älyttömän selkeä
ja ammattitaitoinen,
ihan super!”

240 €
Täysihoito 2hh 139 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 13.2.2023

••
•

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN
Varhaiskasvatus
Kouluikäiset
Nuoret
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Ilo olla koulutuksessa,
jossa kouluttajat ovat niin
innostuneita, että se
tarttuu!”
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POLKU-KOULUTUKSET

P

OLKU. VAUVASTA AIKUISEKSI SEURAKUNNAN YHTEYDESSÄ on seurakunnan yhteinen toiminnan jäsentämisen ja kehittämisen työväline. Se sitoo yhteen eri-ikäisten kanssa tehtävää työtä odotuksen
ajasta nuoreen aikuisuuteen.

POLUN TAVOITTEENA on auttaa luomaan kokonaisuutta, joka
vahvistaa lapsen ja nuoren kristillistä identiteettiä. 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.
Polku-toimintamallin ympärille on tuotettu viime vuosina laajasti lisää sisältöä ja Polun rakentamista tukevaa materiaalia. Uutta materiaalia on sekä eri ikävaiheisiin että erilaisiin teemoihin,
kuten vanhemmuuden tukemiseen, globaalikasvatukseen ja missioon sekä kestävään tulevaisuuteen.

TUTUSTU POLUN MAHDOLLISUUKSIIN seurakuntanne kasvatuksen kokonaisuuden kehittämisessä!
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Polun edistäjien verkostotapaaminen

Polku, yhdessä eteenpäin

• ••

•••

11.–12.1.2023
Helsinki

Syvennä Polku-toimintamallin tuntemustasi. Inspiroidu muiden kokeiluista, löydä
toimivia aineistoja ja liity yhteiseen kehittämiseen.
Seminaarissa Polun kehittämisryhmät (2021–2022) avaavat ajatteluaan ja tuottamiaan aineistoja. Päivien aikana kuullaan myös Polun jatkoksi kehitetyistä “Z- ja
Y-sukupolvien poluista” ja luodaan Polun edistämisen suuntaviivoja vuosille
2023–2024.

13.2., 14.2., 8.3. ja 9.3.2023
klo 13–16
verkko

Polku. Vauvasta aikuiseksi seurakunnan
yhteydessä -toimintamalli on kokonaisuuden tarkastelun ja kehittämisen väline. Koulutuksessa Polku tulee tutuksi
ja pääset alkuun oman seurakunnan
Polun rakentamisessa.
180 €

Yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa järjestettävän verkostotapaamisen
hintatiedot ilmoitetaan syyskuun lopussa verkkosivuillamme.
Lisätietoa tapahtumasta evl.fi/polku, satu.reinikainen@step.fi
ja timo.tulisalo@step.fi.
Ilmoittautuminen viimeistään 9.12.2022

Alakoulusta yläkouluun – seurakunta kasvun tukena

••

27.–28.4. ja 3.10.2023
1. jakso pääkaupunkiseutu, 2. jakso verkko

Vapaus! 12–14-vuotiaiden ikäkausi on kasvavan nuoren elämässä avainkohta, jossa
seurakunnan tuki on erityisen tärkeää. Koulutuksessa syvennytään tätä ikävaihetta elävien maailmaan ja luodaan Polku-mallin avulla tapoja kutsua heitä rakentamaan oman itsensä näköistä seurakuntaa.
250 €
Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa
majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Ilmoittautuminen viimeistään 27.3.2023

Polulla nuorten ja
nuorten aikuisten kanssa

•

11.–13.10.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus

Millainen kasvun polku seurakunnassanne rakentuu nuoresta aikuiseksi?
Millaisten lähteiden äärellä siinä
ammennetaan voimavaroja? Koulutuksessa keskitymme 15–22-vuotiaiden
nuorten ja nuorten aikuisten näkökulmaan – miten he voivat luontevasti
liittyä Polun rakentajiksi omassa seurakunnassaan.
250 €
Täysihoito 2hh 159 €

Mitä uutta alakouluikäisten kanssa?

•

Ilmoittautuminen
viimeistään 13.1.2023

Ilmoittautuminen
viimeistään 11.9.2023

25.–26.4.2023
Helsinki

Polku-malli rakentuu yhdessä! Meillä on jo useita seurakunnissa kokeiltuja tapoja
ja toimintamalleja. Tule mukaan tutustumaan näihin työvälineisiin 6–11-vuotiaiden näkökulmasta (Seikkailu- ja Rohkeus-ikäkaudet) ja soveltamaan niitä oman
seurakuntasi ja työsi tarpeisiin yhdessä jakaen.
190 €
Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa
majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Ilmoittautuminen viimeistään 25.3.2023
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••
•

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN
Varhaiskasvatus
Kouluikäiset
Nuoret

RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖ, NUORET AIKUISET

Rakenna seurakuntasi rippikoulupolkua

•

Miten nuorilähtöisyys voisi läpäistä rippikoulun viestinnästä konfirmaatioon
saakka? Millaista polkua nuori ja hänen perheensä kulkevat seurakuntanne
rippikoulussa? Tule kehittämään seurakuntanne rippikoulua palvelumuotoilun
menetelmillä.

Lapuan ja Oulun hiippakunnat
8.–9.2., 27.4. ja 28.9.2023
1. jakso Kokkola,
2. ja 3. jakso verkko
Hiippakuntien ja Kirkkohallituksen tukema koulutus on osallistujille maksuton.
Osallistujat vastaavat itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Rippikoulu osana
lastenohjaajien ja diakonian
viranhaltijoiden työtä

•

30.–31.3.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus

Rippikoulu kuuluu yhä useampien
työntekijäryhmien työhön. Tässä koulutuksessa otat haltuun uuden rippikoulusuunnitelman keskeiset näkökulmat,
saat tuntumaa rippikoulun erityispiirteistä ja löydät tapoja hyödyntää omaa
ammattitaitoasi rippikouluikäisten
kanssa.
190 €
Täysihoito 2hh 89 €

Ilmoittautuminen viimeistään 8.1.2023

Mikkelin ja Kuopion hiippakunnat
25.–26.1., 26.4. ja 27.9.2023
1. jakso Partaharjukeskus,
Pieksämäki,
2. ja 3. jakso verkko

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.2.2023

Hiippakuntien ja Kirkkohallituksen tukema koulutus on osallistujille maksuton.
Täysihoito Partaharjukeskuksessa 2hh 104 €. Osallistujat vastaavat itse
mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Ilmoittautuminen viimeistään 18.12.2022

Tampereen hiippakunta
ja Turun arkkihiippakunta
7.9., 30.11.2023 ja 14.3.2024
1. jakso Loimaa,
2. jakso Tampere,
3. jakso verkko
Hiippakuntien ja Kirkkohallituksen tukema koulutus on osallistujille maksuton.
Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa
majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Ilmoittautuminen viimeistään 7.8.2023

••
•

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN
Varhaiskasvatus
Kouluikäiset
Nuoret
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Koulutuksessa oli vaihtelevuutta,
välillä ryhmätöitä tehden,
välillä kuunnellen.
Kouluttajat ottivat hyvin huomioon
myös kurssilaisten toiveet tai ehdotukset
ja olivat joustavia.”
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SPIRITUALITEETTI JA RAAMATTU

Koulutuksen vetäjät
ottivat hyvin huomioon
kaikki läsnäolijat.
Oli myös iloinen,
positiivinen
koulutustapa.”
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Lapsen ja perheen hengellisen
kasvun tukeminen

••

24.–26.4. ja 11.–13.10.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus

Millaista on lapsen hengellisyys? Miten
kotona ja seurakunnassa on tilaa lapsen kokonaisvaltaiselle tavalle käsitellä
elämän hengellistä ulottuvuutta? Millaista Jumala-puhetta käymme lapsen
ja perheen kanssa?

Lattiakuvien
peruskoulutus

•••

4.–5.9. ja 23.–24.11.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus

Tule löytämään lattiakuvien monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi käyttää lattiakuvia kerronnassa. Lattiakuvien pedagogiikka tukee osallisuutta,
kokonaisvaltaisuutta ja dialogisuutta
kaikkien ikäryhmien kanssa.

410 €
Täysihoito 2hh 318 €

380 €
Täysihoito yhdeltä jaksolta 2hh 89 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.3.2023

Ilmoittautuminen
viimeistään 4.8.2023

Lattiakuvat
elämänkysymysten
käsittelyssä
– lattiakuvien
kehittämispäivät

• ••

24.–25.8.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus

Millaisia oivalluksia omasta katsomuksesta tai hengellisyydestä lattiakuvat voivat avata lapsille, nuorille tai
aikuisille? Lattiakuvat-menetelmän
monipuolisuus antaa tilaa tutkia suuria
elämänkysymyksiä yhdessä toisten
kanssa ja syventää omaa katsomusta.
180 €
Täysihoito 2hh 89 €

Pyhäkoulun
ajankohtaispäivä
– Pyhäkoulu on ihan
lasten valtakunta

••

21.1.2023
verkko

Pyhäkoulun ajankohtaispäivässä tutustut toimiviin työvälineisiin, joilla voidaan saada lapset ja perheet mukaan
pyhäkoulutoiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Tutkitaan myös tapoja
rakentaa pyhäkoulutoimintaa niin, että
kaikki kokevat olevansa arvostettuja.
40 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 16.12.2022

Ilmoittautuminen
viimeistään 1.8.2023

••
•

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN
Varhaiskasvatus
Kouluikäiset
Nuoret
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TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Erätauko-ohjaajakoulutus

•

Miten saadaan luotua dialoginen tila
yhteisen ymmärryksen lisäämiselle?
Erätauko on helposti haltuun otettava
menetelmä, jota voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa. Sen avulla on
mahdollista käydä rakentavaa keskustelua myös sellaisissa tilanteissa, joissa
osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Koulutuksessa
opit Erätauko-dialogin järjestämiseen
tarvittavat tiedot ja taidot ja vahvistat
osaamistasi rakentavan vuorovaikutuksen ohjaamisessa.

21.3. ja 25.5.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus
190 €
Osallistuja vastaa itse mahdollisesti
tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Ilmoittautuminen viimeistään
21.2.2023

19.9. ja 21.11.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus
190 €
Osallistuja vastaa itse mahdollisesti
tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Ilmoittautuminen
viimeistään 19.8.2023

••
•

KOULUTUKSET IKÄKAUSITTAIN
Varhaiskasvatus
Kouluikäiset
Nuoret
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ULKOPUOLISUUDEN EHKÄISY

Nuorten mielen hyvinvoinnin
tukeminen rippikoulussa

•

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

22.–24.3.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus
250 €
Täysihoito 2hh 159 €
Ilmoittautuminen viimeistään
16.2.2023

8.–10.11.2023
STEP-koulutus,
Järvenpään kampus
250 €
Täysihoito 2hh 159 €
Ilmoittautuminen viimeistään
8.10.2023

Sielunhoito ja
keskusteluapu
kasvatustyössä

••

13.–15.9. ja 27.–28.11.2023
Kirkon koulutuskeskus,
Järvenpää

Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten keskusteluapuun ja sielunhoitoon? Syvenny sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin lapsen
ja nuoren kasvun tukemisessa. Pohdi
lisäksi omaa kasvuasi ja identiteettiäsi
sielunhoitajana.
390 €
Täysihoito 1hh 1. jakso 208 €,
2. jakso 110 €
Ilmoittautuminen
viimeistään 15.6.2023
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LISÄTIETOA JA YHTEYSTIEDOT

STEP-KOULUTUS TARJOAA seurakunnille monipuolista henkilöstö- ja täydennyskoulutusta erityisesti kasvatuksen ja perhetoiminnan alueilla hyödyntäen myös ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia. Kehitämme lisäksi toimintamalleja ja materiaaleja
seurakuntatyön ja katsomuskasvatuksen käyttöön.
STEP-KOULUTUS ON yksityinen hyvinvointi- ja kasvatusalojen koulutuksen erityisosaaja. Toimimme kuudella kampuksella Järvenpäässä, Kaustisella, Lapualla, Pieksämäellä, Ruokolahdella ja Uudessakaarlepyyssä. Lisäksi toimipisteitämme on useilla
muilla paikkakunnilla, kuten Helsingissä.

Iloitsemme siitä,
että saamme kehittää kanssasi
työtä lasten, nuorten ja perheiden
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
edistämiseksi!”
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Kouluttajat

KAISA
AITLAHTI

PÄIVI
AUMALA

JUKKA
JYLHÄ

040 703 3356

040 158 1345

040 050 8241

RIIKKA
JÄNTTI

AINO-ELINA
KILPELÄINEN

ANNA
KÄRRI

044 513 3232

044 357 9916

044 792 2389

MARJUKKA
LUOMA

JAAKKO
NIILES

SUVIELISE
NURMI

050 525 0349

040 010 5072

040 035 7030

HANNA
PULKKINEN

SATU
REINIKAINEN

TIMO
TULISALO

044 712 4985

040 701 9713

044 346 9522

JARI
VISTO
040 618 4290

Kouluttajien sähköpostiosoitteet
ovat muotoa
etunimi.sukunimi@step.fi

TAITTO Jani Käsmä
KUVAT kansi Numi Nummelin, muut Jani Laukkanen lukuunottamatta
s. 4 Numi Nummelin ja s. 27 henkilökuvat Antti Rintala ja STEP-koulutus.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:
seurakunnille.step.fi/koulutukset
Kysy lisää:
044 358 9040
koulutukset@step.fi

step.fi

VARHAISKASVATUS

I

PERHETOIMINTA

I

KOULUIKÄISET
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I

NUORET
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TILAUSKOULUTUKSET

