STEP-opintokeskus,
Koulutuskalenteri

Opinpuu 2022

Kehitetään yhdessä
Viimeisten vuosien aikana maailma ympärillämme on muuttunut kiihtyvällä
vauhdilla. Elämä niin työssä kuin vapaa-ajallakin saa uusia muotoja sekä edellyttää
meiltä uudenlaista ajattelua ja taitoja. Ihmisenä, lähimmäisenä olemisen perusta
pysyy – tarvitsemme toisiamme, yhteisöjä, tarkoitusta ja mielekästä, merkityksellistä elämää.
STEP-opintokeskus ja STEP-koulutus tarjoavat monipuolista koulutusta seurakuntien ja järjestöjen henkilöstölle, vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille. Haluamme palvella teitä mahdollisimman hyvin toiminnan ja osaamisen kehittämisessä.
Suunnittelemme ja toteutamme koulutukset toimintaympäristöstä nousevista
tarpeista lähtien. Kouluttajamme osallistuvat aktiivisesti verkostoissa tapahtuvaan
kehittämistyöhön ja siksi pystymme tarjoamaan myös uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen.
Opinpuusta löydät koulutuksia, joihin voit ilmoittautua suoraan. Löydät täältä myös
koulutusaihioita ja -teemoja, joista voit tilata työyhteisösi tarpeisiin sopivan koulutuksen. Ota rohkeasti yhteyttä ja ehdota teemoja koulutuksiin ja kehittämisideoita!
Opintokeskuksemme toiminta pohjautuu
kristillisiin, sosiaalieettisiin ja diakonisiin
arvoihin. Nämä arvot tulevat todeksi ja
yhteiskunnassamme
positiiviseksi
vipuvoimaksi opinpoluilla ympäri
Suomea. Tällä tavalla opintotoiminta on tukemassa jatkuvaa
oppimista, ihmisenä kasvamista ja vastuullisen elämäntavan
edistämistä yhdessä seurakuntien ja järjestöjen kanssa.
Yhdessä olemme enemmän.
Poimi Opinpuusta itsellesi
ja yhteisöllesi sopivaa satoa.
Syksyn satokauden alkaessa
myös opintokeskus on uuden edessä. Agricolasta on
tullut STEP osana koko Seurakuntaopiston nimen muutosta.
Nimi vaihtuu, yhteinen työ jatkuu.
STEP-opintokeskus – jatkuvan oppimisen askeleissa kanssasi.
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YHTEYSTIEDOT
Hanna Pulkkinen
Koulutuspäällikkö
p. 044 712 4985
hanna.pulkkinen@step.fi
Kaisa Aitlahti
Kouluttaja
Varhaiskasvatus ja perhetoiminta
p. 040 703 3356
kaisa.aitlahti@step.fi
Irene Antikainen
Koulutussihteeri
p. 040 351 8729
irene.antikainen@step.fi
Päivi Aumala
Kouluttaja
Katsomuskasvatus
p. 040 158 1345
paivi.aumala@step.fi
Pirjo von Essen
Opintotoiminnan koordinaattori, kouluttaja
Vapaaehtoistoiminta
p. 040 775 8033
pirjo.vonessen@step.fi
Marjaana Kanerva
Kouluttaja
Työhyvinvointi, hengellinen elämä
p. 0400 811 897
marjaana.kanerva@step.fi
Anna-Leena Klemetti-Falenius
Lehtori
Monikulttuurisuuskasvatus, verkkopedagogiikka
p. 040 832 2467
anna-leena.klemetti-falenius@step.fi
Sami Lahtiluoma
Kehittämiskonsultti, kouluttaja
Rakennemuutokset, työyhteisöt, johtaminen, hallinto
p. 040 592 2197
sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi

6

Margit Peltovirta
Koulutussuunnittelija
Luottamushenkilökoulutus, kirkonpalveluskunta, emännät
p. 0400 874 514
margit.peltovirta@step.fi
Satu Reinikainen
Kouluttaja
Varhaiskasvatus ja perhetoiminta
p. 040 701 9713
satu.reinikainen@step.fi
Jari Visto
Kouluttaja
Kestävä kehitys
p. 040 618 4290
jari.visto@step.fi

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 koulutuksen
alkua.
• 7–13 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista, myös sairastapauksissa,
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 sairaustapauksissa perimme 50
euroa toimistokuluja ja muut mahdolliset kulut, kuten ennalta varatut ateriat.
• Jos toinen henkilö osallistuu koulutuspäivään puolestasi, emme peri peruutusmaksua.

Peruutukset: koulutukset@step.fi
Kysy käytännön järjestelyistä
Koulutussihteeri Irene Antikainen
koulutukset@step.fi
p. 040 351 8729

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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LUOTTAMUSHENKILÖILLE SUUNNATUT
KOULUTUSTAPAHTUMAT

KOULUTUSTA SEURAKUNTA- JA
JÄRJESTÖTOIMINTAAN

Luottamushenkilöiden seminaari Kirkkopäivillä 2022 Oulussa

Kirkon johtamisforum 2022

Seurakuntien luottamushenkilöt kokoontuvat perinteisesti Kirkkopäivillä omaan
seminaariinsa. Tapaamme siis Oulussa toukokuussa 21.5.2022.
Seuraa Kirkkopäivien ja STEP-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 perehdyttäjäkoulutus - Auta luottamushenkilöt alkuun

Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäjille järjestetään koulutusta marraskuussa 2022.
Koulutus on tarkoitettu niille seurakunnan viranhaltijoille, joiden tehtäviin kuuluu
luottamushenkilöiden perehdyttäminen.
Ajankohdat ja lisätietoa löydät: Opintokeskus ja evl.fi/plus.
Tiedustelut luottamushenkilökoulutuksiin liittyvissä asioissa
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514, margit.peltovirta@step.fi

20.-21.1.2022 Marina Congress Center, Helsinki
Millaisia johtamisen haasteita kohdataan poikkeustilanteissa? Mitä tarkoitetaan
yhteisjohtamisella? Näitä ja monia muita ajankohtaisia teemoja on tarjolla perinteisessä kirkon johtamisen forumissa - mm. johtaminen paineen alaisena, kestävän kehityksen johtaminen, Ovet auki -strategia ja yhteiskehittäminen (viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö). Tule mukaan keskustelemaan ja
kehittämään kirkkoa yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa!
Ajankohtaiskoulutus 0,5 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja tunnistaa johtamisen ajankohtaisia kysymyksiä kirkossa ja muualla yhteiskunnassa.
Kenelle
Johtajat, lähijohtajat
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu 350 €/Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen edustajat, 380 €/muut.
Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoitus ei sisälly hintaan, vaan osallistuja vastaa itse majoituksestaan. Koulutuspaikka on Marina
Congress Center, Helsinki.
Järjestäjät
STEP-koulutus/STEP-opintokeskus, Kirkkohallitus, AKI-liitot ry, Kirkon Hallintovirkamiehet ry ja Kirkon alat ry
Tiedustelut
Sami Lahtiluoma, p. 040 592 2197, sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi
Ilmoittautuminen
17.12.2021 mennessä täältä
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Yhteisövalmennus, Mikkelin hiippakunta

STEP-koulutus, Jaakkiman kampus
20.-21.1.2022 Orientaatiopäivät työntekijöille
22.-24.4.2022 1. jakso
25.8.2022 Työntekijäpäivä
25.-27.11.2022. 2. jakso
Vuonna 2023 kaksi lähijaksoa, yksi työntekijäpäivä sekä kirkkoherrojen päivä.
Yhteisövalmennus tukee yhteisöllisyyttä ja seurakuntalaisuutta paikallisseurakuntien toiminnassa. Valmennus kestää kaksi vuotta. Mukaan kutsutaan seurakunnasta 4–5 hengen ydintiimi, joka toimii keskeisissä vastuutehtävissä seurakunnallista yhteisöä rakennettaessa.
Täydentävä koulutus 5 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja
• ymmärtää ja osaa soveltaa yhteisönrakentamisen perusprosesseja käytännön
seurakuntaelämässä.
• osaa luoda yhdessä tiimin kanssa johtoajatukset yhteisölle sekä toteuttaa niitä
käytännössä
• ymmärtää, miten osallisuuden kokemus ihmisissä syntyy ja kykenee luomaan
vapaaehtoisuutta ja luovuutta ruokkivan kulttuurin ja käytänteet.
• tunnistaa ihmisten johtajuuspotentiaalia ja osaa valmentaa uusia vastuunkantajia
• osaa rakentaa yhteisön, joka ei käperry itseensä vaan tavoittaa uusia ihmisiä sekä
auttaa heitä kasvamaan hengellisesti.
Kenelle
Johtajat/ lähijohtajat, nuorisotyönohjaajat, papit, lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, muut.
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Mikkelin hiippakunnan seurakunnille, mutta
jos tilaa jää, myös muista hiippakunnista otetaan seurakuntia mukaan. Koulutukseen otetaan yhteensä 10 tiimiä.

MOD - taitoja moninaisuuden kohtaamiseen
17.-18.2.2022, STEP-koulutus, Järvenpään kampus

Miten tunnistat oman tapasi toimia, puhua ja kutsua yhteistyöhön? Onko toimintasi mukaan ottavaa vai ulos sulkevaa? Tule etsimään ja löytämään vaikuttamisen
keinoja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja moninaisuutta kunnioittavan vuorovaikutuksen edistämiseksi.
Täydentävä koulutus 1 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja tunnistaa moninaisuuden ilmiöitä sekä omia ennakkoluulojaan ja oletuksiaan ja niiden vaikutusta työhön. Hän osaa soveltaa osallisuutta vahvistavia
työtapoja.
Kenelle
Sopii kaikille työntekijäryhmille ja vapaaehtoisille
Osallistumismaksu
180 €. Ateriapaketti 22 € ja majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 81 €/2 hh tai
61 €/1 hh.
Järjestäjä
STEP-koulutus/STEP-opintokeskus
Tiedustelut
Anna-Leena Klemetti-Falenius, p. 040 8322 467,
anna-leena.klemetti-falenius@step.fi
Ilmoittautuminen
21.1.2022 mennessä täältä

Osallistumismaksu
375 €/jakso/tiimi.
Täysihoitomaksut: Ensimmäinen jakso 70 € /2hh tai 90 €/ 1hh. Muut jaksot/jakso:
130 €/2hh tai 165 €/1hh.
Järjestäjät
Kirkkopalvelut, STEP-opintokeskus, Mikkelin hiippakunta ja Hengen uudistus
kirkossamme ry
Tiedustelut
Ari Tähkäpää, ari.tahkapaa@evl.fi
Johanna Sandberg, johanna@hengenuudistus.fi
Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@step.fi
Ilmoittautuminen
31.10.2021 mennessä täältä
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Kirkonpalveluskunta kestävän tulevaisuuden rakentajina
16.-17.3.2022 Holiday Club Tampereen Kylpylä

Miten voit omassa työssäsi vaikuttaa ympäristökysymyksiin ja edistää kestävää
kehitystä käytännön ratkaisuissa? Tule mukaan kehittämään kestävän kehityksen
ratkaisuja omassa työssäsi ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta!
Ajankohtaiskoulutus 0,5 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja tunnistaa oman työnsä merkityksen osana kestävän tulevaisuuden rakentamista ja
osaa hyödyntää kirkon ympäristöohjelmaa ja Hiilineutraali kirkko -strategiaa
omassa työssään. Koulutuksessa käsitellään myös kestävän kehityksen edistämisen vaikutuksia kokemukseen työn merkityksellisyydestä.
Kenelle
Kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, keittiötyöntekijät
Osallistumismaksu
Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 290 €, muut 360 €.
Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut.
Majoituksesta osallistuja vastaa itse. Holiday Club Tampereen Kylpylästä on varattu
huonekiintiö. Huonevaraukset ja tiedustelut p. 0300 870 930, hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi. Kiintiövaraukset 12.2.2022 mennessä.
Järjestäjä
STEP-koulutus/STEP-opintokeskus
Tiedustelut
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514, margit.peltovirta@step.fi
Ilmoittautuminen
12.2.2022 mennessä täältä

Luontolähtöiset menetelmät ja luontohengellisyys
voimavarana seurakuntatyössä
30.3.–1.4. ja 31.8.-1.9.2022 Partaharjukeskus, Pieksämäki

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin. Seurakuntatyössä luontoympäristöjä on
hyödynnetty pitkään. Muun muassa koronapandemian ajan poikkeusolot herättivät
kuitenkin uudella tavalla huomaamaan paitsi luonnon merkityksen henkilökohtaiselle hyvinvoinnille, myös sen tarjoamat ammatilliset mahdollisuudet. Luontoympäristö tarjoaa mahdollisuuksia työn uudenlaiseen jäsentämiseen.
Tässä koulutuksessa perehdyt luontolähtöisiin menetelmiin (Green Care) ja opit
soveltamaan niitä omassa työssäsi. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus syventää omaa luontosuhdettasi ja kokemusta luonnon merkityksestä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja spiritualiteetille.
Täydentävä koulutus 5 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja
• Tuntee luontolähtöisten menetelmien taustalla olevat tutkimukselliset ja eettiset lähtökohdat
• Osaa käyttää luontolähtöisiä menetelmiä omassa työssään rohkeasti kokeillen ja
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
• Tuntee kristillisen ekoteologian ja luontohengellisyyden lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä
• Tunnistaa kokonaisvaltaisen luontosuhteen merkityksen omalle spiritualiteetilleen ja ammatillisuudelleen
• Hahmottaa ekologisen vastuun ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa työssään ja toimintaympäristössään
Kenelle
Diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, papit,
lähetys- ja kansainvälisen työntekijät, kirkon ja järjestöjen työntekijät
Osallistumismaksu
350 €. Täysihoito noin 180 € / jakso, 2 hh. Lisähinta 1 hh 50 € / jakso. Osallistujat
tekevät majoitusvaraukset itse suoraan Partaharjukeskukseen: myynti@partaharjukeskus.fi
Järjestäjä STEP-koulutus/STEP-opintokeskus
Tiedustelut Jari Visto, p. 040 618 4290, jari.visto@step.fi
Ilmoittautuminen
1.3.2022 mennessä täältä
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Laukullinen tarinoita

Kirkonpalveluskunta yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa

21.-23.4.2022 STEP-koulutus, Pieksämäen kampus

3.-4.5.2022 Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere

Työskenteletkö yksilöiden ja ryhmien parissa? Koulutuksen aikana teet matkaa
oman ryhmänohjaamisen vahvuuksiisi ja taitoihisi. Koulutuksessa tutustut toiminnallisiin ja osallistaviin toimintamalleihin ja siihen, miten voit tarinallisuuden avulla
rakentaa entistä toimivampaa ryhmää sekä tukea yksilöä ryhmän jäsenenä.

Kuuluuko työhösi vapaaehtoisten ohjaamista? Mitä on hyvä huomioida, jotta
yhteistyö vapaehtoisten kanssa toimii sujuvasti? Tule tutustumaan seurakuntien erilaisiin toimintamalleihin vapaaehtoisten kanssa työskentelyssä.

Täydentävä koulutus 0,5 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa hyödyntää narratiivisuutta yksilöiden ja ryhmien kanssa työskennellessään sekä rakentaa ohjauskokonaisuuksia, joissa narratiivisuuden avulla tuetaan yksilön / ryhmän osallisuutta ja oppimista.
Kenelle
Nuorisotyönohjaajat, lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, papit, diakonit ja
diakonissat, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajat
Osallistumismaksu
200 €. Lisäksi täysihoitomaksu 100 € (ohjelman mukaiset ruokailut 60 €, majoitus
20 € / yö).
Järjestäjä
Kirkkopalvelut/STEP-koulutus
Tiedustelut
Maara Kosonen, p. 040 1868475, maara.kosonen@step.fi
Ilmoittautuminen
7.3.2022 mennessä täältä

Ajankohtaiskoulutus 0,5 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa ohjata vapaaehtoisia oman vastuualueensa tehtävissä.
Kenelle
Suntiot, vahtimestarit ja emännät
Osallistumismaksu
Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 290 €, muut 360 €.
Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituksesta osallistuja
vastaa itse.
Holiday Club Tampereen Kylpylästä on varattu huonekiintiö. Huonevaraukset ja tiedustelut p. 0300 870 930, hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi. Kiintiövaraukset
tulee tehdä 1.4.2022 mennessä.
Järjestäjä
STEP-koulutus/STEP-opintokeskus
Tiedustelut
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514,
margit.peltovirta@step-koulutus.fi
Ilmoittautuminen
1.4.2022 mennessä täältä

Toimistohenkilöstö osana kehittyvää seurakuntaa
Oulu 15.-16.9.2022, Original Sokos Hotel Arina, Oulu

Seurakunnissa ja toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset koskevat koko työyhteisöä ja jokaisen osaamista tarvitaan muutosten toteuttamisessa. Millä tavalla työyhteisösi muutokset vaikuttavat sinun työhösi? Tunnistatko itse oman työsi
merkityksen seurakunnan yhteisessä kehittämisessä – entä miten saada se näkyviin myös muille?
Ajankohtaiskoulutus 0,5 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja tunnistaa seurakuntatyöyhteisöjen ajankohtaisia muutoksia ja oman
työnsä roolia niissä.
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Kenelle
Kirkkoherranviraston työntekijät, hallinnon ja talouden työntekijät
Osallistumismaksu
270 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelmassa mainitut ateriat. Majoituksesta osallistuja vastaa itse.
Järjestäjä
STEP-koulutus/ STEP-opintokeskus ja Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry.
Ilmoittautuminen
15.8.2022 mennessä täältä
Tiedustelut
Sami Lahtiluoma, p. 040 592 2197, sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi

Kiinteistöjen ylläpito

13.-14.10.2022, Original Sokos Hotel Tripla, Helsinki
Vastaatko kiinteistöasioista pienessä seurakunnassa? Millaisia kiinteistöjen ylläpidon haasteita kohtaat työssäsi? Kaipaatko tietoa ja tukea kiinteistöihin liittyviin
hankintoihin?
Koulutuksessa tutustaan kiinteistöjen ylläpidon teknisiin apuvälineisiin ja siihen,
miten kiinteistöjen ylläpidossa voi saada aikaan säästöjä. Koulutus mahdollistaa
osallistujien välistä verkostoitumista ja tiedon jakamista kiinteistöasioissa.
Ajankohtaiskoulutus 0,5 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja tuntee erilaisien kiinteistöjen ylläpidon teknisiä apuvälineitä ja niiden käyttötarkoituksia sekä tuntee kiinteistöjen ylläpidon prosesseja, esim. hankintaprosessi.

Yhteisvastuustartti
Lapuan hiippakunta
26.10.2022 STEP-koulutus, Lapuan kampus
27.10.2022 Saarijärven seurakunta, Seurakuntatalo, Saarijärvi
Turun arkkihiippakunta
22.11.2022 Rauman seurakunta, Toiminta- ja leirikeskus Meriristi, Rauma
23.11.2022 Someron seurakunta, Seurakuntakeskus, Somero
Yhteisvastuukeräys puolustaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja
hankkii varoja kotimaisen ja kansainvälisen diakonian rahoittamiseen. Yhteisvastuu on koko kirkon yhteinen työkalu kristillisen lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen. Yhteisvastuukeräys tarjoaa seurakunnille ja sen jäsenille välineen kehittää
ja toteuttaa kirkon toimintaan osallistavaa vapaaehtoistyötä. Yhteisvastuustartissa
pääset kehittämään seurakuntasi Yhteisvastuutyötä ja saat tietoa vuoden keräyskohteista Suomessa ja maailman katastrofialueilla.
Osaamistavoitteet
Osallistuja tuntee Yhteisvastuukeräyksen vuosittaisen teeman ja keräyskohteet
sekä osaa toteuttaa ja organisoida teeman mukaiset tapahtumat, koulutukset ja
varainhankinnan omassa seurakunnassa.
Kenelle
Diakonit ja diakonissat, lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, viestintätehtävissä toimivat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, uudet työntekijät ja
muut
Osallistumismaksu
25 €, sisältää ruokailun.
Järjestäjät
Kirkkopalvelut, STEP-opintokeskus ja Kirkon Ulkomaanapu

Kenelle
Kiinteistöistä vastaavat pienten seurakuntien ja järjestöjen työntekijät

Tiedustelut
yhteisvastuu@yhteisvastuu.fi

Osallistumismaksu
290 €/Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen edustajat, 310 €/muut.
Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoitus ei sisälly hintaan, vaan osallistuja vastaa itse majoituksestaan. Koulutuspaikka on Original Sokos Hotel Tripla, Helsinki.

Ilmoittautuminen
Lapua ja Saarijärvi: 11.10.2022 mennessä täältä
Rauma ja Somero: 9.11.2022 mennessä täältä

Järjestäjä STEP-koulutus/STEP-opintokeskus
Tiedustelut
Kouluttaja Sami Lahtiluoma, p. 040 592 2197, sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi
Ilmoittautuminen
13.9.2022 mennessä täältä
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Voimavaroja työhön

Valmentaudu eläkkeelle

Työelämä voi olla aika ajoin monin tavoin kuormittavaa. Kaipaatko keinoja parempaan työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen sekä ilon ja voimavarojen löytymistä
työhön?
Tule mukaan yhdessä toisten kanssa etsimään ja löytämään henkisiä ja fyysisiä
voimavaroja työhön ja arjen elämään!

Eläkkeelle siirtymisen kysymyksiä ei kannata pohtia yksin. Yhdessä toisten kanssa keskustellessa ajatukset kirkastuvat ja eläkkeelle jäämiseen liittyvä tieto auttaa
jäsentämään käytännön kysymyksiä ja ratkaisuja. Eläkkeelle siirtyminen on suuri askel ja siksi siihen kannattaa paneutua jo ennakolta. Tässä koulutuksessa tätä
merkittävää ja laaja-alaista elämänmuutosta tarkastellaan yhdessä samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tule löytämään valmiuksia ja voimavaroja kohdata
tuleva muutos!

10.-11.11.2022, Holiday Club, Tampereen kylpylä

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. Majoituksesta osallistuja
vastaa itse.
Holiday Club Tampereen kylpylästä on varattu huonekiintiö. Huonevaraukset ja
tiedustelut p. 0300 870 930, hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi. Kiintiövaraukset tulee tehdä 10.10. mennessä.
Järjestäjä
STEP-koulutus/STEP-opintokeskus
Tiedustelut
Marjaana Kanerva, p. 0400 811 897, marjaana.kanerva@step.fi
1.8.2022 alkaen Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@step.fi
Ilmoittautuminen
20.10.2022 mennessä täältä
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24.-25.11.2022, Holiday Club, Tampereen kylpylä

Ajankohtaiskoulutus 0,5 op
Osaamistavoitteet
Osallistuja hahmottaa eläkkeelle siirtymisen monenlaiset vaikutukset elämässään
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. Majoituksesta osallistuja
vastaa itse.
Holiday Club Tampereen kylpylästä on varattu huonekiintiö. Huonevaraukset ja
tiedustelut p. 0300 870 930, hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi. Kiintiövaraukset tulee tehdä 24.10. mennessä.
Järjestäjä
STEP-koulutus/STEP-opintokeskus
Tiedustelut
Marjaana Kanerva, p. 0400 811 897, marjaana.kanerva@step.fi
1.8.2022 alkaen Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@step.fi
Ilmoittautuminen
3.11.2022 mennessä täältä
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TILAUSKOULUTUSTA TOIVEIDENNE
MUKAAN
Seurakunta- ja järjestötoiminnan kehittäminen
Hengellisen kasvun tukeminen

Tiesitkö, että voit tilata seurakuntalaisille valmiin koulutuksen STEP-koulutuksesta?
Kouluttaja tulee paikkakunnallesi ja toteuttaa koulutuksen sovittuna ajankohtana.
Hengellisen elämän alueelta teemoiksi voivat nousta esimerkiksi arjen kristillisyys,
tärkeät uskonkysymykset, rukous ja hiljentyminen tai oma kutsumus kristittynä.
Voit myös ehdottaa omaa aihetta räätälöidyn koulutuksen pohjaksi.
Tiedustelut
Marjaana Kanerva, p. 0400 811 897,
marjaana.kanerva@step.fi

Katsomuskasvatusyhteistyö

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

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö
muutoksen johtamisessa

Toimintaympäristön muutokset kirkossa ja yhteiskunnassa haastavat seurakuntia uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Miten erilaiset ajankohtaiset ilmiöt näkyvät
omassa seurakunnassanne? Miten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyötä voidaan vahvistaa?
Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä koulutustapahtumassa on
mahdollisuus pohtia seurakuntanne kehittämisen ja päätöksenteon kysymyksiä
eri näkökulmista.
Tiedustelut
Margit Peltovirta, p. 0400 874 514,
margit.peltovirta@step.fi

MOD - Taitoja moninaisuuden kohtaamiseen

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

Miten tunnistat oman tapasi toimia, puhua ja kutsua yhteistyöhön? Onko toimintasi mukaan ottavaa vai ulos sulkevaa? Tule etsimään ja löytämään vaikuttamisen
keinoja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja moninaisuutta kunnioittavan vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Tiedustelut
Päivi Aumala, p. 040 158 1345,
paivi.aumala@step.fi

Moninaisuus-Oivallus-Dialogi -koulutukseen osallistuja tunnistaa moninaisuuden
ilmiöitä, omia ennakkoluulojaan ja oletuksiaan ja niiden vaikutusta työhön. Koulutuksen avulla opit myös soveltamaan osallisuutta vahvistavia työtapoja.

Kestävä seurakunta

MOD on prosessi, jossa viisi sisältöteemaa:
1. Avoimuus
2. Ihmisoikeudet
3. Itsetuntemus
4. Moninaisuus, normit, syrjimättömyys
5. Mukaan ottaminen, osallisuus

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.
Tiedustelut
Jari Visto, p. 040 618 4290,
jari.visto@step.fi

Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

Etsittekö luontevaa tapaa toteuttaa Lapsivaikutusten arviointia (LAVA) seurakunnassanne? Mietittekö työnjakoa viranhaltijoiden sekä lapsiasiahenkilöiden ja nuorten vaikuttajaryhmien välillä? Tuottaako LAVA:n dokumentointi päänvaivaa?
Perehtyminen LAVA:n keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin
säästää työtä ja vaivaa päätösten valmistelussa. Koulutuksessa jaetaan lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja etsitään hyviä toimintamalleja seurakunnan päätöksenteon tueksi.
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Lisätietoja:
www.mod-koulutus.fi
Tiedustelut
Anna-Leena Klemetti-Falenius, p. 040 832 2467,
anna-leena.klemetti-falenius@step.fi

Turvallinen seurakunta

Tunnetko Turvallinen seurakunta -asiakirjan? Haluatko vahvistaa seurakunnan
työntekijöiden turvallisuusosaamista ja -ajattelua? Oivallinen tapa tähän on järjestää yhteinen koulutustapahtuma, jossa voidaan pohtia yhdessä turvallisuuteen
liittyviä teemoja juuri teidän seurakuntanne toiminnan näkökulmista.
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Kirkon ja seurakuntien kaiken toiminnan lähtökohtana on huolenpito osallistujien
ja henkilökunnan turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kokemusta vaarojen ja uhkien poissaolosta. Oikeus kaiken tasoiseen turvallisuuteen koskee sekä seurakunnan työntekijöitä, että seurakuntalaisia ja muita toimintaan osallistuvia ihmisiä.
Tiedustelut
Hanna Pulkkinen, p. 044 712 4985, hanna.pulkkinen@step.fi

Työturvallisuuskortti

Nyt tarjolla seurakuntien tarpeisiin suunnattu Työturvallisuuskortti-koulutus, joka
toteutetaan seurakunta-alan materiaalilla ja näkökulmasta!
Työturvallisuuskortti-koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.
Tilaa koulutus, jolla vahvistat seurakuntasi henkilöstön turvallisuusosaamista ajantasaisten vaatimuksen mukaiseksi!
Tiedustelut
Hanna Pulkkinen, p. 044 712 4985, hanna.pulkkinen@step.fi
Mikko Salmi, p. 040 195 4550, mikko.salmi@step.fi

Vieraanvaraista yhteisöä rakentamassa

”Mikään määrä yhteiskunnan palveluita ei poista yksinäisyyttä tai korvaa toisten
ihmisten ja yhteisöjen tarjoamaa turvaa ja iloa.”
Mistä muodostuu mieleenpainuva ja lämmin kohtaaminen? Mikä saa sinut tuntemaan olosi tervetulleeksi? Entä miten osoitatte vieraanvaraisuutta omassa yhteisössänne?
Vieraanvaraisuus on tunne, joka voi toteutua pienillä teoilla, mutta isolla asenteella!
Tässä koulutus, joka auttaa kehittämään vieraanvaraista seurakuntaa, jossa jokainen kokee olevansa tervetullut yhteisön jäsen! Tilaa koulutus, jossa pääsette tutkimaan yhdessä, miten mieleenpainuva ja lämmin kohtaaminen tehdään todeksi!
Tiedustelut
Pirjo von Essen, p. 040 775 8033, pirjo.vonessen@step.fi

Ympäristödiplomi

Onko seurakuntanne tavoitteena saada kirkon ympäristödiplomi? Haluatteko vahvistaa ympäristötyötä ja olla uskottava kestävän tulevaisuuden rakentaja? Tuntuuko alkuun pääseminen haastavalta?
Tämä koulutus tarjoaa konkreettista apua, tukea ja neuvoja ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen ja sen nivomiseksi osaksi seurakunnan perustyötä.

KEHITTÄMISKONSULTOINTI AVUKSESI
Kun työyhteisö kaipaa kehittämistä tai edessä on muutos, luotettava ulkopuolinen yhteistyökumppani on tärkeä. Kirkkopalveluissa tunnemme toimintaympäristösi ja tarjoamme tuoreen
tiedon ja ajantasaiset kehittämisen työkalut muutoksen tueksi.
Kysy 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

Tiedustelut
Jari Visto, p. 040 618 4290, jari.visto@step.fi

22

23

STEP-ammattiopiston tarjontaa

löimme koulutuksen juuri teidän tarpeitanne varten. Räätälöidyssä koulutuksessa
asiantuntijoiden luennoille voivat osallistua kaikki työyhteisön jäsenet.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lisää koulutuksen sisällöstä
https://step.fi/koulutukset/ammatti-ja-erikoisammattitutkinnot/
johtamisen-ja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkinto/

Haluatko kasvattaa osaamistasi esimiestyössä? Tiedätkö, mitkä asiat edesauttavat
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 päivittäisjohtamisen eri tehtäviin. Tässä
koulutuksessa saat kattavat perustiedot esimiestyöstä sekä työkaluja oman työryhmän lähijohtamiseen alasta riippumatta.
Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii sinulle, joka toimit lähiesimiehenä tai tiimin, työryhmän tai projektin vetäjänä. Tutkinto tarjoaa kehittymismahdollisuuksia
jo pidempään esimiestyössä toimineille, mutta soveltuu myös uusille esimiehille.
Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista aidoissa työtilanteissa. 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://step.fi/koulutukset/ammatti-ja-erikoisammattitutkinnot/
lahiesimiestyon-ammattitutkinto/
Tiedustelut
Carita Sirkka, p. 044 712 4994, carita.sirkka@step.fi
Tuulikki Harju-Hytönen, p. 040 529 6615, tuulikki.harju-hytonen@step.fi

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 johtamistehtäviin.
Koulutus ohjaa myös kehittämään omia työtapoja johtajana sekä vahvistamaan
henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.
Tutkinto soveltuu ylimmälle sekä keskijohdolle, kuten seurakunnissa kirkkoherroille, talous- ja hallintojohtajille, toimialavastaaville tai asiantuntijoille, joilla on jo
käytännön kokemusta oman vastuualueensa johtamisesta.
Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, henkilöja ryhmäkohtaisesta ohjauksesta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista aidoissa
työtilanteissa. Tutkinto voidaan toteuttaa monen organisaation yhteisenä tai yhdelle työyhteisölle räätälöitynä.
Jos koulutusryhmä koostuu yhden tai kahden organisaation henkilöstöstä, räätä-
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Tiedustelut
Carita Sirkka, p. 044 712 4994, carita.sirkka@step.fi
Tuulikki Harju-Hytönen, p. 040 529 6615, tuulikki.harju-hytonen@step.fi

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Mietitkö kirkon toimintaympäristön muutoksia ja miten niihin pitäisi reagoida?
Pohditaanko seurakunnassasi, miten seurakuntalaisten toiveet ja odotukset saadaan selville ja miten niihin voisi paremmin vastata? Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa menetelmiä työyhteisön, tuotteiden ja palveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen.
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on valmennusta työyhteisön innovaattoriksi. Koulutus innostaa tarkastelemaan oman työn sisältöä ja merkitystä sekä arvioimaan niitä uudelleen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 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 kehittämiseen.
Jos koulutusryhmä koostuu yhden tai kahden organisaation henkilöstöstä, räätälöimme koulutuksen juuri teidän tarpeitanne varten. Asiantuntijoiden luennoille
voivat osallistua kaikki työyhteisön jäsenet.
Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, henkilöja ryhmäkohtaisesta ohjauksesta sekä osaamisen näytöistä omassa työ- ja toimintaympäristössä aitojen tuotteiden tai palvelujen kehittämisen kautta.
Lisää tutkinnon sisällöstä
https://step.fi/koulutukset/ammatti-ja-erikoisammattitutkinnot/
tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto/
Tiedustelut
Carita Sirkka, p. 044 712 4994,
carita.sirkka@step.fi
Tuulikki Harju-Hytönen, p. 040 529 6615,
tuulikki.harju-hytonen@step.fi
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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 vuorovaikutustaidot.
Tule opiskelemaan kokonaan uusi ammatti tai hankkimaan tutkintotodistus työssä hankitusta osaamisesta. Voit opiskella työn ohessa tai oppisopimuksella. Opiskelet joustavasti oppilaitoksessa ja työpaikalla sekä virtuaalisessa ympäristössä.
Aikaisemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon, joten tutkinnon suorittamisen kesto vaihtelee 1–2 vuoden välillä. Osaaminen osoitetaan näytössä käytännön
työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa.
Lisää tutkinnon sisällöstä
https://step.fi/koulutukset/ammatti-ja-erikoisammattitutkinnot/
seurakunta-ja-hautauspalvelualan-ammattitutkinto/
Tiedustelut
Heli Mäkinen, p. 044 906 0660,
heli.makinen@step.fi

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Tutkinto ja koulutus
voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.
Lisätietoa:
ePerusteet (opintopolku.fi)
Tiedustelut
Eija Liimatainen, p. 044 712 4976, eija.liimatainen@step.fi

Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien toimintaympäristössä

Oletko suorittanut Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon/Varhaiskasvatuksen
ja perhetoiminnan osaamisalan ja haluaisit saada pätevyyden seurakunnan lastenohjaajaksi? Saat kelpoisuuden suorittamalla tämän tutkinnon osan. Tässä
koulutuksessa hankit osaamista kirkon kasvatustyöhön erityisesti perhetoiminnan
näkökulmasta.
Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä.

Noora Mastokangas, p. 040 595 0347,
noora.mastokangas@ step.fi

Lisätietoa: ePerusteet (opintopolku.fi)

Riikka Tassi, p. 044 906 3233,
riikka.tassi@ step.fi

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

Kristillinen kasvatus - paikallinen tutkinnon osa

Haluatko syventää osaamistasi kirkon laaja-alaisessa kasvatustyössä ja kehittää
pedagogisia valmiuksiasi? Pohditko omaa identiteettiäsi kirkon työntekijänä?
Koulutuksessa vahvistat osaamistasi lapsi- ja perhelähtöisen jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteuttamisessa, raamattuteologiassa sekä perehdyt kirkon
kasvatuksen monipuolisiin toimintamalleihin.
Tiedustelut
Eija Liimatainen, p. 044 712 4976, eija.liimatainen@step.fi

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen
varhaiskasvatuksessa

Haluatteko syventää varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista? Onko seurakunnassasi tarve kehittää koko tiimin osaamista samalla kertaa? Tämä kasvatus- ja
ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnonosa tarjoaa hyvät mahdollisuudet pedagogisen osaamisen kehittämiselle.
Koulutuksen sisältö suunnitellaan huomioiden Vasu kirkossa-materiaalien sisällöt
ja oman seurakuntasi toiminnan erityistarpeet.
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Työhyvinvointi ja työyhteisökoulutukset
Toteutamme eri mittaisia työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia työpaikkanne tarpeen mukaisesti. Koulutukset voivat olla parin tunnin luentoja tai vaikkapa toiminnallisia työpajamaisia koulutuksia puolesta päivästä koko päivään asti. Voimme
myös pitää lyhyitä, kannustavia luentotietoiskuja henkilöstölle 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 mahdollista
liittää ruokailu ulkona.
Kesto: 3–8 h
Osallistujamäärä: ei rajoitusta

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
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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 yhdessä ja
teemme pienryhmäharjoitteita.
Kesto: 2–3 h
Osallistujamäärä: 6–15

Tiedustelut

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

Ensiapu- ja hygieniaosaaminen
Ensiapu I

Ensiapu I -peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot ja -taidot auttavat hätätilanteessa 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 ensiaputodistuksen (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 ”hygieniapassin”
eli hygieniaosaamistestin ja saada siitä Eviran todistuksen.
Tiedustelut
Jaana Väisänen, p. 040 824 1729, jaana.vaisanen@step.fi
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STEP-OPINTOKESKUS

Jatkuvan oppimisen askeleissa kanssanne - laadukasta koulutusta yhteistyössä
ympäri Suomea
STEP-opintokeskus palvelee Kirkkopalvelut ry:n kristillistaustaisia sekä sosiaalista
palvelutyötä tekeviä jäsenjärjestöjä ja -seurakuntia.
Olemme valtakunnallisesti toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, jossa oppiminen tapahtuu siellä, missä oppijatkin ovat. Opintokeskus on osa STEP-koulutusta.

Kehitetään ja koulutetaan yhdessä —
STEP-opintokeskukselta tukea toimintaan ja tavoitteisiin!
Opintokeskustoiminta on yhteistyötä jäsenorganisaatoiden kanssa.
Yhteistyötä voidaan tehdä monin tavoin, esim. yhteisinä koulutuksina tai -tapahtumina, molemminpuolisena asiantuntijavaihtona tai koulutussuunnittelun tukena.
Yhteistyössä järjestettävät opintotilaisuudet toteutetaan jatkuvan oppimisen periaatteella ja niitä värittää osallisuus, yhteistoiminnallisuus ja omaehtoinen oppiminen.

Opintotoiminnan tuki

Jäsenorganisaatiomme voivat saada opintokeskustukea järjestämäänsä opintotoimintaan. Tukeen oikeuttavan toiminnan 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 koulutuksen
kulut. Huomioittehan, että yhteistyökoulutuksissa taloudellinen vastuu on yhteistyökumppanillamme. Opintokeskus osallistuu vuosittain määriteltävällä kustannusosuudella koulutuksen kuluihin. Tukea voi saada esimerkiksi kouluttajien
palkkioihin ja matkakuluihin, opetustilojen vuokriin sekä materiaali- ja markkinointikuluihin.
Järjestöt ja seurakunnat mahdollistavat omalla toiminallaan jatkuvaa oppimista
ja yhteisöllisyyttä. Opintotoiminta tuo ihmisille iloa, uusia taitoja ja näkökulmia
sekä vahvistaa aktiivisuutta niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Tätä haluamme
STEP-opintokeskuksessa kanssanne edistää.
Kun suunnittelette koulutusta tai muuta opinnollista toimintaa, ottakaa yhteyttä!
Autamme ja neuvomme mielellämme kaikissa opintotilaisuuksiin ja tuen saamiseen liittyvissä asioissa.
Tutustu tarkemmin
Step-opintokeskus
Pirjo von Essen, opintotoiminnan koordinaattori
p. 040 775 8033, pirjo.vonessen@step.fi
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TOIMIPISTEET
STEP-opintokeskuksen toimipisteet
Järvenpääntie 640
04400 Järvenpää
Porkkalankatu 7, 4.krs
00180 Helsinki
STEP-koulutuksen kampukset
Jaakkiman kampus
Opistontie 21
56100 Ruokolahti
Järvenpään kampus
Järvenpääntie 640
04400 Järvenpää
Kaustisen kampus
Opistontie 30
69600 Kaustinen
Kredu kampus
Seminariegatan 19
66900 Nykarleby
Lapuan kampus
Siiriläntie 11–13
62100 Lapua
Pieksämäen kampus
Huvilakatu 31
76130 Pieksämäki
www.step.fi

HELSINKI ∙ JÄRVENPÄÄ ∙ KAUSTINEN ∙ LAPUA
NYKARLEBY ∙ PIEKSÄMÄKI ∙ RUOKOLAHTI

