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Oppimista ja osallisuutta — täyttä elämää  
yhteisöissä ympäri maata!

Vapaaehtoisuudelle ja kansalaistoiminnalle rakentuvat organisaatiot toimi-
vat samojen yhteiskunnallisten muutosten keskellä kuin työelämäkin. Tasa-
vertainen ja kaikille avoin osallisuus ei synny itsekseen, vaan se tarvitsee 
jatkuvaa, kansalaisiaan elinikäisesti huomioivaa koulutusta ja kehittämistä, 
tukea ja ohjausta.   

Me STEP-opintokeskuksessa haluamme kantaa oman kortemme kekoon. 
Oppiminen on ilo, joka syntyy yhdessä. STEP-opintokeskus voi toimia pon-
nahdusalustana, kun haluatte omaan yhteisöönne vieraanvaraisuutta, kes-
tävää kehitystä, uteliasta innostusta uudesta, kunnioitusta menneelle, ym-
märrystä tulevasta.  

Tuemme erilaisten yhteisöjen ja kansalaisten toimintaa järjestämällä itse 
ja yhteistyössä jäsenorganisaatioidemme kanssa yleissivistävää koulutusta. 
Näin haluamme turvata kansalaisille mahdollisuuden monipuoliseen, laa-
dukkaaseen ja ajankohtaiseen monialaisen osaamisen kehittymiseen. Eri 
puolilla maata toimivien kumppaniemme sekä itse järjestetyn opintotoi-
minnan kautta olemme mukana kannustamassa jokaista yhteisöä ja yksilöä 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja vahvistamaan demokratiataitojaan.    

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena toimintamme on ketterää vastaamaan 
juuri kunkin hetken ja kumppanin haasteisiin yh-

dessä ratkaisuja hakien. Opinpuusta löydät 
koulutuksia, joihin voit ilmoittautua 

suoraan. Löydät täältä myös koulu-
tusaihioita ja -teemoja, joista voit 

tilata työyhteisösi tarpeisiin sopi-
van koulutuksen.  

Ota rohkeasti yhteyttä ja ehdota 
teemoja koulutuksiin ja kehit-
tämisideoita! Meiltä saat myös 
tukea oman organisaatiosi kou-
lutussuunnitteluun.

Kehitytään ja kehitetään 
   yhdessä hyvää elämää!
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ILMOITTAUTUMINEN, PERUUTUS JA JÄRJESTELYT

Ilmoittautuminen koulutukseen  
-  Koulutukseen tulee pääsääntöisesti ilmoittautua viimeistään kuukautta 

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

alkua.  
-  Ilmoittautumisohjeet ovat kunkin koulutuksen esittelyn yhteydessä.  

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

tuksen alkua.   
-  7–13 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista, myös sairas-

tapauksissa, 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 sairaus-
tapauksissa perimme 50 euroa toimistokuluja (neuvottelupäivissä 25 
euroa)  ja muut mahdolliset kulut, kuten ennalta varatut ateriat.   

-  Jos toinen henkilö osallistuu koulutuspäivään puolestasi, emme peri 
peruutusmaksua.  

Peruutukset sähköpostilla: koulutukset@step.fi

Kysy käytännön järjestelyistä
Irene Antikainen, koulutussihteeri 
p. 040 351 8729 
koulutukset@step.fi

Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme. Pidätämme oikeudet muutoksiin.   

STEP-OPINTOKESKUKSEN  
KOULUTUKSET 2023
LUOTTAMUSHENKILÖILLE  
SUUNNATUT  
KOULUTUSTAPAHTUMAT 

Luottamushenkilöpuheen- 
johtajiston koulutuspäivät 
verkkokoulutus  (Teams)
Puheenjohtajiston koulutuspäivät kutsuvat seu-
rakuntien luottamuselinten uusia ja uudelleen-
valittuja puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia perehty-
mään luottamushenkilöiden keskeisiin kysymyksiin ja toimintaan yhdessä 
viranhaltijoiden kanssa. 
4.2.2023  Kuopion hiippakunta, lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 

29.1.2023
18.2.2023 Oulun hiippakunta, lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 12.2.2023
25.3.2023 Mikkelin hiippakunta, lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 

19.3.2023  

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät   
Toimintaympäristön muutokset kirkossa ja yhteiskunnassa haastavat seu-
rakuntia uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Luottamushenkilöille suunna-
tuissa hiippakunnallisissa koulutustapahtumissa on mahdollisuus tutustua 
ja perehtyä ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin kirkossa ja yhteiskunnassa 
sekä verkostoitua muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa. Neu-
vottelupäivät toteutetaan sekä verkkokoulutuksena että lähipäivänä.

VARAA  
PAIKKASI HETI! 

https://seurakunnille.step.fi/koulutukset/peruutusehdot-ja-hintojen-lisatiedot/
https://seurakunnille.step.fi/course/luottamushenkilopuheenjohtajiston-koulutuspaiva-kuopion-hiippakunta/
https://seurakunnille.step.fi/course/luottamushenkilopuheenjohtajiston-koulutuspaiva-kuopion-hiippakunta/
https://seurakunnille.step.fi/course/luottamushenkilopuheenjohtajiston-koulutuspaiva-oulun-hiippakunta/
https://seurakunnille.step.fi/course/luottamushenkilopuheenjohtajiston-koulutuspaiva-mikkelin-hiippakunta/
https://seurakunnille.step.fi/course/luottamushenkilopuheenjohtajiston-koulutuspaiva-mikkelin-hiippakunta/
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Polun edistäjät -verkostotapaaminen 
11.–12.1.2023 Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki 

Syvennä Polku-tuntemustasi. Inspiroidu mui-
den kokeiluista. Löydä toimivia aineistoja ja 
liity yhteiseen kehittämiseen. 

Seminaarissa Polun kehittämisryhmät (2021-
2022) avaavat ajatteluaan ja tuottamiaan 
aineistoja. Päivien aikana kuullaan Polun jat-
koksi kehitetystä “z-ja y-sukupolvien poluis-
ta” ja luodaan Polun edistämisen suuntaviivoja 
vuosille 2023-2024. Koulutus järjestetään yhteis-
työssä Kirkkohallituksen kanssa. 

Lue lisää koulutuksesta seurakunnille.step.fi -sivustolta.

Polku, yhdessä eteenpäin 
4 iltapäivää; 13.2., 14.2., 8.3., ja 9.3.2023. Verkkokoulutus klo 13–16 

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

Lue lisää koulutuksesta seurakunnille.step.fi -sivustolta.

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?  Koulutuk-
sessa keskitymme 15-22 -vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten näkökul-
maan – miten he voivat luontevasti liittyä Polun rakentajiksi omassa seu-
rakunnassaan. 

Lue lisää koulutuksesta seurakunnille.step.fi -sivustolta.

Neuvottelupäivät verkkokoulutuksena (Teams)  
16.9.2023 Oulun hiippakunta, lue lisää ja ilmoittautu viimeistään 10.9.2023
23.9.2023 Kuopion hiippakunta, lue lisää ja ilmoittautu viimeistään 17.9.2023  

Lähikoulutuksena toteutettava neuvottelupäivä  
7.10.2023  Mikkelin hiippakunta, Sammonlahden seurakuntakeskus,  

Lappeenranta. Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 21.9.2023  

Tiedustelut luottamushenkilökoulutuksiin liittyvissä asioissa  
Margit Peltovirta, koulutussuunnittelija 
p. 0400 874 514 
margit.peltovirta@step.fi 

Lue lisää STEP-opintokeskuksen järjestämästä seurakuntien luottamushen-
kilöiden koulutuksesta verkkosivuiltamme.

KOULUTUSTA SEURAKUNTA- JA JÄRJESTÖTOIMINTAAN

Tutustu luottamushenkilöille suunnattuun  
perehdytysmateriaaliin STEP-opintokeskuksen  
sivuilta: step-opintokeskus.fi/materiaalit/

Aineistossa teemoina mm.
 z kirkon johtaminen, hallinto, 

talous ja kirkon olemus 
 z seurakunta työnantajana, 

kokouskulttuuri 
 z kestävä kehitys, tasa-arvo 

ja yhdenvertaisuus toimin-
nassa. 

Materiaalit ovat maksuttomia.

https://seurakunnille.step.fi/course/polun-edistajat-verkostotapaaminen/
https://seurakunnille.step.fi/course/polku-yhdessa-eteenpain/
https://seurakunnille.step.fi/course/polulla-nuorten-ja-nuorten-aikuisten-kanssa/
https://seurakunnille.step.fi/course/luottamushenkiloiden-neuvottelupaiva-oulun-hiippakunta/
https://seurakunnille.step.fi/course/luottamushenkiloiden-neuvottelupaiva-kuopion-hiippakunta/
https://seurakunnille.step.fi/course/luottamushenkiloiden-neuvottelupaiva-mikkelin-hiippakunta/
https://seurakunnille.step.fi/course/luottamushenkiloiden-neuvottelupaiva-mikkelin-hiippakunta/
mailto:margit.peltovirta%40step.fi%20?subject=
https://step-opintokeskus.fi/koulutus-ja-kehittaminen-2/seurakuntien-luottamushenkilot/
https://step-opintokeskus.fi/materiaalit/
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Eri osioihin liittyen voidaan järjestää ver-
kossa toteutuvia jatkotyöpajoja, joissa 
kyseistä osiota työstävät seurakunnat 
saavat konkreettista tukea toisil-
taan ja asiantuntijoilta. Työpajojen 
teemoina voivat olla esimerkiksi 
ympäristökatselmuksen teke-
minen, hiilijalanjäljen laskenta, 
ympäristökasvatus- ja ympäris-
töviestintäsuunnitelman tai seu-
rakunnan ympäristösuunnitelman 
tekeminen 

Yhteydenotot ja tiedustelut kestä-
vän kehityksen teemoista 
Jari Visto, kouluttaja 
p. 040 618 4290, jari.visto@step.fi 

Nuoret vaikuttavat  
I jakso: 17.–18.1.2022 Helsinki, Kirkon talo 
II jakso: 26.4.2022 Helsinki, Kirkon talo 

Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yh-
teenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua 
nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Mi-
ten päästä liikkeelle nuorten vaikuttajaryhmien kanssa? Jaa osaamistasi ja 
kutsu nuoret vaikuttamaan!  

Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on erityisen ajankoh-
taista vaikuttajaryhmien toiminnan käynnistymisen myötä. Orientoivassa 
ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suh-
teessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumi-
sen lisäksi kuullaan nuoria.  

Koulutus järjestetään yhteistyössä Lasten ja Nuorten Keskus ry:n ja Kirkko-
hallituksen kanssa. 

Lue lisää koulutuksesta seurakunnille.step.fi -sivustolta.

Askelia kestävyyteen — tulevaisuuden tekijän ABC   
Verkkototeutus 12.9.2023 – syksy 2023 

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

Koulutus on suunniteltu erityisesti seurakunnissa ja kristillisissä järjestöis-
sä toimivien tarpeisiin, oman työn kehittämiseen käytännössä.  

Lue lisää koulutuksesta verkkosivuiltamme.

Ympäristödiplomi meillekin!  
Valitse itsellesi parhaiten sopiva ajankohta kahdesta samansisältöisestä 
webinaarisarjasta: 
Verkkototeutus 17.1.–28.3.2023 
Verkkototeutus 12.9.–21.11.2023 

Harkitsetteko kirkon ympäristödiplomin hakemista? Tuntuuko alkuun pää-
seminen hankalalta? Mietityttääkö jokin asia?  

Kirkon ilmasto- ja energiastrategia Hiilineutraali kirkko 2030 suositte-
lee, että kaikilla seurakunnilla tulisi olla Kirkon ympäristödiplomi vuonna 
2025. Tämä maksuton webinaarisarja tarjoaa konkreettista tukea ympäristö-
diplomiprosessin käynnistämiseen huomioiden seurakuntien ajankohtaiset 
kysymykset ja paikalliset erityishaasteet.  

Koulutuksen toteuttamisessa hyödynnetään Kirkkohallituksen, ympäristö-
diplomin käsikirjan laatijoiden, kokeneiden diplomin auditoijien, diplomin 
jo hankkineiden seurakuntien sekä ELY-keskusten asiantuntemusta. Kussa-
kin webinaarissa on asiantuntijaluentoja, konkreettisia tapauskertomuksia 
seurakunnista ja mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.  Voit osallistua 
vain johonkin osioon tai koko sarjaan. 

Lue lisää tästä koulutuksesta verkkosivuiltamme
Kevät 2023 
Syksy 2023 

mailto:%20jari.visto%40step.fi%20?subject=
https://seurakunnille.step.fi/course/nuoret-vaikuttavat/ 
https://seurakunnille.step.fi/course/askelia-kestavyyteen-tulevaisuuden-tekijan-abc-2/
https://seurakunnille.step.fi/course/ymparistodiplomi-meillekin/
https://seurakunnille.step.fi/course/ymparistodiplomi-meillekin-2/
https://evl.fi/ymparistodiplomi
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Erätauko-ohjaajakoulutus  
Kevään toteutus:  I jakso 21.3. ja II jakso 25.5.2023  
STEP-koulutus, Järvenpään kampus  
Syksyn toteutus:  I jakso 19.9. ja  II jakso 21.11.2023  
STEP-koulutus, Järvenpään kampus  

Miten saadaan luotua dialoginen tila yhteisen ymmärryksen lisäämiselle?   

Erätauko on helposti haltuun otettava menetelmä, jota voi hyödyntää mo-
nenlaisissa tilanteissa. Sen avulla on mahdollista käydä rakentavaa kes-
kustelua myös sellaisissa tilanteissa, joissa osallistujien näkökulmat ovat 
lähtökohdiltaan erilaisia.  

Koulutuksessa opit Erätauko-dialogin järjestämiseen tarvittavat tiedot ja 
taidot ja vahvistat osaamistasi rakentavan vuorovaikutuksen ohjaamisessa.  

Lue lisää koulutuksesta kotisivuiltamme:

Kevät 2023
Syksy 2023

Luonto kumppanina. Luontolähtöiset työtavat,  
hengellisyys ja ympäristövastuu  
I jakso 21.3.–23.3. 2023, Partaharjukeskus, Pieksämäki.    
II jakso 30.8.–31.8. 2023, Partaharjukeskus, Pieksämäki.  

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiri-
tualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin.   

Tässä koulutuksessa perehdymme luontoavusteisiin menetelmiin (Green 
Care), luontolähtöiseen hengellisyyteen ja ajankohtaiseen ekoteologiaan 
sekä teoriassa että käytännössä. Näiden antia ja käyttökelpoisuutta tarkas-
tellaan erityisesti diakoniatyön näkökulmista.  

Koulutuksen lähijaksot toteutetaan Partaharjukeskuksessa Pieksämäellä, 
mikä mahdollistaa kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen luontoym-
päristöä hyödyntäen.  

Koulutus rakentuu kahdesta lähijaksosta (3+2 päivää) asiantuntijaluentoi-
neen, ryhmäkeskusteluineen ja toiminnallisine työskentelyineen sekä etä-
jakson työskentelystä. 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa.  

Lue lisää koulutuksesta verkkosivuiltamme.
MOD — taitoja moninaisuuden  
kohtaamiseen  
13.–14.4.2023 STEP-koulutus, Järvenpään 
kampus  

Miten tunnistat oman tapasi toimia, puhua ja 
kutsua yhteistyöhön? Onko toimintasi mukaan 
ottavaa vai ulos sulkevaa? Tunnistatko oman 
kulttuurisi vaikutuksen työhösi? Miten tunnis-
tat ryhmien ME ja NE -ilmiöitä ja kuinka ohjaat 
rauhalliseen yhteiseloon?  

MOD:ssa on mahdollisuus etsiä ja löytää vai-
kuttamisen keinoja ihmisoikeuksien, tasa-ar-
von, yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Liity 
rauhanrakentajien joukkoon!  

Lue lisää koulutuksesta kotisivuiltamme 

https://seurakunnille.step.fi/course/eratauko-ohjaajakoulutus/
https://seurakunnille.step.fi/course/eratauko-ohjaajakoulutus-2/
https://seurakunnille.step.fi/course/luonto-kumppanina-luontolahtoiset-tyotavat-hengellisyys-ja-ymparistovastuu/ 
https://mod-koulutus.fi/
https://seurakunnille.step.fi/course/mod-taitoja-moninaisuuden-kohtaamiseen/ 
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Turvallisuusosaaminen suntioiden ja  
vahtimestareiden työssä  
5.–6.9.2023 Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere  

Millä tavoin turvallisuusasiakirjat ja niihin liittyvä lainsäädäntö kuuluvat 
sinun työhösi seurakunnassa? Mitä tietoa pelastussuunnitelma edellyttää 
sinulta? Miten tunnistat ja ehkäiset riskejä? Miten viranomaisyhteistyö toi-
mii vaaratilanteissa? Millainen merkitys henkisellä tuella on vaara ja läheltä 
piti –tilanteiden käsittelyssä?  

Koulutuksessa perehdytään Turvallinen seurakunta -materiaaliin, seura-
kuntien pelastussuunnitelmiin ja riskien kartoitukseen, toimenpidesuun-
nitteluun ja ohjaamiseen.  

Lue lisää koulutuksesta seurakunnille.step.fi -sivustolta

Yhteisvastuustartti 
 Yhteisvastuustartissa pääset kehittämään seurakuntasi Yhteisvastuutyötä ja 
saat tietoa vuoden 2024 keräyskohteista Suomessa ja maailman katastrofi-
alueilla. 

Yhteisvastuukeräys puolustaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ih-
misiä ja hankkii varoja  

kotimaisen ja kansainvälisen diakonian rahoittamiseen. Yhteisvastuu on 
koko kirkon yhteinen työkalu kristillisen lähimmäisenrakkauden toteutta-
miseen. Yhteisvastuukeräys tarjoaa seurakunnille ja sen jäsenille välineen 
kehittää ja toteuttaa kirkon toimintaan osallistavaa vapaaehtoistyötä.  

Koulutukset järjestetään yhdessä Kirkkopalvelujen ja Kirkon Ulkomaanavun 
kanssa. 

Ajankohdat ja paikat:  

3.11.2023, verkkokoulutus, ilmoittautuminen viimeistään 1.11.2023
28.11.2023, verkkokoulutus, ilmoittautuminen viimeistään 24.11.2023 

Ilmoittautumislomakkeen saat avattua klikkaamalla ilmoittautuminen  
viimeistään -tekstiä.

Hävikkiruuan hyödyntäminen 
ja ulkotapahtumien tarjoilut  
4.–5.5.2023 Holiday Club  
Tampereen Kylpylä, Tampere  

Pohditko työssäsi hävikkiruu-
an hyödyntämistä, jalostamista 
ja jatkokäsittelyä sekä kierto-
talouteen liittyviä kysymyksiä 
yleensä.  Kaipaatko ideoita ul-
kotapahtumien tarjoilujen to-
teuttamiseen?    

Tule tutustumaan seurakuntien eri-
laisiin toimintamalleihin hävikkiruu-
an hyödyntämisestä ja ulkotapahtumien 
tarjoilujen järjestämisestä. Koulutuksessa 
-  perehdytään siihen, miten hävikkiruokaa voidaan hyödyntää ja millä 

tavoin se liittyy kiertotalouteen 
-  tutustutaan seurakuntien hävikkiruokatoimintaan. 
Lisäksi käsitellään ulkotapahtumien tarjoilujen osalta mm. ulkokeittiöön, 
ruuan säilytykseen ja kuljetukseen sekä tapahtuman toteutukseen ja tar-
joiluun liittyviä kysymyksiä.  

Lue lisää koulutuksesta verkkosivuiltamme.

Kiinteistöjen ylläpito  
12.–13.10.2023, Original Sokos Hotel Ilves Tampere  

Seurakuntien kiinteistönhoito on tässä ajassa iso kysymys, jossa kannat-
taa hyödyntää uusia teknisiä apuvälineitä ja verkostoista saatavaa tietoa 
ja vertaistukea.  

Tämä koulutus tarjoaa tietoa kiinteistöjen ylläpidon teknisistä apuvälineistä 
ja miten eri tavoin kiinteistöjen ylläpidon laatua voidaan parantaa, samalla 
saaden aikaan säästöjä. Koulutuksessa on myös mahdollista verkostoitua 
ja jakaa tietoa kiinteistöasioissa.   

Lue lisää koulutuksesta seurakunnille.step.fi -sivustolta

https://seurakunnille.step.fi/course/turvallisuusosaaminen-suntioiden-ja-vahtimestareiden-tyossa/ 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c35e1e98-57aa-4dc7-afd9-cd6fc3b204c6?displayId=Fin2527680
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c0708bc0-5ab5-4aae-9e9a-90dd400b9025?displayId=Fin2527726
https://seurakunnille.step.fi/course/havikkiruuan-hyodyntaminen-ja-ulkotapahtumien-tarjoilut/
https://seurakunnille.step.fi/course/kiinteistojen-yllapito-2/ 
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Lue lisää koulutuksesta verkkosivuiltamme.

Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 290 €, muut 
360 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituk-
sesta osallistuja vastaa itse. Holiday Club Tampereen kylpylästä on varattu 
huonekiintiö. Huonevaraukset ja tiedustelut p. 0300 870 930, hotellimyynti.
tampere@holidayclub.fi. Kiintiövaraukset tulee tehdä 31 vrk ennen koulu-
tuksen alkua.

AJANKOHTAISSEMINAARIT JA 
WEBINAARIT 

Kohti hiilineutraalia  
seurakuntaa  
Webinaari 14.2.2023 Teams-ympä-
ristössä klo 14–16   

Kirkon energia- ja ilmastostrate-
gia suosittaa, että vuoteen 2030 
mennessä seurakuntien ilmas-
topäästöt ovat laskeneet 80% ja 
loput 20% kompensoidaan.  

Miten tämä tehdään käytännössä? 
Miten päästöt lasketaan ja miten nii-
tä vähennetään tehokkaimmin? Millä 
ehdoilla talousmetsät toimivat hiilinielui-
na?  

Tämä koulutus antaa konkreettista tukea ympäristödiplomiproses-
sin käynnistämiseen huomioiden seurakuntien ajankohtaiset kysy-
mykset.  

Kuopion hiippakunta 
14.11.2023 Iisalmen seurakuntatalo, Ilvolankatu 14b, Iisalmi  
Ilmoittautuminen viimeistään 30.10.2023  

Lapuan hiippakunta 
16.11.2023 Palokan kirkko, Jyväskylä  
Ilmoittautuminen viimeistään 1.11.2023 

Turun arkkihiippakunta 
9.11.2022 Pihlavan leirikeskus, Säkylä-Köyliön srk 
Ilmoittautuminen viimeistään 25.10.2023  

Toimistohenkilöstön työn muutos 
21.–22.9.2023, Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio  

Seurakunnissa ja toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset koskevat 
koko työyhteisöä ja jokaisen osaamista tarvitaan muutosten toteuttamisessa.  

Koulutuksessa tarkastellaan muuttuvien taloudellisten tilanteiden vaiku-
tuksia työtehtäviin ja yhteistyöhön työyhteisön sisällä. Koulutuksessa poh-
ditaan myös työyhteisön ja oman työn kehittämisen mahdollisuuksia re-
surssien vähetessä.  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:n kanssa. 

Lue lisää koulutuksesta seurakunnille.step.fi -sivustolta

Voimavaroja työhön 
11.–12.5.2023, Holiday Club, Tampereen kylpylä 

Työelämä voi olla aika ajoin monin tavoin kuormittavaa. Kaipaatko keinoja 
parempaan työhyvinvointiin, sekä ilon ja voimavarojen löytämistä työhön?     
Tule mukaan etsimään ja löytämään yhdessä toisten kanssa henkisiä ja fyy-
sisiä voimavaroja ja parempaa tasapainoa työhön ja arjen elämään!   

Koulutus sisältää alustuksia ja yhdessä prosessointia, jossa hyödynnetään 
tietoa työhyvinvoinnin tekijöistä.  Työskentelyissä on myös mukana koko-
naisvaltaista oppimista edistäviä toiminnallisia tehtäviä, rentoutusta sekä 
hyvää terveyttä edistäviä harjoituksia.   

https://seurakunnille.step.fi/course/voimavaroja-tyohon-2/ 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1b17b7b1-3ee4-4f23-bc52-09944128a3bd?displayId=Fin2527744
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2931463c-50d9-4777-8c18-b2cf6d09443e?displayId=Fin2535328
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/91685048-0642-4102-897a-2de926e36c95?displayId=Fin2535336
https://seurakunnille.step.fi/course/toimistohenkiloston-tyon-muutos/ 
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TILAUSKOULUTUSTA  
TOIVEIDENNE MUKAAN  
SEURAKUNTA- JA JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Diakoniaa donitsissa — kohti ekososiaalista työotetta 
Haastaako taloudellinen jatkuvan kasvun ajattelu tinkimään inhimillisen 
hyvän elämän perusedellytyksistä? Miten päästään donitsin taikinaosan 
turvalliseen ja oikeudenmukaiseen tilaan? 

Donitsitalousmalli (Doughnut Economics) on englantilaisen taloustieteilijän 
ja pitkän linjan kehitysyhteistyöntekijän Kate Raworthin (s.1971) kehittämä. 
Mallin perusidea on yksinkertainen: saada kestävyyden ekologinen, sosiaa-
linen ja taloudellinen ulottuvuus samaan helposti hahmottumaan kuvaan 
tavalla, joka vastaa nykyistä tieteellistä tietoa planeettamme tilasta ja YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita. Katso kuva donitsitalousmallista sivulta 20. 

Raworthin malli auttaa jäsentämään samaan kuvaan ja sanoittamaan en-
tistä vahvemmin paljon siitä, mitä seurakunnissa, järjestöissä ja diako-
niatyössä jo nyt tehdään: toteutetaan arjen donitsitaloutta käytännössä. 
Tässä koulutuksessa pohdimme ja kokeilemme yhdessä, miten donitsita-
lousmallia voisi soveltaa käytännön diakoniatyön viitekehyksenä. Millaisia 
voimaannuttavia oivalluksia, identiteetin uudelleen jäsennyksiä ja viestin-
nällisiä mahdollisuuksia siitä voisi seurata niin yksittäiselle työntekijälle ja 
työyhteisölle kuin vapaaehtoiselle, diakoniatyön asiakkaalle tai seurakun-
talaisellekin? 

 

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus! 

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

 

Koulutuksen toteuttamisessa hyödynnetään kirkkohallituksen ja ELY-kes-
kusten asiantuntemusta. webinaarissa on asiantuntijaluento ja mahdol-
lisuus kysymyksiin ja keskusteluun sekä konkreettisia tapauskertomuksia 
seurakunnista.   
Koulutus toteutetaan webinaarina Teams-ympäristössä tiistaina 14.2. klo 
14.00–16.00 ja samansisältöisenä myös syksyllä 10.10.2023.  

Kohti hiilineutraalia seurakuntaa -webinaari kuuluu webinaarisarjaan Ym-
päristödiplomi meillekin!, mutta siihen voi ilmoittautua myös erikseen. 

Lue lisää kokonaisuudesta verkkosivuiltamme.

Media, rauha ja nuorten maailmankatsomukset  
– verkkokoulutus 2.2.2023  

Uskonnonvapaus 100 vuotta – valtaa ja vastuuta 
15.3.2023 
Lue lisää Koulutus - Uskonnonopetus 

mailto:jari.visto%40step.fi?subject=
https://seurakunnille.step.fi/course/ymparistodiplomi-meillekin/
https://uskonnonopetus.fi/koulutus/
https://uskonnonopetus.fi/koulutus/
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MOD on prosessi, jossa viisi  
sisältöteemaa:  
1. Avoimuus  
2. Ihmisoikeudet  
3. Itsetuntemus  
4. Moninaisuus, normit,  

syrjimättömyys  
5. Mukaan ottaminen,  

osallisuus   
Koulutus toteutuu tavallisim-
min kahden työpäivän kestoise-
na. MOD voidaan pitää myös yhte-
nä MOD-päivänä ja suppeimmillaan 
se toimii muutaman tunnin mittaisena 
työskentelynä, johon on valittu tilantee-
seen sopivat teemat. 

Moninaisten oivallusten ja dialogien ääreen teitä haluaa johdattaa
Anna-Leena ”Annu” Klemetti-Falenius 
p. 040 832 2467, anna-leena.klemetti-falenius@step.fi  

Lisätietoja:  www.mod-koulutus.fi

Erätauko-ohjaajakoulutus 
Miten saadaan luotua dialoginen tila yhteisen ymmärryksen lisäämiselle?   

Erätauko on helposti haltuun otettava menetelmä, jota voi hyödyntää mo-
nenlaisissa tilanteissa. Sen avulla on mahdollista käydä rakentavaa kes-
kustelua myös sellaisissa tilanteissa, joissa osallistujien näkökulmat ovat 
lähtökohdiltaan erilaisia.  

Koulutuksessa opit Erätauko-dialogin järjestämiseen tarvittavat tiedot ja 
taidot sekä vahvistat osaamistasi rakentavan vuorovaikutuksen ohjaami-
sessa.  

Ohjaajakoulutuksen kesto on kaksi päivää.  Koulutus sisältää luento-osuuk-
sia, oppimistehtäviä sekä erätauko -keskusteluharjoituksia.   

Tarvittaessa koulutus voidaan toteuttaa suppeampana. Tällöin se palvelee 
toimintamallin työtapojen soveltamisessa juuri omassa työssä, kuten Toi-
von dialogin hyödyntäminen seurakuntien eri työmuodoissa, esim. rippi-
koulussa.  

Yhteydenottoja ja tiedustelujasi odottaa 
Anna-Leena ”Annu” Klemetti-Falenius,  
p. 040 832 2467,   
anna-leena.klemetti-falenius@step.fi  

MOD — taitoja moninaisuuden kohtaamiseen 
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 kun-
nioittavan vuorovaikutuksen edistämiseksi. Liity rauhanrakentajien jouk-
koon! 

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

mailto:anna-leena.klemetti-falenius%40step.fi%20%20?subject=
http://www.mod-koulutus.fi 
mailto:anna-leena.klemetti-falenius%40step.fi%20%20?subject=
https://mod-koulutus.fi/
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Turvallinen seurakunta 
Tunnetko Turvallinen seurakunta -asiakirjan? Haluatko vahvistaa seurakun-
nan työntekijöiden turvallisuusosaamista ja -ajattelua? Oivallinen tapa tä-
hän on järjestää yhteinen koulutustapahtuma, jossa voidaan pohtia yhdes-
sä turvallisuuteen liittyviä teemoja juuri teidän seurakuntanne toiminnan 
näkökulmista. 

Kirkon ja seurakuntien kaiken toiminnan lähtökohtana on huolenpito osal-
listujien ja henkilökunnan turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Turvalli-
suudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
kokemusta vaarojen ja uhkien poissaolosta. Oikeus kaiken tasoiseen turval-
lisuuteen koskee sekä seurakunnan työntekijöitä, että seurakuntalaisia ja 
muita toimintaan osallistuvia ihmisiä.  

Turvallista seurakuntaa haluaa kanssanne rakentaa 
Hanna Pulkkinen, opintojohtaja 
p. 044 712 4985, hanna.pulkkinen@step.fi 

Työturvallisuuskortti 
Nyt tarjolla seurakuntien tarpeisiin suunnattu  
Työturvallisuuskortti-koulutus. 
Työturvallisuuskortti-koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista 
ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suoritta-
misesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työtur-
vallisuuskortti.   

Tilaa koulutus, jolla vahvistat seurakuntasi henkilöstön turvallisuusosaa-
mista ajantasaisten vaatimuksen mukaiseksi!  

Turvallisen työympäristöosaamisen koulutuksista osaavat kertoa
Hanna Pulkkinen, opintojohtaja 
p. 044 712 4985, hanna.pulkkinen@step.fi 

Mikko Salmi, kouluttaja 
p. 040 195 4550, mikko.salmi@step.fi 

Seurakunta donitsissa — välineitä strategiatyön  
ja johtamisen tueksi  
Miten seurakunta voi olla osa suurten yhteisten haasteiden ratkaisua?  

Tässä koulutuksessa pohdimme ja kokeilem-
me yhdessä, miten Rawworthin donit-
sitalousmallia voisi soveltaa seura-
kunnan strategiatyön, johtamisen 
ja päätöksenteon tukena ja viite-
kehyksenä.   

Millaisia voimaannuttavia oi-
valluksia ja oman tehtävän uu-
delleen jäsennyksiä sekä vies-
tinnällisiä mahdollisuuksia 
siitä voisi seurata niin yksittäi-
selle työntekijälle ja työyhtei-
sölle kuin luottamushenkilöille, 
vapaaehtoisille ja koko seurakun-
nalle?  

Uudelleen ajateltuna ja muotoiltuna 
taloudellinen toiminta on kuitenkin vahva 
ja vaikuttava väline, joka voi auttaa ihmiskuntaa 
donitsin turvalliseen ja oikeudenmukaiseen tilaan 
pääsemisessä (esim. osallisuus-, kierto- ja jakamista-
lous, regeneratiiviset toimintatavat jne.)  

Koulutus muodostuu lähtökohtaisesti kahdesta lähipäivästä ja niiden väli-
sestä kehittämisjaksosta sekä tukimateriaalista. Koulutus räätälöidään kui-
tenkin aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.   

Koulutuksen vaikuttavuuden mahdollistamiseksi se suositellaan toteutet-
tavaksi työpajatyyppisesti kokonaiselle yhteisölle kerralla (esim. työala, 
alue, paikallisseurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt yhdessä tai 
luottamushenkilö- ja työntekijäjohto, yhtymä, rovastikunta, hiippakunta).  

Kanssanne donitsimalliin tutustumista ja koulutusta räätälöi 
Jari Visto, kouluttaja 
p. 040 618 4290, jari.visto@step.fi 

mailto:hanna.pulkkinen%40step.fi%20?subject=
mailto:hanna.pulkkinen%40step.fi%20?subject=
mailto:mikko.salmi%40step.fi%20?subject=
mailto:jari.visto%40step.fi%20?subject=
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STEP-OPINTOKESKUS   
Elinikäisen oppimisen askeleissa kanssanne - laadukasta koulutusta yhteis-
työssä ympäri Suomea  

STEP-opintokeskus palvelee Kirkkopalvelut ry:n kristillistaustaisia sekä sosi-
aalista 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!   

Tarjoamme jäsenorganisaatioillemme mahdollisuuden järjestää kursseja, 
luentoja tai seminaareja kanssamme esimerkiksi  

 z toiminnallisena yhteistyönä   
 z yhteisinä tapahtumina tai koulutuksina   
 z asiantuntemuksen vaihtamisena   
 z sisältöosaajien tai koulutuksen suunnittelijoiden pedagogisena tukena 

ja neuvontana.  
Yhteistyössä järjestettävät opintotilaisuudet toteutetaan jatkuvan oppimi-
sen periaatteella ja niitä värittää opinnollisuus, osallisuus, yhteistoiminnal-
lisuus ja omaehtoinen oppiminen. 

Yhteistyökoulutuksen tuki   
Voitte saada kauttamme taloudellista tukea yhteistyössä järjestettävään 
koulutukseen. Tukeen oikeuttavan koulutuksen tulee olla kaikille avointa, 
tutkintoon johtamatonta eikä siihen saa kohdistua muuta valtion maksa-
maa osuutta tai avustusta. Koulutus voi tapahtua missä päin Suomea ta-
hansa.  

Opintokeskustuen määrään vaikuttavat opetustuntien määrä ja koulutuk-
sen kulut. Huomioittehan, että yhteistyökoulutuksissa taloudellinen vastuu 
on yhteistyökumppanillamme. Opintokeskus osallistuu vuosittain määritel-
tävällä kustannusosuudella koulutuksen kuluihin. Tukea voi saada esimer-

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 si-
nut tuntemaan olosi tervetulleeksi? Entä miten osoitatte vieraanvaraisuut-
ta omassa yhteisössänne?   

Vieraanvaraisuus on tunne, joka voi toteutua pienillä teoilla, mutta isolla 
asenteella!  

Tässä koulutus, joka auttaa kehittämään vieraanvaraista seurakuntaa, jos-
sa jokainen kokee olevansa tervetullut yhteisön jäsen! Tilaa koulutus, jossa 
pääsette tutkimaan yhdessä, miten mieleenpainuva ja lämmin kohtaami-
nen tehdään todeksi!  

Mahdollisuuksia ja rakentamista vieraanvaraisuusteemoissa kanssanne 
kehittelee 
Pirjo von Essen, opintotoiminnan koordinaattori, kouluttaja 
p. 040 775 8033,  
pirjo.vonessen@step.fi 

Ympäristödiplomi meillekin! 
Haluatteko vahvistaa ympäristötyötä ja olla uskottava kestävän tulevaisuu-
den rakentaja? Harkitsetteko kirkon ympäristödiplomin hakemista? Tuntuu-
ko alkuun pääseminen hankalalta?  

Seurakunnan tarpeiden mukaan räätälöitävä koulutus tarjoaa konkreettista 
tukea ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen ja kestävyysnäkökulman 
nivomiseen osaksi arjen perustyötä.  

Diplomitiedusteluista vastaa ja vauhtia liikkeelle pääsyssä antaa 
Jari Visto, kouluttaja 
p. 040 618 4290,  
jari.visto@step.fi 

mailto:pirjo.vonessen%40step.fi?subject=
mailto:jari.visto%40step.fi?subject=
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YHTEYSTIEDOT 

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

Irene Antikainen, koulutussihteeri  
p. 040 351 8729 
irene.antikainen@step.fi 

Pirjo von Essen, opintotoiminnan koordinaattori, kouluttaja  
Vapaaehtoistoiminta  
p. 040 775 8033 
pirjo.vonessen@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  

Margit Peltovirta, koulutussuunnittelija   
Luottamushenkilökoulutus, kirkonpalveluskunta, emännät   
p. 0400 874 514 
margit.peltovirta@step.fi   

Heli Reinikainen, asiantuntija 
Viestintä 
p. 040 194 2128 
heli.reinikainen@step.fi 

Jari Visto, kouluttaja  
Kestävä kehitys 
p. 040 618 4290  
jari.visto@step.fi 

kiksi kouluttajien palkkioihin ja matkakuluihin, opetustilojen vuokriin sekä 
materiaali- ja markkinointikuluihin.  

Yhdistys-, järjestö- ja kansalaistoiminta kuuluu kaikille. Opintotoiminta tuo 
iloa, jaksamista, uusia taitoja ja näkökulmia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä 
niin työelämään kuin harrastuksiin ja vapaa-ajallekin. 

Kun suunnittelet esimerkiksi vapaaehtoisten, yhdistys- tai järjestöaktiivien 
kouluttamista, raamattutapahtuman järjestämistä, taidekursseja, kansa-
laisyhteiskuntataitojen, viestinnän ja vaikuttamisen koulutuksia tai muuta 
kaikille avointa opintotoimintaa, ota yhteyttä. Autamme ja neuvomme sinua 
kaikissa opintotilaisuuksiin ja tuen saamiseen liittyvissä asioissa.   

Tutustu tarkemmin step-opintokeskus.fi   

Opintokeskuskysymyksiisi vastaa mielellään
Pirjo von Essen, opintotoiminnan koordinaattori    
p. 040 775 8033,  
pirjo.vonessen@step.fi  
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