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Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt
Koulutus syventää työntekijän taitoja sielunhoidollisessa vuorovaikutuksessa, syventää sielunhoidollista työotetta seurakuntatyön eri osa-alueilla ja vahvistaa työntekijän identiteettiä kirkon työntekijänä.
Osallistuja							
•
osaa toimia ammatillisesti sielunhoitajana yksilöiden ja ryhmien kanssa seurakuntatyön vaativissa tilanteissa
•
ymmärtää syvällisesti sielunhoidon teologiaa ja osaa soveltaa sitä omassa työssään
•
osaa hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan työn kehittämisessä
•
käyttää sielunhoidon asiantuntijuuttaan toimiessaan vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajana ja ammatillisissa verkostoissa
Seurakunnan/työnantajan näkökulmasta sielunhoidon erityiskoulutuksen käyneet työntekijät
•
tuovat perustyöhönsä ja sen kautta työyhteisöön sielunhoidollista osaamista ja asiantuntijuutta
•
voivat hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan seurakuntatoiminnan kehittämisessä
•
hyödyntävät sielunhoidon asiantuntijuuttaan ammatillisissa verkostoissa tehtävässä yhteistyössä ja vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajina

Keskeiset sisällöt
•
•
•
•
•
•
•
•

Sielunhoidollinen vuorovaikutus ja sen monimuotoisuus
Reflektoivan työotteen vahvistaminen
Sielunhoito elämän kriisitilanteissa
Sielunhoidollisuus ryhmissä
Sielunhoitajan identiteetti ja muuttuva työympäristö
Sielunhoidon teologian ja hengellisyyden ulottuvuudet
Sielunhoidollisen työotteen mahdollisuudet seurakuntatoiminnassa
Sielunhoitajana jaksaminen ja kehittyminen

Opiskelun toteutus
Opiskelu tapahtuu lähijaksoilla ja niiden välillä etäjaksoilla. Koulutuksen aikana käytössä on Kirkon koulutuskeskuksen sähköinen Apaja-oppimisympäristö.
Koulutuksen keskeinen tavoite on sielunhoidollisen osaamisen kehittyminen vaativissa vuorovaikutustilanteissa. Reflektiokyvyn vahvistaminen on tässä olennainen keino. Lähijaksoilla painottuu sielunhoidon teorian ja – teologian soveltaminen
käytännön työhön seurakuntatyön eri alueilla. Vertaisoppimisen merkitys on keskeinen, ja tätä toteutetaan monipuolisesti
koulutuksen aikana. Työssäoppimisen tukena on työnohjaus.
Sielunhoidon opiskelussa painottuu oppiminen samana pysyvässä koulutusryhmässä.
Luottamuksellisen ilmapiirin syntyminen on edellytys hyvälle oppimisprosessille, kun
teemat ovat elämän peruskysymyksiin liittyviä ja sellaisina paitsi ammatillisesti,
myös henkilökohtaisesti koskettavia. Sielunhoitajana kehittyminen edellyttää
valmiutta oman toiminnan tarkasteluun ja oman henkilöhistorian pohdintaan.
Tämän mahdollistamiseksi koulutus toteutuu yhtäjaksoisena. Ammatillisen
ja persoonallisen kehityksen integraatiota tuetaan ammatillisesti ohjatuissa
pienryhmissä.
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Lähijaksot						
•
•
•

•

Lähijaksojen laajuus 7 op
7 lähijaksoa, yhteensä 21 pv, ajoittuvat toukokuun 2019 ja toukokuun 2021 välille,
Suunnitellut ajankohdat 27.-29.5.2019, 24.-26.9.2019, 11.-13.2.2020, 12.-14.5.2020, 22.-24.9.2020, 9.-11.2.2021 ja
4.-6.5.2021. Paikka Lankarin leirikeskus, Seinäjoki
Joitakin lähiopiskelupäiviä voidaan muuttaa verkossa toteutuviksi ohjaajatiimin harkinnan mukaan.

Eäjaksot
•

Lähijaksojen välillä opiskelu tapahtuu oppimistehtävien pohjalta oman työn puitteissa, sekä ammatillisesti ohjatuissa
pienryhmissä:

Orientoiva jakso 1 op
•
Koulutusvalintojen jälkeen orientoiva jakso sisältää orientoivia tehtäviä sekä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman
tekemisen. Suunnitelma sielunhoidon työssäoppimisesta omalla paikkakunnalla tai lähialueella sisältyy tähän.
Työssäoppiminen 3 op
•
Sielunhoitotilanteet omalla paikkakunnalla tai lähialueella sekä niihin liittyvät oppimistehtävät
Kirjallisuus ja siihen liittyvät oppimistehtävät, yht. 10 op
•
Lähijaksojen teemoihin liittyvän kirjallisuuden lukeminen ja oppimistehtävät toimivat valmistautumisena lähijaksojen
työskentelyyn ja teemojen syventämisessä
Työnohjausryhmä 2,5 op
•
20 krt 1 ½ tuntia, 5 opiskelijaa/ryhmä. Ryhmät voivat tarvittaessa kokoontua 2 krt 1 ½ h kerrallaan
•
Työnohjaajiksi kutsutaan hiippakunnan alueella toimivia sielunhoitoon perehtyneitä työnohjaajia
•
Työnohjaus tukee toimintaa sielunhoitajana omassa työssä ja syventää sielunhoidollisia taitoja
Kasvuryhmä 2,5 op
•
16 krt 1 ½ tuntia, 5 opiskelijaa/ryhmä. Ryhmät voivat tarvittaessa kokoontua 2 krt 1 ½ h kerrallaan
•
Kasvuryhmän ohjaajiksi kutsutaan hiippakunnan alueella toimivia sielunhoitoon tai hengelliseen ohjaukseen perehtyneitä
työntekijöitä
•
Keskeisiä työskentelyn alueita sielunhoitajan identiteetin kysymykset, elämänhistorian ja hengellisyyden merkitys, persoonallisen ja ammatillisen kokemuksen integraatio
Kehittämistehtävä omaan työhön liittyen 4 op
•
Lähtökohtana kehittämistarpeet sielunhoidon alueella omassa työssä/tiimissä/seurakunnassa
•
Toteutustapoja on monia, mahdollisuus käyttää luovia menetelmiä. Kehittämistehtävän
raportti sisältää aina kirjallisen osion.
•
Koulutuksen ohjaajatiimiltä saa sparrausta kehittämistehtävän prosessiin
•
Kehittämistehtävät käsitellään yhdessä kahden viimeisen lähijakson aikana
•
Kehittämistehtävien luonteesta riippuen tavoitteena on saada tulokset
laajempaan jakoon
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Koulutuksen järjestäjät
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Lapuan hiippakunta ja Kirkon koulutuskeskus. Koulutuksen vastuukouluttajina toimivat
sielunhoidon kouluttaja Sirkku Tukiainen Kirkon koulutuskeskuksesta, hiippakuntasihteeri Johanna Korkeaniemi Lapuan
tuomiokapitulista ja johtava kappalainen Markku Orsila Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta.

Koulutukseen hakeutuminen
Erityiskoulutus on yhtäjaksoisesti suoritettava, eli koulutusryhmä pysyy samana. Koulutuksen laajuus on 30 op. Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka kohtaavat työssään eri ikäisiä ihmisiä, ja tarvitsevat sielunhoidollista osaamista. Tavoitteena
on, että koulutusryhmä muodostuu eri ammattiryhmistä, esim. diakoniatyöntekijät, kasvatuksen työntekijät, papit, kanttorit.
Koulutukseen voidaan ottaa myös esim. kirkollisten järjestöjen työntekijöitä.
Erityiskoulutuksen edellytyksenä on pääsääntöisesti vähintään 5 vuoden työkokemus seurakuntatyössä tai muussa vastaavassa
työssä. Koulutukseen haetaan Sakastin henkilöstökoulutuskalenterin kautta 31.10.2018 mennessä. Valinnat koulutukseen
tehdään etukäteistehtävien ja valintahaastattelujen pohjalta. Haastattelut tehdään 19.-20.2.2019 Seinäjoella. Valintaprosessista vastaa koulutuksen ohjaajatiimi yhteistyössä Lapuan tuomiokapitulin kanssa. Valinnat vahvistaa Kirkon koulutuskeskus.
Koulutusryhmään voidaan ottaa 15 opiskelijaa. Koulutuksen edellytyksenä on, että hakija on sopinut työnantajansa kanssa
mahdollisuudesta suorittaa koulutus työnsä puitteissa. Muista hiippakunnista voidaan ottaa osallistujia, mikäli paikkoja on.

Koulutuksen kustannukset
Koulutuksen osallistumismaksu on koko ajalta yhteensä 600 €. Kirkon koulutuskeskus laskuttaa osallistumismaksusta 175 €
v. 2019, 250 € v. 2020 ja 175 € v. 2021. Muita kustannuksia ovat lähijaksojen matka-, ruokailu- ja mahdolliset majoituskulut
(täysihoito n 200 €/jakso, pelkät ruokailut n 100 €/jakso) sekä matkakulut hiippakunnan alueella kokoontuviin etäjaksojen
työnohjausryhmiin ja kasvuryhmiin.

Todistus
Kirkon koulutuskeskus antaa todistuksen suoritetusta erityiskoulutuksesta.

Lisätiedot
Sielunhoidon erityiskoulutuksen muu aineisto löytyy sivulta sakasti.evl.fi/koulutus
Lisätietoja antavat
Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja
Sirkku Tukiainen
sirkku.tukiainen@evl.fi
p. 050 583 9786
Hiippakuntasihteeri
Johanna Korkeaniemi
johanna.korkeaniemi@evl.fi
p. 040 672 0962
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