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Yhteisötyön erityiskoulutus (YTEK) 25 op
Kirkon erityiskoulutukset syventävät perusosaamista, vahvistavat erityisosaamista ja laaja-alaistavat asiantuntijuutta kirkon työssä. Koulutusten keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen sekä
ennakointi ja uuteen suuntautuminen.
Kirkon erityiskoulutukseen osallistuminen edellyttää pääsääntöisesti yli viiden vuoden seurakunta- tai muun
vastaavan alan työkokemusta. Riittävä kokemuspohja tarjoaa osallistujalle mahdollisuudet oman osaamisen syventämiseen.
Kirkon erityiskoulutusten moduuleja voi suorittaa myös yksittäin. On kuitenkin tärkeää huomata, että samaa
moduulia ei voi käyttää osana useampaa erityiskoulutusta.
Yhteisötyön erityiskoulutus on suunnattu niille seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat kehittää yhteisöllistä
ja yhteisölähtöistä työotetta. Yhteisötyön erityiskoulutuksessa osallistuja oppii tunnistamaan erilaisten yhteisöjen ja verkostojen tarpeita sekä kehittämään ja soveltamaan omaa osaamistaan yhteisöjen tukemisessa. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää syvällisesti erilaisten yhteisöjen dynamiikkaa ja kykenee rakentamaan yhteisöjä yhdessä muiden kanssa.
Kirkko yhteisöissä
Kirkko on yhteisö, communio, joka muodostuu jäsenistään, jotka ovat yhteydessä Kristukseen. Näin kirkko on
Kristuksen ruumis. Seurakunnassa tehdään työtä yhteisössä, joka niveltyy osaksi paikallista, alueellista yhteisöä
sekä inhimillisen elämän erilaisia tilanteita. Kirkon työntekijöitä ja vapaaehtoisia toimii myös yhteistyössä yhteiskunnan eri organisaatioiden, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Kaikissa yhteisöissä työ perustuu kumppanuudelle, luottamukselle ja yhteistyölle. Yksi kirkon merkittävimpiä haasteita on työn tekeminen yhdessä seurakuntalaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Tämä edellyttää työntekijältä uudenlaista ammatillisuutta, jossa
hän mieltää itsensä ja työnsä osaksi laajempaa kokonaisuutta.
Yhteisötyön erityiskoulutuksessa tutkitaan yhteisöllisen ja yhteisölähtöisen työotteen merkitystä ja mahdollisuuksia. Koulutuksessa havainnoidaan ja tunnistetaan erilaisten yhteisöjen ja verkostojen tarpeita sekä kehitetään ja sovelletaan omaa osaamista yhteisöjen tukemisessa. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää syvällisesti
erilaisten yhteisöjen dynamiikkaa ja kykenee rakentamaan niitä yhdessä muiden yhteisön jäsenten kanssa. Työn
haasteet ja menetelmät ovat samankaltaisia riippumatta siitä, työskenteleekö työntekijä paikallisessa seurakunnassa tai jossain muussa toimintaympäristössä. Koulutuksessa kokeillaan uusia käytännönläheisiä toimintatapoja kontekstuaalisen teologian näkökulmasta. Koulutuksen oppimisympäristönä toimivat osallistujien erilaiset
toimintaympäristöt, verkostot ja yhteistyön foorumit.
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Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) osaamistavoitteina on, että osallistuja
•
•
•
•

osaa kehittää yhteisötyötä sekä vahvistaa osallisuuden kokemuksia yhdessä muiden toimijoiden
kanssa,
osaa arvioida kirkon arvopohjasta käsin yhteiskunnallisia ilmiöitä ja toimia inhimillisen hyvinvoinnin
edistämiseksi,
osaa hyödyntää erilaisia menetelmiä ja kehittää niitä tukeakseen yhteisöjen hyvinvointia ja spiritualiteettia sekä
osaa kehittää yhteisöllistä ja yhteisölähtöistä toimintaa seurakunnassa ja erilaisissa organisaatioissa,
verkostoissa ja yhteisöissä.

Yhteisötyön erityiskoulutus on käytännönläheistä:
• Jokainen moduuli sisältää seurakunnan toimintaa kehittävän tehtävän. Mikäli osallistuja suorittaa
useita moduuleja, hän voi jatkaa saman teeman työstämistä useamman moduulin ajan.
• Koulutuksessa esimerkiksi vieraillaan useissa erilaisissa yhteisöissä ja organisaatioissa ja tutustutaan
niiden hyvinvointia tukeviin rakenteisiin ja toimintoihin, opetellaan erilaisia menetelmiä yhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi ja kuullaan eri alojen asiantuntijoita yhteisötyön kehittämiseen liittyen.
Koulutuksen rakenne
Erityiskoulutus rakentuu viidestä viiden opintopisteen moduulista (5 x 5 op). Siihen kuuluu kaksi pakollista
moduulia (2 x 5 op) ja kolme valinnaista moduulia (3 x 5 op).
Suositus on, että osallistuja keskustelee ennen erityiskoulutuksen tai yksittäisen moduulin aloittamista esimiehensä kanssa seurakunnan toiminnan kehittämiskohteista ja omasta osaamisestaan. Osallistuja suunnittelee moduulien valinnan ja ajoittamisen sekä moduulien kehittämistehtävien sisältöä näiden pohjalta.
Yhteisötyön erityiskoulutuksen pakollisia moduuleja (YTEK/P) on kaksi.
•

Yhteisöllinen ja yhteisölähtöinen kirkko 5 op

•

Yhteisöjen tukemisen ja vahvistamisen menetelmät TAI Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset 5 op

Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnaisia moduuleja on kolme. Osallistuja muodostaa valinnaisista
moduuleista kokonaisuuden, joka tukee Yhteisötyön erityiskoulutuksen näkökulmasta seurakunnan toiminnan kehittämistarvetta. Erityiskoulutuksen valinnaisiksi moduuleiksi suositellaan erityisesti moduuleja,
joiden tunnus on YTEK/V tai EK/M.
Osallistuja poimii valinnaiset moduulit seuraavista ryhmistä:
a) Yhteisötyön erityiskoulutukseen kuuluvat valinnaiset moduulit (YTEK/V)
• Muualla töissä – kokemuksellinen työelämäjakso 5 op
• Työn murros ja muutos digiaikana 5 op
• Yhteisöjen tukemisen ja vahvistamisen menetelmät TAI Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset
kysymykset 5 op
tai
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b) muut kirkon erityiskoulutusten moduulit:
• Koulupakki – kouluyhteistyön kehittäminen (5 op) (KEK/V, YTEK/V)
• Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 5 op (YTEK/V)
tai
c) muut kirkon erityiskoulutusten moduulit, joiden tunnus on (EK/M). Tällöin osallistujan tulee sopia moduulin vastuukouluttajan kanssa, millä tavoin moduuliin sisältyvissä tehtävissä voidaan ottaa huomioon myös Yhteisötyön erityiskoulutuksen profiili ja osaamistavoitteet.

Kaikki erityiskoulutusten moduulit on koottu yhteen taulukkoon osoitteeseen evl.fi/erityiskoulutukset. Taulukko on suuntaa antava. Osallistuja voi sopia Yhteisötyön erityiskoulutuksen vastuuhenkilön
kanssa myös muiden kuin YTEK/V tai EK/M -moduulien sisällyttämisestä Yhteisötyön erityiskoulutukseen.
Todistukset
Osallistuja saa todistuksen jokaisesta suorittamastaan moduulista.
Osallistuja saa todistuksen koko erityiskoulutuksesta sen jälkeen, kun kaikki moduulit on suoritettu. Todistusta varten osallistujan tulee toimittaa moduulien todistusten jäljennökset skannattuina sähköpostin
liitteinä koulutuksen vastuuhenkilölle (stiven.naatus@evl.fi). Todistuksen koko erityiskoulutuksesta antaa
Kirkon koulutuskeskus.
Lisätietoa
Moduulirakenteisen erityiskoulutuksen aiemmin aloittaneet siirtyivät uuteen järjestelmään 1.1.2018 alkaen ja suorittavat erityiskoulutuksen loppuun uuden koulutuskuvauksen mukaisesti. Edellisen koulutuskuvauksen mukaiset aiemmat suoritukset sisällytetään uuteen 1.1.2018 voimaan tulleeseen erityiskoulutukseen. Mikäli osallistuja on suorittanut aiempien vaatimusten mukaisesti useamman pakollisen moduulin, hän voi sisällyttää ne uuden erityiskoulutuksen valinnaisiin moduuleihin.

Lisätietoja aiempien suorituksien sisällyttämisestä uuteen erityiskoulutukseen antaa erityiskoulutuksen
vastuuhenkilö.
Yhteisötyön erityiskoulutuksen muu aineisto löytyy sivulta evl.fi/erityiskoulutukset:
• Erityiskoulutusten moduulitaulukko sisältää kaikkien erityiskoulutusten moduulit ja suositukset niiden
sijoittamisesta eri erityiskoulutuksiin.
• Erityiskoulutusten moduulit –asiakirja sisältää moduulien osaamistavoitteet, keskeiset sisällöt, kehittämistehtävän ja muiden oppimistehtävien luonnehdinnan.
• Kirkon erityiskoulutusten kokonaisuus –asiakirja on kokonaisesitys sekä kirkon moduulirakenteisista
että yhtäjaksoisista erityiskoulutuksista (laajuudet sekä kehittämis- ja oppimistehtävien yleiset periaatteet).

Erityiskoulutuksen järjestäjä ja vastuuhenkilö
Koulutuksen järjestää Kirkon koulutuskeskus. Lisätietoja antaa Stiven Naatus, stiven.naatus@evl.fi, p.
040 688 1469.

