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VIESTI 3: Soveltavien opintojen seurakuntasijoituksista, ansioluettelon 
laatimisesta ja kirjallisuushankinnoista 

 

Tässä viestissä  

1. annetaan ohjeet ansioluettelon laatimisesta työssäoppimisseurakunnan kirkkoherraa ja ohjaavaa 
pappia varten, 

2. listataan toukokuussa tapahtuvia asioita, 

3. annetaan tietoa soveltavissa opinnoissa tarvittavan ammattikirjallisuuden yhteishankinnasta, 

4. kerrotaan, mitä voi tehdä, jos joku soveltavia opintoja koskeva viesti tai ohje on joutunut kadoksiin. 

 

ANSIOLUETTELO (CV) JA YHTEYS TULEVAN TYÖSSÄOPPIMISSEURAKUNNAN KIRKKOHERRAAN 

Kirkon virkaan vaadittavia soveltavia opintoja suorittavat teologian opiskelijat työskentelevät tammi-
helmikuussa työssäoppimisjaksolla paikallisseurakunnissa asianomaisen seurakunnan kirkkoherran 
hyväksyminä ja hänen antamansa saarnaluvan varassa. Kirkkoherra vastaa omassa seurakunnassaan 
kaikesta siellä tapahtuvasta opetuksesta ja julistuksesta.  

Tähän liittyen yliopisto tekee asianomaiselle kirkkoherralle ehdotuksen työssäoppimisjaksolle tulevasta 
opiskelijasta ja sen perusteella varsinaisen valinnan ja hyväksymisen suorittaa aina kirkkoherra. Jotta tämä 
prosessi olisi kaikilta osin läpinäkyvä ja asianmukaisesti hoidettu teologian osasto toimittaa kirkkoherralle 
opiskelijan henkilötiedon lisäksi opiskelijan itsensä laatiman ansioluettelon (curriculum vitae). 

Tästä syystä pyydän sinua laatimaan/päivittämään ansioluettelosi, varustamaan sen valokuvalla ja 
lähettämään sen 21.5.2014 mennessä word- tai pdf-tallenteena sähköpostissa allekirjoittaneelle os. 
heikki.salomaa (at) uef.fi. 

Ansioluettelossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: 

 henkilö- ja yhteystiedot  
 koulutukset ja tutkinnot, teologian osalta opintopistemäärä, pääaine ja arvioitu 

valmistumisajankohta 
 työkokemus (pää- ja sivutoiminen) eri aloilta ja erityisesti kirkon työtehtävissä, myös tulevan kesän 

jo tiedossa olevan työsuhteen voit merkitä näkyville 
 kielitaito  
 tietotekniikkataidot  
 luottamustoimet 
 mahdollinen varusmiespalvelus tai siviilipalvelus 
 harrastukset  
 erityiset osaamisalueet, jos haluat jotain mainita 
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Kuvan liittäminen CV:n alkuun henkilötietojen yhteyteen on nykytekniikalla yksinkertaista. Siksi ei ole vain  
suositeltavaa ja toivottavaa vaan myös itsestäänselvyys ja välttämättömyys. 

CV:n ylläpitäminen ja jatkuva täydentäminen on tärkeä rekrytoitumista auttava toimi. Soveltavissa 
opinnoissa CV:n laatiminen liittyy yleisten työelämätaitojen osa-alueeseen.  

 

Yksityiskohtaisia ohjeita CV:n laatimiseen löytyy lisää: 

https://www.jyu.fi/hallintokeskus/opiskelijoille/how-to/ansioluettelo 

http://www.adecco.fi/en-gb/employees/adecco_talent_agency/cv.aspx 

http://europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/principles.do 

 

Ohessa kaksi mallia viime vuotisista ansioluetteloista. Saku Lemmetyinen ja Sami Siltanen antoivat luvan 
käyttää heidän vuosi sitten laatimiaan ansioluetteloita esimerkkeinä erilaisista tavoista laatia CV:tä. 

 Sakun CV   

 Samin CV 

 

ALOITUSVIIKKO 

Soveltavien opintojen orientaatiojakson suorittaminen alkaa tiiviillä avausviikolla 25.8.-29.8.2014.  Kaikkien 
opiskelijoiden on nyt jo tärkeää varata se kalenteriinsa. Vaikka et osallistuisikaan intensiivijakson ryhmiin, 
tuon ensimmäisen viikon aikana on 23jokaista opiskelijaa koskevaa  johdantoluentoa eri aiheista!  

 

ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Soveltavien opintojen opiskelu on prosessinomaista omien aikaisempien kokemusten työstämistä ja uuden 
oppimista työskentelyn ja konkreettisen harjoittelun avulla. Jumalanpalvelus-, uskontokasvatus- ja 
sielunhoito-osaamiselle on jokaiselle oma ryhmänsä. Voidakseen osallistua täyspainoisesti näiden ryhmien 
työskentelyyn opiskelijalla on oltava riittävästi omakohtaisia kokemuksia kultakin opetettavalta osa-
alueelta. Tähän liittyen opiskelijat suorittavat ennen soveltavien opintojen käynnistymistä 
ennakkotehtävän, jonka ohjeet ovat oheisessa liitteessä. Ennakkotehtävän suorittamisesta kootaan tiedot 
elokuussa opiskelijoille sähköisesti lähetettävän e-lomakkeen avulla. 

 

TYÖSSÄOPPIMISSEURAKUNTA 

Milloin työssäoppimisseurakunta selviää?  Kun opiskelijat ovat palauttaneet soveltavien opintojen 
sitoumuksensa 19.5. mennessä, voidaan seurakuntasijoitukset vahvistaa. Tässä toukokuun puolenvälin 
tietämissä tapahtuu siis paljon:  

 19.5. klo 8.00 alkaa ilmoittautuminen syksyn ryhmiin, 

 19.5. mennessä opiskelijat palauttavat SITOUMUS-lomakkeet soveltaviinsa liittyen, 

 21.5. mennessä opiskelijat toimittavat ansioluettelonsa yliopistonlehtorille, 

 26.5. alkavalla vahvistuvat seurakuntasijoitukset ja opiskelijat saavat tiedon omasta työssä-
oppimisseurakunnastaan. Vastaavasti kirkkoherrat saavat opiskelijan cv:n tutustumista varten ja 
antavat 31.5. mennessä omalta osaltaan vahvistuksen asialle. 

https://www.jyu.fi/hallintokeskus/opiskelijoille/how-to/ansioluettelo
http://www.adecco.fi/en-gb/employees/adecco_talent_agency/cv.aspx
http://europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/principles.do
http://heikkisalomaa.fi/wp-content/uploads/2011/04/Lemmetyinen_Saku-CV.pdf
http://heikkisalomaa.fi/wp-content/uploads/2011/04/Siltanen-Sami-CV.pdf
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 ennakkotehtäviin paneutuminen kannattaa aloittaa: jumalanpalvelus-, uskontokasvatus- ja 
sielunhoitotaitoihin kuhunkin liittyivät omat tehtävänsä. 

 

KIRJAHANKINNAT 

Jokainen opiskelija tarvitsee soveltavien opintojen orientaatiojakson jumalanpalvelusryhmissä ja 
seurakuntajaksolla oman käsikirjan, virsikirjan (uusine liitteineen), Raamatun ja eräitä 
jumalanpalvelusoppaita.  

Myös muilla oppimisalueilla tulee vastaan sekä tarpeellisia käsikirjoja ja oppaita että hyödyllistä 
oheiskirjallisuutta. Näistä kaikista on laadittu yhteinen luettelo (ks. ohessa), josta jokainen voi tsekata 
häneltä puuttuvat kirjat.  

Fideksen rahastonhoitaja Jani Johansson toimii kirjahankintojen yhteyshenkilönä. Hän on  hankkinut 
Kotimaa-kirjakaupasta tarjouksen.  

Ohessa Janin tiedote asiasta: 

 

Soveltavien opintojen kirjatilauslomake 
- Fides Ostiensis ry 
Ohessa soveltavien opintojen kirjojen tilauslomake. Kirkon 
virkaan vaadittavissa soveltavissa opinnoissa opiskelija joutuu 
hankkimaan omaan käyttöönsä välttämättömät käsikirjat. 
Lisäksi on hyödyllistä hankkia erilaista ammattikirjallisuutta. 
Sacrum on tehnyt Fidekselle kirjoja koskevan tarjouksen. 
Kirjatilaukset tapahtuvat oheisella lomakkeella. Fideksen 
rahastonhoitajana toimitan ne edelleen. Kirjat tulevat 
yhteistoimituksena elokuun lopulla teologian osastolle ja ovat 
noudettavissa soveltavien opintojen orientaatiojakson 
alkaessa ma 25.8. alkaen. Tilauslomake sulkeutuu 
sunnuntaina 10.8. Tee siis tilauksesi siihen mennessä. 
Huomaa, että kirkkokansioiden ulkoasu on muuttunut. Käy 
tarkistamassa muuttunut kansioiden ulkoasu Sacrumin omilta 
sivuilta. A5 kirkkokansio on nykyään nimellä toimitusten 
kansio. Voit käydä tarkistamassa myös muiden tuotteiden 

tarkemmat kuvaukset Sacrumin sivuilta. www.sacrum.fi Saat 

tilauksen tehtyä täyttämällä alla oleva lomake. Lähetetty tilaus 
on sitova. 

Lisätietoja... 

Linkki kirjatilauslistalle 
https://docs.google.com/forms/d/16bhhN5AIH70HLmW8eaE4zZw3H3dnIa5XQaSsNibmIuA/viewform?usp=
send_form 
 

Terveisin 

Jani Johansson 
gsm: 0400689206 
 

Huomioithan, että Kuopion tuomiokapituli lahjoittaa ensi syksyn kaikille soveltavien opintojen opiskelijoille 
jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten oppaat: 

https://docs.google.com/forms/d/16bhhN5AIH70HLmW8eaE4zZw3H3dnIa5XQaSsNibmIuA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/16bhhN5AIH70HLmW8eaE4zZw3H3dnIa5XQaSsNibmIuA/viewform?usp=send_form
http://www.sacrum.fi/
https://docs.google.com/forms/d/16bhhN5AIH70HLmW8eaE4zZw3H3dnIa5XQaSsNibmIuA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/16bhhN5AIH70HLmW8eaE4zZw3H3dnIa5XQaSsNibmIuA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/16bhhN5AIH70HLmW8eaE4zZw3H3dnIa5XQaSsNibmIuA/viewform?usp=send_form
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 Palvelkaa Herraa iloiten, Jumalanpalveluksen opas. Kirkkohallituksen julkaisuja 2009:9. 

 Sinä olet kanssani, Kirkollisten toimitusten opas.  Kirkkohallituksen julkaisuja, 2006:4. 

  

KAIKKI VIESTIT TALLESSA SOVELTAVIEN NETTISIVUILLA  

Soveltavien opintojen ennakkovaiheeseen liittyy paljon orientoitumista, erilaisia ennakkotehtäviä ja 
esivalmisteluja. Olen lähettänyt näitä asioita koskevat tiedot sähköpostiviesteinä WebOodista oodituen 
kautta. Aina on kuitenkin mahdollista, että joku viesti tai sen liite on joutunut kadoksiin. 

Siksi kaikki aikaisemmin lähetetty ja jatkossakin tuleva soveltavien opintojen ennakkoinformaatio 
julkaistaan myös epävirallisilla soveltavien opintojen sivuilla osoitteessa www.heikkisalomaa.fi. 

Virallinen opetussuunnitelmatieto ja ryhmien kokoontumisajat löytyvät WebOodista 
https://wiola.uef.fi/weboodi/. Samassa paikassa tapahtuu myös ilmoittautuminen soveltavien opintojen 
ryhmiin.  

 

TIEDUSTELUT 

Jos tässä monien lomittaisten asioiden tuoksinassa jokin kysymys askarruttaa tai on epäselvä, älä epäröi 
ottaa yhteyttä.  

Parhaiten minut tavoittaa tekstiviestillä tai meilillä, mutta vastaanotolla saa käydä ja soittaakin. 

Hyvää kevään jatkoa! 

 

t. Heikki Salomaa 

yliopistonlehtori 

 

LIITTEET: 

Hankittavien ja suositeltavien kirjojen luettelo 

Soveltavien opintojen ennakkotehtävän ohje 

http://www.heikkisalomaa.fi/
https://wiola.uef.fi/weboodi/
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Kirkon virkaan vaadittavien soveltavien opintojen kirjaluettelo 

Miten tätä listaa luetaan? 

JUMALANPALVELUS 

 Kirjallisuus 

Kirkkokäsikirjat: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja osat I-III 
(Jumalanpalvelusten kirja ja Evankeliumikirja, Kirkollisten toimitusten kirja, ensimmäinen 
osa), 

Virsikirja, joka sisältää liiteosassaan messusävelmistöt ja muut uudet liitteet, 

Piispainkokouksen hyväksymät jumalanpalveluselämän oppaat: 

 Palvelkaa Herraa iloiten, Jumalanpalveluksen opas. Kirkkohallituksen julkaisuja 2009:9. 
 Sinä olet kanssani, Kirkollisten toimitusten opas.  Kirkkohallituksen julkaisuja, 2006:4. 

HUOMAA: Kuopion hiippakunta lahjoittaa kaksi opasta kaikille soveltavien opintojen 
opiskelijoille. Kirjat jaetaan orientaatiojakson alkaessa elokuussa 2014.  

Em. teokset löytyvät sähkoisessä muodossa osoitteesta 
http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/) 

 Lisäkirjallisuus:  
Ovi Messuun, toim. Kanerva ja Lindfors, Kirkkopalvelujen opintokeskus (2008). 
Saarnan käsikirja, toim. Jolkkonen & Peura & Vatanen. Kotimaa (2001).  
Torkki, Puhevalta. Otava (2008);  
Karvonen, Kahdeksannen päivän ilo: johdatus liturgiseen teologiaan. Oulun hiipppakunnan 
tuomiokapituli. Kirjapaja, (1998) 

 Muuta: 
Kirkkokansio A4, 14 muovitaskua  
Pieni kirkkokansio A5, 12 muovitaskua, 

SIELUNHOITO 

 Lisäkirjallisuus 

Sielunhoidon käsikirja, toim. Aalto & Esko & Virtaniemi. Kirjapaja (1997);  
Kiiski, Sielunhoito. Edita (2009).  

USKONTOKASVATUS 

 Kirjallisuus 
Elämä – usko – rukous. Rippikoulusuunnitelma 2001; Suomen ev.lut.kirkon 
kirkkohallituksen julkaisuja, (2001: 10) 
Pruuki, Lassi: Ilo opettaa, tietoa, taitoa ja työkaluja. Edita, 2008. 

 Lisäkirjallisuus: 

Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa, toim. Hilska & Kallioniemi & 
Luodeslampi. Kirjapaja (2005). 
Rippikoulun todellisuus, toim. Innanen & Niemelä. Kirkon tutkimuskeskus 2009. 

 

http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/
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SEURAKUNTA TYÖYHTEISÖNÄ 

 Lisäkirjallisuus 

Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004–2007, toim. 
Kääriäinen, Ketola, Niemelä, Palmu, Salomäki. Kirkon tutkimuskeskus. (2008);   

Salmi, Pontus. Seurakuntien hengellistä työtä tekevien työmotivaatio. Johtamistaidon 
opisto (2001). 

 

OPPIMINEN SOVELTAVISSA OPINNOISSA JA PAPIN IDENTITEETTI 

 Lisäkirjallisuus  

Salomaa, Heikki: Minustako papiksi? Soveltavia opintojaan suorittava teologian opiskelija 
papin ammattikuvan ja identiteettinsä rakentajana. Joensuu. 2007.  

 

 

OHJEET: Miten kirjalistaa luetaan? 

Kirjallisuus-otsikon alla olevat kirjat ovat papin työssä välttämätöntä ammattikirjallisuutta. 

Lisäkirjallisuus sisältää aihepiiriin liittyvää syventävää kirjallisuutta, jota opiskelija voi harkintansa mukaan 
hankkia. 

terv. Heikki Salomaa  
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Soveltavien opintojen ennakkotehtävät 

 

Useamman vuoden ajan sekä opiskelijoilta että opettajilta on tullut palautetta, että soveltavien opintojen 
käynnistyminen sujuu huomattavasti helpommin, jos opiskelijalla on riittävästi omakohtaisia kokemuksia 
opiskeltavista aihealueista. Siihen liittyen opiskelijoita pyydetään valmistautumaan soveltavien opintojen 
suorittamiseen seuraavien tehtävien avulla:  

1. Osallistuminen jumalanpalveluselämään ja messujen toimittamisen arviointitehtävä 

Osallistu viiteen itse valitsemaasi messuun tai muuhun jumalanpalvelukseen joko seurakuntalaisena ja tai 
avustajana/toimittajana.  Pohdi kokemustasi ja messun toteutusta seuraavien apukysymysten avulla: 

 Miten arvioit messun kokonaisuutta? Miten kirkkovuoden ajankohta ja aihe otettiin liturgiassa 
huomioon?  Miten onnistuneita virsivalinnat olivat mielestäsi? Miten arvioit jumalanpalveluksen 
musiikkia muilta osin? Miten saarna oli toteutettu? Miten kosketus kuulijoihin onnistui messun eri 
vaiheissa? Mikä oli messun keskeinen sanoma ja miten se mielestäsi kohtasi läsnä olevan 
seurakunnan? Oliko messussa käytetty avustajia ja jos oli, miten heidän osuutensa mielestäsi 
toteutuivat? 

Kirjoita pohdinnastasi itsellesi lyhyet muistiinpanot. Näitä muistiinpanoja tarvitset, kun orientaatiojakson 
jumalanpalvelusopetusopetuksessa pohditaan jumalanpalveluskäytäntöjä eri seurakunnissa. 

2. Osallistuminen seurakunnan opetukseen ja uskontokasvatustilanteisiin 

Osallistu kahteen valitsemaasi uskontokasvatustilaisuuteen joko seurakuntalaisena tai avustajana/toimittajana. 
Tilaisuuden kohderyhmänä voivat olla lapset, nuoret, rippikoululaiset, aikuiset, ikäihmiset tai vaikkapa 
lähetystyön tai diakoniatyön kohderyhmät. Tilaisuudet voivat olla myös yleisiä seurakuntatilaisuuksia tai 
vaikkapa osallistumista kirkollisten kesäjuhlien ohjelmaan. Pohdi kokemustasi seuraavien apukysymysten avulla: 

 Miten tilaisuus onnistui tavoitteissaan? Kuinka opetuspuhe tai uskontokasvatustilanne tavoitti sille 
ajatellun kohderyhmän? Mikä oli keskeinen viesti ja mitä apuvälineitä sen välittämiseen käytettiin? 
Miten opetus oli sovellettavissa kuulijoiden arkielämään? 

Kirjoita pohdinnastasi itsellesi lyhyet muistiinpanot. Näitä muistiinpanoja tarvitset, kun orientaatiojakson 
uskontokasvatusopetusopetuksessa pohditaan kuulijoiden kokemuksia kristillisen sanoman viestittämisestä 
kuulijoille. 

3. Sielunhoidollisen keskustelun käyminen 

Pyri käymään yksi sellainen sielunhoidollinen tai muu auttamiskeskustelu, jossa sinä olet kuuntelevana ja 
auttavana osapuolena. Pohdi kokemustasi seuraavien apukysymysten avulla: 

 Mitä keskustelukumppanisi odotti keskustelulta? Millä tavoin sanasi ja läsnäolosi auttoivat tuon 
tavoitteen toteutumista? Mitä kysymyksiä ja/tai tunteita sinussa auttajana heräsi? Millaista 
osaamista kaipaat lisää vahvistuaksesi sielunhoitajan tehtävässä? 

Kirjoita pohdinnastasi itsellesi lyhyet muistiinpanot. Näitä muistiinpanoja voit hyödyntää, kun sielunhoidon 
kurssilla saat tehtäväksi laatia raportin tällaisesta käymästäsi keskustelusta.  

 

Kaikkien tehtävien tavoitteena on helpottaa ja edistää papin ammattikuvaan liittyvän oppimisprosessin 
käynnistymistä. Kysymys on omasta prosessoinnistasi ennen syksyn opintojaksoa. Lisätietoja tehtävien osalta 
saat soveltavien opintojen yliopistonlehtorilta.  

Tehtävän suorittamisesta kerätään palaute opiskelijoilta elokuussa lähetettävän e-lomakekyselyn avulla.  

 


