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TIEDOTE 20.8.2012

Tavoitteena teologin monialainen ammattitaito
SOVELTAVIEN OPINTOJEN VAPAASTI VALITTAVA OPETUS lukuvuonna 2012-2013
Vuoden voimassa olleessa uudessa tutkintorakenteessa vapaasti valittavien opintojen osuus sekä
teologian kandidaatin että maisterin tutkinnossa on laajentunut merkittävästi.
Tähän liittyen soveltavien opintojen opetustarjonnassa on tulevana lukuvuonna tarjolla monia
työelämätaitoihin liittyviä vapaasti valittavia kurssiosioita. Ilmoittautumisaika niihin on parhaillaan menossa. Kannattaa siis tutustua oheiseen kurssiluetteloon ja valita niistä omaa ammattitaitosuunnittelua vastaavat opintojaksot. Soveltavat opinnot kuuluvat maisterivaiheen opintoihin.
mutta allakuvattuja vapaasti valittavia kursseja voi suorittaa jo aikaisemminkin. Kaikille opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti WebOodissa.
Kurssien esittely:
Rippikoulun valmistelu ja toteutus (2 op)
Yhteiskunnallisten soveltavien opintojen vapaasti valittavat kurssit
Hallintomenettelytaidot (1 op)
Teologin viestintätaidot (1 op)
Teologi ammattitutkijana (1 op)
Teologi esimiehenä ja alaisena (1 op)
Teologi arvovaikuttajana (1 op)
Fideksen seminaari: Ihmisen kohtaamisen teologiaa 3
Sielunhoidon soveltavat opinnot
Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hoidossa (3 op)
Hoitotieteellinen tieto ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa (2 op)
Johdatus psykiatriaan (2 op)
Hakuohje sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle (12 op) keväälle
2013
Lisätietoa soveltavista opinnoista ja niiden suorittamisesta
Teologian osaston sivuilla sekä Soveltavien opintojen infosivuilla http://heikkisalomaa.fi/faq/

2422499, J: Rippikoulun valmistelu ja toteutus, 2 op
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat parantaa rippikoulua koskevaa käytännöllistä osaamistaan.
Sisältö:
to 6.9. klo 16 -19 (3 t) LUENTO: Rippikoulusuunnitelma 2001. Rippikoulun perusteet ja seurakunnan rippikoulujen kokonaisuunnittelu, yksittäisen rippikoulun valmisteluprosessi.
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pe 7.9. klo 9 - 12 (3 t) LUENTO: Rippikoulun opetusjaksot ja opetuksen suunnittelu. Yksittäisen rippikoulutunnin tuntisuunnitelman laatiminen, opetusmateriaalien soveltaminen, eri vaihtoehtoja. Oppimistehtävien antaminen.
to 20.9. klo 15 - 19 (4 t) SEMINAARIT (max 12 h./ryhmä): Rippikoulun valmistelu ja suunnittelu, oppimistehtävien purkaminen.
pe 21.9. klo 9 - 15 (6 t) SEMINAARIT (max 12 h./ryhmä): Rippikoulutuntien toteuttaminen, eri vaihtoehtojen
ja toimintakokemusten jakamista, oppimistehtävien purkaminen. Kurssin arviointi.
Opettajina toimivat nuorisotyönohjaaja, rippikoulukouluttaja Noora Kähkönen, pastori TM Katriina Puustinen sekä pastori, TT Liisa Rantala. WebOodi

Alkuun

WebOodiin

2424202, J: Hallintomenettelytaidot, 1 op
Kurssi toteutetaan (9 t) ajalla 20.3. – 10.4.2013, opettajana yliopistonlehtori, TT Heikki Salomaa.
Tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija kykenee kuvaamaan hyvän hallintomenettelyn periaatteet sekä soveltamaan hyvää hallintomenettelyä koskevia periaatteita ja ohjeistusta teologin työelämätehtävissä korkeita ammattieettisiä periaatteita noudattaen.
Sisältö: Kurssilla tutustutaan julkista hallintoa koskeviin hallintomenettelysäädöksiin, niiden tavoitteisiin ja käytäntöihin. Erityisesti perehdytään kirkon hallinnon ja kirkko-oikeuden rakenteisiin ja niitä koskeviin ohjeisiin. Kokoustekniikkaa, puheenjohtajan toimintaa ja hallinnollisten dokumenttien
laatimista opetellaan käytännöllisten harjoitusten välityksellä.

Kurssi liittyy kiinteästi kurssiin 2424205, J: Teologi esimiehenä ja alaisena, 1 op.
Alkuun

WebOodiin

2424203, J: Teologin viestintätaidot, 1 op
Tavoitteet: Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa kuvata teologiammattien tiedotus- ja viestintätehtävien käytäntöjä, arvioida sähköisen ja painetun median soveltuvuutta kulloisenkin viestintätavoitteen kannalta, soveltaa viestintää koskevaa tietämystään ja osaamistaan teologin työelämätehtävissä korkeita ammattieettisiä periaatteita noudattaen.
Sisältö: Kurssilla tutustutaan tiedotus- ja viestintätehtävien yleisiin periaatteisiin sekä teologiammattien
viestintäroolien tavoitteisiin ja käytäntöihin. Erityisesti perehdytään kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen
viestintää koskevaan problematiikkaan. Tiedotuksen ja viestinnän perusdokumenttien laatimista (tiedote,
kolumni, artikkeli, haastattelu) opetellaan käytännöllisten harjoitusten välityksellä.
To 13.9.2012 klo 15 - 17 Yleiskatsaus kirkolliseen viestintään, viestintäjohtaja Tuomo Pesonen.
klo 17 - 19 Hartaudet ja jumalanpalvelukset sähköisessä mediassa, osa 1, toimituspäällikkö
Juha Rajamäki.
Pe 14.9.2012 klo 9 – 13 Hartaudet ja jumalanpalvelukset sähköisessä mediassa, osa 2, toimituspäällikkö
Juha Rajamäki.
To 27.9.2012 klo 15-19 Kirkon vuorovaikutteinen työ verkossa, verkkoviestintäpäällikkö Sami Kallioinen
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klo 9-13 Viestinnällä vaikuttavuutta – kuinka viestin, kuinka näen työssäni uutisen,
tiedotuspäällikkö Iiris Kivimäki.

Kouluttajat ovat Kirkon tiedotuskeskuksen asiantuntijoita. Kirkon tiedotuskeskus lahjoittaa kurssin toteutuksen teologian osastolle.

Alkuun

WebOodiin

2424204, J: Teologi ammattitutkijana, 1 op
Kurssi toteutetaan (10 t) ajalla 8.10. - 27.11.2012, opettajana TT Harri Koskela
Tavoitteet: Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa kuvata tutkija ammattia teologin uravaihtoehtona, arvioida tutkijauraa suhteessa omiin työelämätavoitteisiinsa, soveltaa tutkimustyötä koskevaa tietämystään ja osaamistaan teologin työelämätehtävissä korkeita ammattieettisiä periaatteita noudattaen.
Sisältö: Kurssilla tutustutaan tutkijauraan teologin ammattiuravaihtoehtona ja jatko-opintoja koskeviin yleisiin periaatteisiin ja tutkimustyön rahoitusvaihtoehtoihin.

Alkuun

WebOodiin

2424205, J: Teologi esimiehenä ja alaisena, 1 op
Kurssi toteutetaan (9 t) ajalla 24.4. – 15.5.2013, opettajana yliopistonlehtori Heikki Salomaa
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata työyhteisöjen toimintaa koskevia periaatteita sekä arvioida niitä esimiestyön vaatimusten kannalta, soveltaa esimiestyötä ja alaisasemaa koskevaa tietämystään ja osaamistaan teologin työelämätehtävissä korkeita ammattieettisiä
periaatteita noudattaen.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan työelämää koskevaan lainsäädäntöön ja toimivaa työyhteisöä
koskevaan tietämykseen erityisesti esimiestyön näkökulmasta. Erityisesti kiinnitetään huomiota
esimiehen rooliin yhteisön viestinnästä ja työhyvinvoinnista vastaavana toimijana.
Kurssi liittyy kiinteästi kurssiin 2424202, J: Hallintomenettelytaidot, 1 op

Alkuun

WebOodiin

2424206, J: Teologi arvovaikuttajana, 1 op
Fides Ostiensis ja läntisen teologian soveltavat opinnot järjestävät 26 - 28.10.2012 yhteistyössä kaksipäiväisen teologien työelämäosaamista ja ammatillisia valmiuksia tukevan seminaarin nimeltä TULI JA LIIKE, Ihmisen kohtaamisen teologiaa III. Seminaariin liittyy myös erillinen tanssipaja la 24.11.2012.
Seminaari koostuu avausluennoista ja viidestä workshopista, joissa luovuuteen liittyvistä näkökulmista käsitellään ihmiselämän, teologin työn, tulevaisuuden ja ihmisen kohtaamisen teemoja. Lisäksi tapahtumaan
liittyy sunnuntaina 28.10.2012 yhdessä Joensuun seurakuntien kanssa toteutettava läntisen teologian kirkkopyhä. Workshopeihin ilmoittautuminen tapahtuu Fideksen kautta (ks. lisätietoja Fideksen ilmoitustaululta ja nettisivuilta). Opintopisteen suorittamista varten on ilmoittauduttavat myös WebOodissa.
https://wiola.uef.fi/weboodi/
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Pe 26.10.2012
Pe 26.10. AT 100 klo 10.15 - 12 LUENTO – Minä välineenä. Oman itsen kohtaaminen ja käyttö
työssä, toimittaja Johanna Korhonen.
Pe 26.10. AT 100 klo 13.15 - 14 LUENTO – [aihe avoin], piispa Jari Jolkkonen
klo 14.15 - 15 LUENTO – Virsikirjan lisälehdillä, kirjailija Anna-Mari Kaskinen.
klo 15 – 17 WORKSHOP 1 - Sanan voima, työprosessit, laulujen teko,
sanoittaminen, kirjailija Anna-Mari Kaskinen.
La 27.10.2012
La 27.10. paikka - klo 10.00 - 12 WORKSHOP 2 - Minäkö? – Miksi?
Oman ilmaisun etsintää ja tutkimusta johtaa [vetäjä vielä avoin].
La 27.10. paikka - klo 13.00 - 15 WORKSHOP 3 – Jokainen ääni on tärkeä
musiikin opiskelija, oopperalaulaja Matti Turunen vie tutustumaan omaan ääneen, sen syntyyn ja
mahdollisuuksiin.
La 27.10. paikka - klo 16.00 - 18 WORKSHOP 4 – Ojasta tielle
Laupiaan samarialaisen tarinaa tässä ja nyt auttaa tulkitsemaan bibliodraamaohjaaja Ulla Siippainen.
Su 28.10.2012 Läntisen teologian kirkkopyhä
klo 10 messu Rantakylän kirkossa, liturgia, saarna.
klo 11.30 kirkkokahvit
klo 12 LUENTO (avoin)
La 24.11.2012 klo 12 -15.30 WORKSHOP 5 – Liikkeen voima, tanssipaja, pastori, tanssinohjaaja Sanna
Kauppinen.
Workshopeihin edellytetään ennakkoilmoittautumista. Enimmäismäärä ryhmää kohti on 30 opiskelijaa. Kirjoittamalla workshopeista reflektoivan esseen (4-6 sivua), opiskelija saa seminaarista opintopisteen suorituksen vapaasti valittaviin opintoihin 2424206 Teologi arvovaikuttajana (1 op).

Alkuun

WebOodiin

Sielunhoidon soveltavien opintojen opetus syksyllä 2012:
2424301 Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hoidossa, 3 op.
Kurssi (24 t) toteutetaan jälleen lokakuun lopulta joulukuulle tiistai-iltapäivisin Kuopion terveystieteiden
tiedekunnan ja Joensuun teologian osaston yhteistyönä. Lääketieteen, hoitotieteen ja teologian asiantuntijat pitävät ihmisen eksistenssiä, potilaan kohtaamisen eettisiä ongelmia ja auttajan identiteettiä käsitteleviä
esitelmiä. Opiskelijat kirjoittavat kurssin esitelmien aihepiiristä esseen. Tarkka kurssiohjelma julkaistaan
syyskuun alussa.
Tavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
tunnistaa ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen keskeisiä kysymyksiä,
määritellä hoitotieteen, lääketieteen ja teologian lähestymistapojen yhtäläisyyksiä ja eroja asiakkaan/potilaan kohtaamisessa,
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arvioida erilaisten ihmiskäsitysten rakenteita ja eettisiä erityispiirteitä sekä arvioida ja arvostaa
erilaisia elämänkatsomuksellisia näkemyksiä,
analysoida sairaiden, kuolevien ja eri tavoin poikkeuksellisessa elämäntilanteessa olevien kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä,
arvottaa ihmisyksilöä kokonaisuutena, johon kuuluu fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja hengellinen ulottuvuus,
soveltaa eri kulttuureista tulevien potilaiden kohtaamiseen liittyvää tietoa,
arvioida oman auttamisajattelunsa arvoperustaa.
Sisältö: Ihmisen kohtaamisen kokonaisvaltaisuus, ihmiskäsitykset ja arvomaailmat. Eettiset kysymykset
hoidossa. Sairaan ja kuolevan potilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen. Monikulttuurisuuden haasteet.

Alkuun

WebOodiin

2424302, J: Hoitotieteellinen tieto potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa, 2
op.
TtL Pirkko Mikkanen pitää hoitotieteen ihmiskuvaa ja arvomaailmaa valottavan kurssinsa tänä vuonna kahden päivän intensiiviopetuksena ma 5.11.2012 (4 t) ja 19.11.2012 (4 t). Opiskelijat kirjoittavat annetuista
aiheista oppimistehtävät.
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa hoitotieteellisen toiminnan perusteet, lähtökohdat ja hoitotieteellisen tiedon luonteen sekä hahmottaa hoitotieteen eettiset lähtökohdat ja arvot asiakkaan/potilaan kohtaamisessa.
Sisältö: Tutustutaan hoitotieteen tutkimuskohteeseen ja tietoperustaan, hoitotieteellisen ja eettisen tiedon hyödyntämiseen sekä niihin perustuvaan toimintaan potilaan kohtaamisessa.

Alkuun

WebOodiin

2424303, J: Johdatus psykiatriaan, 2 op.
Psykiatrian kurssin (16 t) pitää tänä vuonna lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykiatri, psykoterapeutti Päivi Pölönen (YTHS). Kurssi on perinteisellä paikalla marras-joulukuun torstai-illoissa ajalla 1.11.13.2.2012. Kurssilla tentitään psykiatrian perusteos: Lönnqvist et al. (toim.) Psykiatria.
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä
ja sairauksia, joita kohdataan sielunhoidossa ja muussa auttamistyössä, selostaa niiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa tarpeellisia valmiuksia ja soveltaa mielenterveyden häiriöistä kärsivien
henkilöiden kohtaamiseen liittyvää tietämystä sielunhoitotilanteeseen.
Sisältö: Tutustutaan mielenterveyden peruskäsitteistöön, mielenterveyden erilaisiin häiriöihin ja
niiden hoitokäytäntöihin ja hoitojärjestelmiin. Erityistä huomiota kiinnitetään mielenterveyden ongelmien ja uskonnollisen kokemusmaailman rajapinnan tarkasteluun.

Alkuun

WebOodiin

2424305, J: Haku sielunhoidon soveltavien opintojen sairaalajaksolle
Hakuaika sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle sairaalassa on 1.-20.9.2012. Työssäoppimisjakso Tikkamäen ja Paiholan sairaaloissa on keväällä 13.3. – 8.5.2013. Opintojaksolle otetaan vuosittain yhteensä kahdeksan opiskelijaa.
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Lisätietoa hakemisesta ks. https://www.uef.fi/intra/filtdk/teologian-osasto.
Hakuohje ja siihen liittyvät lomakkeet ja liitteet on julkaistu myös epävirallisilla soveltavien opintojen infosivuilla.

Lisätietoja: yliopistonlehtori Heikki Salomaa (050 5708686)

Alkuun

WebOodiin

Lopuksi tietoa yhteistyöstä tuomiokapitulin kanssa:

ERIKOISTARJOUS ÄÄNENKÄYTÖSTÄ JA JUMALANPALVELUKSESTA KIINNOSTUNEILLE
Kuopion hiippakunta järjestää to 11.10.2012 Joensuussa rovastikunnan papeille, kanttoreille, jumalanpalvelusavustajille, Itä-Suomen Yliopiston teologisen osaston opiskelijoille sekä muille kiinnostuneille tarkoitetun
koulutuspäivän.
JUMALANPALVELUSELÄMÄN KOULUTUS
Aika: Torstai 11.10.2012 klo 9 - 15.30
Paikka: Rantakylän kirkko(Rantakylänkatu 2), Joensuu
Hinta: Työntekijät 35e/hlö, opiskelijat 15e/hlö (sis. kahvit ja lounaan)
OHJELMA:
Klo 9.00 Tulokahvit
Klo 9.15 Avaus ja aamun Sana
Klo 9.30 Cantate!
Psalmilaulu ja Herran siunaus laulettuna
Asiaa äänenhuollosta

Klo 12.00 Ruokailu
Klo 12.45 Ora et labora!
Jumalanpalveluksen kokonaisuus: luovasta suunnittelusta huolelliseen toteutukseen
Jumalanpalvelusavustajat messussa
Klo 15.15 Päätöskahvit

Ohjelma tulostamista varten
Osallistujilla on mahdollisuus päivän aikana henkilökohtaiseen äänenhuoltoon laulupedagogin kanssa
(20min/hlö). Ilmoittautumiset hiippakunnan tuomiokapituliin 4.10.2012 mennessä: osmo.karppinen@evl.fi.
Laskutus tapahtuu jälkikäteen em. päivämäärän ilmoittautumisten mukaan.
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