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1

PTK vuonna 2017

1.1

Toiminnan painopisteet
Kouluikäisten lasten ja heidän nuorten ohjaajiensa parissa tehtävä työ
ja sen kehittäminen ovat järjestön ydintoimintaa vuonna 2017 . Tuleva
toimintavuosi on hiippakuntaleirien kesä . PTK järjestää useita alueellisia telttaleirejä, joiden järjestämisvastuussa ovat PTK:n piirijärjestöt .
Leirien kasvatukselliset tavoitteet nousevat suvaitsevaisuudesta, osallisuudesta ja toisten kunnioituksesta . Kesän leirit kokoavat lähes 1 300
lasta eri puolilla Suomea . Hiippakuntaleirit ovat tärkeä mittari, kun
aloitamme syksyllä 2017 uuden juhlaleirin suunnittelun vuodelle 2019 .
Kerhotyön kehittämistoiminnan erityisinä painopisteinä ovat Pilotti-toiminta, erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioiminen, mediakasvatuksen sisällöt ja 11–14-vuotiaiden parissa tehtävä työ . Kerhonohjaajien
koulutuksellinen tuki ja nuorten ohjaajien koulutusohjelmiston jalkautus ovat myös keskeisiä toimintavuoden sisältöjä .
Auta armias – reformaation juhlavuosi 2017
Reformaation merkkivuodelle on annettu otsikko Armoa 2017! Merkkivuosi haastaa pohtimaan, mitä armo ja armollisuus ovat, miten armo ja
armollisuus näkyvät 2000-luvun elämässä ja mitä olisi tehtävä . Reformaation merkkivuoden kunniaksi PTK julkaisee Auta armias -materiaalipaketin 10-vuotiaille ja tekee todeksi sanan ”armo” . Seikkailukirjan
käyttöä tukee opettajan materiaali, joka sisältää virikeaineistoa koulun
oppitunneille, kirkkovierailuille ja 10-synttäreille .
Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen on edelleen keskeinen
painopiste järjestön tulevaisuuden toiminnassa . PTK tukee seurakuntia
lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista vahvistavan Lapset innovaattoreina -hankkeen sisällöillä ja ylläpitämällä lapsiasiahenkilöiden
valtakunnallista verkostoa .

1.2 PTK uuden edessä
PTK - poikien ja tyttöjen keskus on vuoden 2017 alkaessa uuden edessä . Järjestö on neuvotellut Seurakuntien Lapsityön Keskuksen (SLK)
ja Nuorten Keskuksen (NK) kanssa yhdistymisestä, jonka on tarkoitus toteutua vuoden 2017 alusta . Järjestöt tekevät vielä omat toimintasuunnitelmat ja anomukset opetus- ja kulttuuriministeriölle, mutta
toimintasuunnitelmat on valmisteltu yhteistyössä siten, että ne voidaan
integroida yhteen jäsenkokousten lopullisten päätösten jälkeen .
Mikäli PTK:n ylimääräinen liittokokous tekee 1 .12 .2016 päätöksen
yhdistymisen edellyttämästä purkautumisesta sekä toiminnan, henkilöstön sekä varojen luovuttamisesta Suomen Ev .-lut . Seurakuntien
Lapsityön Keskus ry:lle ja Nuorten Keskus ry tekee saman sisältöisen päätöksen, syntyy kolmen järjestön muodostama Nuori kirkko ry .
Järjestöjen yhdistymisen tavoitteena on löytää viisain toimintamalli seu-
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rakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen . Nuori kirkko ry vahvistaa lapsen ja nuoren äänen ja tarpeiden
kuulemista seurakuntien toiminnassa . Yhdistyminen turvaa myös jatkossa nykyisten järjestöjen palvelu- ja kehittämistyön sekä taloudellisen
toimintakyvyn . Lisäksi järjestön vaikuttamistyö saa lisää painoarvoa eri
verkostoissa .
Ensimmäisen toimintavuoden aikana Nuori kirkko ry:n keskeisimmät
toimet ovat järjestöjen toimintojen jatkamisen lisäksi uuden toimintastrategian laatiminen, yhteisen työkulttuurin löytäminen, yhteisiin
toimitiloihin siirtyminen sekä lasten ja nuorten osallisuussuunnitelman
laatiminen ja käyttöön ottaminen järjestön omassa toiminnassa . Nuori
kirkko ry:n hallitus käynnistänee strategian laatimisen järjestölle toimintavuoden alussa . Ennen uuden strategian valmistumista toimintaa
ohjaavat järjestöjen nykyiset strategiat . Yhteistyön kehittäminen korostuu, kun kolmen järjestön jäsenet, luottamushenkilöt ja henkilöstö rakentavat yhteistä toimintakulttuuria ja tulevaisuutta .

2

KOULUIKÄISTEN LASTEN PARISSA TEHTÄVÄ TYÖ

2.1 Kerhotyö
Nuoret kerhonohjaajat
Nuorten ohjaajien toiminta kouluikäisten lasten kerhoissa ja leireillä
vaatii esimerkiksi rippikoulujen isostoimintaan verrattuna aivan erityistä osaamista . Toimintavuonna nuorten kerhonohjaajien koulutustoiminta jatkuu laajana . Pääasiassa PTK:n piiritoimintana toteutettavien
alueellisten kerhonohjaajapäivien odotetaan tavoittavan jälleen yli 1 000
kerhonohjaajaa .
Vuonna 2015 uudistettu kerhonohjaajien koulutusmateriaali (Kasvuntekijät) tukee nuorten ohjaajien koulutustoiminnan kehittämistä seurakunnissa . Kyseisen koulutusmateriaalin tunnettavuus, brändäyksen ja käyttöönoton tukeminen seurakunnissa on yksi toimintavuoden tavoitteista .
Samalla selvitetään mahdollisuuksia alueellisten kerhonohjaajien kurssien järjestämiseen . Nämä tukisivat pienten seurakuntien varhaisnuorisotyötä .
2016 perustettu uusi laajapohjainen kerhotyöryhmä tukee nuorten ohjaajien koulutustoimintaa sekä kehittää kerhonohjaajien osallisuuden
vahvistamista seurakunnissa .
Kerhonohjaajien palkitsemisjärjestelmää kehitetään siten, että myös lyhyemmän aikaa toimineita kerhonohjaajia voidaan muistaa seurakunnissa . Kehitetään neljän ja kahdeksan vuoden kerhonohjaajamerkkien
rinnalle kahden vuoden merkki .
Seurakuntien kerhotoiminnan ja erityisesti nuorten kerhonohjaajien
tueksi tuotetaan toimintavuonna Kerhonohjaajan käsikirja 2017–2018.
Käsikirja tarjoaa kokonaisen kerho-ohjelman ja kerhohartaudet toimin4

tavuoden jokaiselle viikolle, mutta temaattisesti jaoteltuja kerhokertoja
voi koota myös eri mittaisiksi teema- ja periodikerhoiksi . Toiminnalliset
kerhosisällöt ohjaavat monipuolisten taitojen ja tekemisen pariin .
Yhdessä kerhonohjaajien kanssa jatketaan jiipenetti.fi-sivustojen kehittämistä . Kerhonohjaajille suunnattua materiaalia löytyy myös jiipenetti .
fi-sivustoilta . Kerhonohjaajia tavoitetaan verkkosivuston lisäksi sosiaalisen median eri alustoilla . Kerhonohjaajien virtuaalista kurssia (kurssikeskus .ohjaaja .net) kehitetään vuonna 2016 julkaistun kerhonohjaajan
koulutusmateriaalin pohjalta . Tulevaisuuden kehitystyötä tehdään järjestön omassa digi-tiimissä .
Kerhojen ja leirien hengellistä sisältöä tuetaan myös tuottamalla Raamattuvartti II (toim . Mikko Piiroinen & Kai Jantunen) . Kirja sisältää lyhyessä ajassa toteutettavia, pedagogisesti mietittyjä toiminnallisia kokonaisuuksia Raamatun teemojen ympärillä . Kirjan keskiössä on messu ja
sen eri osat, joten Raamattuvartti II toimii alakouluikäisten jumalanpalveluskasvatuksessa myös kouluyhteistyössä .
Pilotti
Pilotissa on kyse 10–14-vuotiaille kehitetystä toimintamallista, jossa he
tutustuvat uusiin harrastuksiin ja oppivat uusia taitoja sekä löytävät
liikunnan iloa ja eri muotoja palvella omaan yhteisöään . Toimintamallin
kehittämistä jatketaan Avartin ja Kirkkohallituksen kanssa . Toiminnan
markkinointi, uusien seurakuntien rekrytointi ja pilottiohjaajakoulutuksen tuottaminen ovat toimintavuoden tavoitteita . Nuori2017-päivillä
pidetään esillä Pilottikoordinaattorin käsikirjaa . Toimintavuonna järjestetään yksi Pilotti- ja Avartti-ohjaajien yhteinen kaksipäiväinen koulutus . Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan toiminnan kehittämiseen
avustusta .
Etiikkaa leikkien
Toimintavuonna julkaistaan leikkikirja, jonka avulla voi löytää klassiset
pihaleikit uudelleen aivan uudesta näkökulmasta . Leikkeihin on yhdistetty eettistä pohdintaa ja niiden avulla voi harjoitella hyvän elämän taitoja .
Leikkikirja
Kerhotyön arkea tuetaan julkaisemalla myös toinen Leikkikirja, johon
on koottu edustava joukko uusia leikkejä Suomessa . Kirja jatkaa Pomppivat pavut sekä Poriseva puuro -kirjasarjaa .
Pyhiä hetkiä - Kirkkovuosi
Toimintavuonna julkaistaan myös toinen osa kerho-, rippikoulu- ja nuorisotyöhön suunnatusta värityskirjasarjasta, Pyhiä hetkiä – Kirkkovuosi
(Laura Kajala) .
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2.2 Koulutyö
Virsivisa
Virsivisa on 3 .- ja 4 .-luokkalaisten oma kilpailu, jolla tehdään virsikirjaa tutuksi koululaisille . Virsivisa aloittaa kahdeksannen toimintakauden syksyllä 2016 ja sen järjestäjä on Seurakuntien Lapsityön Keskus
yhteistyössä PTK:n, Opetushallituksen ja Kirkkohallituksen kanssa .
PTK:n tavoitteena on innostaa varhaisnuorisotyöntekijöitä käyttämään
Virsivisaa yhtenä virsikasvatuksen ja kouluyhteistyön metodina . Samalla pyritään vahvistamaan kirkkomuusikoiden ja nuorisotyöntekijöiden
yhteistyötä kouluikäisten lasten kanssa .
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan neuvottelupäivät on yhdistetty toimintavuonna valtakunnallisiin seurakuntien varhaiskasvatuksen
neuvottelupäiviin . Päivät järjestetään syyskuussa Kuopiossa . Aamu- ja
iltapäivätoiminnan sisältöjä pidetään esillä uudessa kerhotyöryhmässä,
jossa on kirkkohallituksen koollekutsumana edustettuna monia järjestötoimijoita vahvistamassa ja kehittämässä yhteistyötä kerhotoiminnan
saralla sekä tekemässä yhdessä vaikuttamistyötä kerhotoiminnan eteen .
K12
Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on yhdeksi keskeiseksi teemaksi nostettu vuorovaikutustaidot . PTK tarjoaa toimivaksi koulutyön
välineeksi tyttöjen ja poikien ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoihin keskittyvän K12-kasvukurssin . Noin 12-vuotiaille tarkoitettu kurssi toimii
hyvänä siltana nivelvaihetyössä siirryttäessä alakoulusta yläkouluun .
K12-kasvukurssien pitäminen edellyttää kaksiosaisen ohjaajakoulutuksen käymistä . Vuonna 2017 ohjaajakoulutus järjestetään Partaharjulla ja tilauskoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan . Toimintavuoden
aikana kutsutaan K12-ohjaajia mukaan Nuoren kirkon järjestämään
aluetoimintaan .
Koulukinkerit
Toimintavuonna työstetään kouluvierailujen, koulukirkkojen sekä laajempien temaattisten koulukinkeritapahtumien materiaalia . Kuuteen
teemaan jakautuva materiaali tukee seurakuntien kouluyhteistyötä .
Koulureppu koulutus 2017
Vuonna 2017 järjestetään yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa Koulureppu-yhteistyö, jossa paneudutaan erityisesti uuteen peruskoulun
opintosuunnitelmaan sekä kehitetään seurakuntien kouluyhteistyötä .
Reformaation merkkivuoden materiaali ja ohjelma kouluikäisille
Reformaation merkkivuoden viettämistä koulutyössä tukevat Auta armias! -seikkailukirja ja siihen liittyvä ohjaajan materiaali sekä Armoa!esitys . Tuotteet muodostavat rungon PTK:n seurakuntien kouluyhteistyölle . PTK:n tavoitteena on, että materiaali tavoittaisi useimmat
3 .–4 .-luokkalaiset ja antaisi heille tuntuman reformaation ja luterilaisen
kirkon ydinsanomasta .
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2.3 Lapsen turvallinen kasvuympäristö
Tekstaritupu
Tekstaritupu on koululaisille suunnattu helppo ja yksinkertainen mobiiliauttamispalvelu, joka kuuntelee ja auttaa tyttöjä ja poikia yli 50
paikkakunnalla erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisten elämänkysymysten äärellä . Toimintaa ohjaa neuvottelukunta, joka koostuu neljästä paikallisesta koordinaattorista sekä PTK:n, Snellun (Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskus) ja Kirkkohallituksen (KKP)
edustajista . Toiminnan koulutus- ja koordinointivastuu kuuluu PTK:lle .
Toimintavuonna järjestetään tarpeen mukaan paikallisia koulutuksia
toimintaa käynnisteleville seurakunnille sekä Tupukoordinaattoreiden
valtakunnallinen tapaaminen . Kesän hiippakuntaleireille pyritään järjestämään oma Leiritupu, joka auttaa tyttöjä ja poikia leirin arjessa vastailemalla heidän kysymyksiinsä .
Nettitupu
Nettitupu on verkossa arkipäivisin tapahtuvaa tyttöjen ja poikien auttamista . Nettitupu toimii sähköpostilla ja chatilla . Päivystys on säännöllistä kouluaikoina . Päivystäjinä toimivat seurakuntien nuoriso- ja
erityisnuorisotyön ammattilaiset . Toimintavuonna järjestetään yksi ohjaajakoulutus . Tavoitteena on säännöllinen arkipäivien päivystys vuonna 2017 .
Erilaiset oppijat
Tavoitteena on vahvistaa seurakuntien kerho- ja leirityössä ymmärrystä ja osaamista erilaisista oppijoista toimiessamme esimerkiksi hiljaisten ja/tai ylivilkkaiden lasten kanssa . Tätä varten tuotetaan materiaalia
kerhonohjaajille erilaisista oppijoista ja kokoamme julkaistuista materiaaleista luetteloa kerhonohjaajille ja nuorisotyöntekijöille verkkoon .
Lasten ero- ja sururyhmät
Ero- ja sururyhmäkoulutusta tarjotaan seurakunnille tilauskoulutuksena . Etsitään uusia kumppaneita ja yhteistyötahoja (mm . Eroneuvo) .
Lasten ero- ja sururyhmätoimintaa seurakunnissa tukevat myös järjestön julkaisemat metodiset materiaalit . Sisällöt palvelevat kasvatuksen,
diakonian ja perheneuvonnan ammattilaisia heidän kohdatessaan lapsia elämän kriisivaiheissa .
Kiusaaminen
Kiusaamisteemaa pidetään esillä ja päivitetään Sopusakki-materiaali
vastaamaan tämän ajan haasteita .
Rohkeasti keskelle
Järjestö on hakenut RAY:lta vuosille 2016–2018 projektiavustusta Rohkeasti keskelle kaikkea -hankkeelle, jonka kohderyhmänä on erityisesti
hiljaiset, tunnolliset tai sosiaalisissa tilanteissa arastelevat 7–17-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden syrjäytymisvaaraan on viime vuosina havahduttu . Hankeyhteistyössä ovat mukana muun muassa Diakoniaammattikorkeakoulu, Kirkkohallitus ja Suomen NMKY:n Liitto .
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2.4 Lasten jumalanpalveluselämä
Laulutuuli 2019
Toimintavuonna aloitetaan työstämään Laulutuuli-kirjan uutta versiota . Perinteisen ja monipuolisen kouluikäisten lasten hartaus-, kerho- ja
leirikäyttöön suunnatun laulukirjan toimittaa Pekka Laukkarinen ja tavoitteena on julkaista uudistettu Laulutuuli suurleirivuonna 2019 .
Tievan tunturiretriitti
Tunturiretriitti on erityisesti Lapin luontoon kiinnittyvä koulutuksellinen hiljentyminen, jossa osallistujat syventyvät toisaalta oman hengellisen elämänsä hoitamiseen, toisaalta saavat rohkeutta omassa arkityössään viedä lapsia ja nuoria luontoon .
Virsivisa
PTK jatkaa yhteistyötään Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kanssa
Virsivisahankkeen osalta . PTK toimii yhtenä järjestäjänä ohjaus- ja johtoryhmässä . Virsivisa on 3 .- ja 4 .-luokkalaisten oma kilpailu, jolla tehdään virsikirjaa ja erityisesti visaan valittuja virsiä koululaisille tutuiksi
mukaansa tempaavilla lauluilla ja tehtävillä . PTK innostaa varhaisnuorisotyöntekijöitä käyttämään Virsivisaa yhtenä virsikasvatuksen ja kouluyhteistyön metodina . Samalla pyritään vahvistamaan kirkkomuusikoiden ja nuorisotyöntekijöiden yhteistyötä kouluikäisten lasten kanssa .
Virsivisa aloitti 8 . Virsivisakauden syksyllä 2016 ja finaali järjestetään
toukokuussa 2017 . Virsivisan järjestäjät ovat SLK, PTK, Opetushallitus,
Kirkkohallitus, Helsingin hiippakunta .

2.5 Leiri- ja retkeilytoiminta
Leirit ja retket
Järjestön telttaleiritoiminta keskittyy vuoden 2017 perinteisten hiippakuntaleirien toteuttamiseen . Hiippakuntaleiri kokoavat noin 1 500 lasta . Hiippakuntaleirit ovat piirien järjestäjävastuulla . Hiippakuntaleirejä
pidetään seuraavasti:
- Espoon ja Helsingin hiippakuntaleiri 19 .–22 .6 .2017 Partaharjulla,
Pieksämäellä .
- Oulun hiippakunnan hiippakuntaleiri 26. - 29.6.2017 Tievatuvalla, Saariselällä
- Kuopion ja Mikkelin hiippakuntaleiri 28 .6 .–3 .7 .2017 Partaharjulla,
Pieksämäellä .
- Tampereen hiippakuntaleiri 24 .–28 .7 .2017 Upilassa, Hollolassa .
- Lapuan hiippakuntaleiri 25 .–28 .7 .2017 Ähtärissä .
- Turun arkkihiippakuntaleiri 1 .–4 .8 .2017 Salossa .
Muu Partaharjulla ja Tievatuvalla tapahtuva telttaleiritoiminta toteutuu jäsenseurakuntien omana leiritoimintana . Järjestön retkitoiminnan
pääjärjestäjävastuu on PTK:n piireillä ja kolmeen alueelliseen reformaation juhlavuoden kevätretkeen odotetaan osallistuvan 2 000 lasta .
Partaharjun puhallinmusiikkikurssi
Toimintavuonna Partaharjulla, Pieksämäellä järjestetään Partaharjun
63 . Puhallinmusiikkikurssi yhteistyössä Seurakuntaopiston ja Suomen
Puhallinorkesteriliiton kanssa .
8

2.6

Mediakasvatus ja verkkonuorisotyö
PTK:n verkkonuorisotyön tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista
kasvua heille ominaisessa toimintaympäristössä . Kasvatuksen ammattilaisille ja lasten vanhemmille järjestöllä on tarjolla tilauskoulutusmaailma mediakerhoista, verkkotyöstä ja digitaalisesta pelaamisesta .
Jiipeenetti
Jiipeenetti on jatkuvasti päivittyvä ja interaktiivinen lasten verkkojulkaisu, joka aloittaa kuudennen toimintavuotensa . Lasten joko yksin tai
yhdessä ohjaajien kanssa tuottamalla sisällöllä on keskeinen rooli . Jiipeenetti tarjoaa myös paikan seurakuntien kerhoille, leireille ja tapahtumille julkaista uutisia ja toimintansa kuvauksia .
Sisältöä kehitetään yhdessä lasten kanssa muun muassa seurakuntien
kerhoissa ja eri tapahtumissa järjestettävissä Jiipeenetti-työpajoissa .
Toimintavuoden tavoitteena on järjestää työpaja kuudessa seurakunnassa . Jiipeenetin markkinointia tehostetaan seurakuntien nuorisotyöntekijöille ja heidän kauttaan kerholaisille sekä koululaisille .
Pressiklubi on Jiipeenetin nuorten toimittajien oma yhteisö . Pressiklubitoiminnalla tuetaan lasten osallisuutta verkkojulkaisun tuottamisessa .
Pressiklubin koulutuksissa saadaan journalistisia valmiuksia, kirjoitetaan lehtijuttuja, valokuvataan sekä tehdään lyhyitä radio- ja videojuttuja verkkoon . Toimintavuoden yhtenä tavoitteena on kasvattaa klubin
jäsenmäärää .
Jiipeenetti tekee yhteistyötä Lastenkirkko-sivuston kanssa . Lastenkirkon Minecraft-maailmaa (Fisucraft) tehdään tutuksi Jiipeenetin lukijoille .
Jiipeenetin julkaisuyhteistyöhön osallistuvat Suomen Lähetysseura
ja Kirkkohallitus . Verkkojulkaisun kehittämiseen on saatu rahoitusta
kirkkohallitukselta . Edelleen tavoitteena on saada Jiipeenetin ylläpidolle ja kehittämiselle pysyvämpi rahoituspohja ja näin vakiinnuttaa toiminnan sisällöt osaksi järjestön perustoimintaa .
JiipeenettiExpress
Vuoden 2017 aikana julkaistaan JiipeenettiExpress (printtilehti) . Teeman käsittelyn ohella julkaisun tavoitteena on toimia esitteenä ja tehdä
sivustoa tunnetuksi . Jiipeenettiä markkinoidaan myös neuvottelupäivillä, koulutuksissa, leireillä, tapahtumissa sekä sosiaalisessa mediassa .
Kerhonohjaajat verkossa ja KerhoTV.fi
KerhoTV .fi on verkkokerhon alusta . Sinne tuotetaan ja kootaan erilaisia kerhotyöhön sopivia videomateriaaleja . Se palvelee erityisesti niitä kouluikäisiä, jotka esimerkiksi pitkien etäisyyksien vuoksi eivät voi
osallistua seurakunnan normaaliin kerhotoimintaan . Toimintavuonna
jatketaan KerhoTV:n kehittämistä, koulutetaan nettikerhonohjaajia ja
pidetään muutaman kerran kaudessa suoria verkkokerhoja Jiipeenetissä .
Kerhonohjaajia rohkaistaan tuottamaan kerhoissa omaa materiaalia
niin Jiipeenettiin kuin KerhoTV:hen . KerhoTV:ssä julkaistaan reaali9

maailman kerhojen streemauksia . Videomateriaalia tuotetaan esimerkiksi kerhoaskarteluista . Kerhonohjaajapäivillä ohjaajille tarjotaan mediakoulutusta . Kerhonohjaajia kutsutaan myös mukaan Jiipeenetin
Pressiklubin mediaviikonloppuihin .
Peliraati.fi
Peliraadin tavoitteena on antaa tietoa pelimaailman sisällöistä lasten
kasvatuksen tueksi . Pelien arvioinnit ovat Peliraadin ominta aluetta . Sivustolta löytyy myös lasten pelaamiseen liittyvää asiantuntija-aineistoa .
PTK ylläpitää sivustoa yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja pelialan kaupallisten toimijoiden kanssa .
Pelikulttuurin merkitys lapsi- ja nuorisotyössä kasvaa koko ajan . Osallistumme yhdessä kirkon ja seurakuntien kanssa erilaisiin pelitapahtumiin .
PTK osallistuu myös pelikasvattajien yhteistyöverkoston toimintaan .
Esillä pidetään Pelikasvattajien käsikirjaa ja pohjoismaista peliviikkoa .
Mediaverkostot
PTK osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin verkkotyön tapahtumiin .
Järjestö tekee yhteistyötä Lastenkirkon ja muiden lasten verkkopalveluiden kanssa .

2.7 Terveet liikunta- ja ravintotottumukset
Kerhosia vatsassa - Kokkikerhon kirja
Toimintavuonna koulutetaan kokkikerhon ohjaajia käyttämään Kerhosia vatsassa -ohjaajamateriaalia . Kerhosia vatsassa ruokateemojen ympärille kootut kerhokokonaisuudet sisältävät myös hartaudet ja toiminnalliset ohjelmat . Ohjelmiin on nivottu leikillinen Keittiöajokortti, joka
tutustuttaa kerholaiset ruuanlaiton ja keittiössä toimimisen perustaitoihin . Materiaalin sisällöissä painottuvat hyvä ruokakulttuuri, kirkkovuoden ruokaperinteet ja ekologisuus .
Liikkuva seurakunta
PTK liittyy Suomen NMKY:n Urheiluliiton ja kirkkohallituksen Liikkuva
seurakunta -hankkeen sisältöihin jatkamalla teemaa koulutustarjonnalla: Liikunnalliset menetelmät kerho- ja leirityössä . Liikkuvan seurakunnan liikunta on keskeisessä roolissa järjestön toiminnassa muun
muassa hiippakuntaleireillä, polkupyöräpyhiinvaelluksella, salibandytoiminnassa, Taktiikka-ulkoliikuntapelissä sekä luontoretriiteissä .
Toiminnan tavoitteena on vahvistaa arkiliikunnan, pelien, leikkien ja
luonnossa tapahtuvan toiminnan osaamista erityisesti seurakuntien
lapsi- ja nuorisotyössä sekä ylipäätään hyödyntää liikuntaa oppimisen
välineenä . Järjestön tavoitteena on tukea seurakuntien mahdollisuutta
tarjota monipuolista liikuntaa edullisesti tai jopa ilmaiseksi .
Liikuttava seurakunta
Liikuttava seurakunta -kirjaa käytetään PTK:n koulutuksien pohjana .
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Lisää liikettä -koulutus ja kirja antavat yhdessä valmiuksia käyttää arkiliikunnan metodeja kasvatustyössä . Liikuttava seurakunta antaa käytännön ideoita muun muassa siihen, kuinka uudistamme seurakuntatyötä entistä liikkuvammaksi ja kuinka toteutamme liikuntakirkkoja
osana jumalanpalveluselämää .
Salibandytoiminta
PTK jatkaa seurakuntien liikunta- ja salibandykerhojen kehittämistyötä
kouluttamalla salibandykerhojen ja -ryhmien ohjaajia . Salibandykoulutukset on uudistettu järjestön vuonna 2014 julkaiseman Kesytä Pallo
-kirjan sisältöjen mukaisesti . PTK:n Itä-Suomen piiri järjestää toimintavuonna perinteisen Kuopion hiippakunnan hiippasählyn.

2.8 Ympäristökasvatus
Martin matkassa – luontoretriitti
Partaharjulla järjestetään seurakuntien työntekijöille reformaattorin
hengessä matkaava koulutus, jossa on retriittimäisiä piirteitä . Martin
matkassa on osin hiljainen, osin toiminnallinen luontoa monipuolisesti
hyödyntävä ja omiakin akkuja lataava retriitti . Osallistuja oppii myös
ympäristön käyttämistä lasten ja nuorten spiritualiteetin vahvistamisessa ja ympäristökasvatuksessa .
Luonto seurakunnan toimintaympäristönä
Seurakunnille tarjotaan ympäristökasvatuksen kehittämiseen ja seurakunnan oman ympäristön monipuoliseen pedagogisen hyödyntämisen
avuksi suunniteltua tilauskoulutusta .
Partaharjun Pieni pyhiinvaellus –polku
Partaharjulle rakennettua pyhiinvaelluspolkua käytetään leireillä ja tapahtumissa sekä opastetaan Partaharjulla leirejä pitäviä seurakuntia
ja muita vieraita sen hyödyntämisessä . Partaharjun toimintakeskus sai
kirkon ympäristökasvatuspalkinnon syksyllä 2016 .
Ristikiven kirkossa ja Tievakappelissa järjestetään toimintavuonna ympäristökasvatuksellisia hartauksia .
PTK järjestää Reformaation juhlavuonna 2017 Tour de Henrik eli varhaisnuorten polkupyöräpyhiinvaelluksen Kokemäeltä Turkuun .
Partioyhteistyö
Järjestön edustaja on mukana valtakunnallisessa Seppo-ryhmässä tukemassa ja kehittämässä seurakuntien partiotoimintaa .
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VARHAISNUORISOTYÖN ASEMAN VAHVISTAMINEN
SEURAKUNNISSA
PTK pitää esillä kouluikäisten lasten parissa tehtävää työtä kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa verkostoissa ja seminaareissa, kirkon lapsi- ja nuorisotyön valtakunnallisilla neuvottelupäivillä ja yhteistyöjulkaisuissa (Villi-lehti) . Hiippakunnallista varhaisnuorisotyön asemaa ja
seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän identiteettiä tuetaan erityisesti
piiritoiminnan avulla (leirit, tapahtumat, koulutukset ja varhaisnuorisotyöntekijöille suunnatut työseminaarit) . Nuorisotyönohjaajia kouluttavien oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on vahvistaa
opiskelijoiden metodista osaamista kouluikäisten lasten kanssa toimittaessa . PTK:n yhdessä Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa järjestämät seurakuntien johtavien
nuorisotyönohjaajien työkokoukset pyritään luomaan säännöllisesti kokoontuvaksi ja työn sisältöjä kehittäväksi verkostotapaamiseksi . PTK:n
koulutus- ja materiaalituotannon keskeisenä tavoitteena on vahvistaa
seurakunnissa lapsi- ja nuorisotyötä tekevien ammattitaitoa toimia tyttöjen ja poikien parissa .
Toimintavuoden keskeisin yksittäinen varhaisnuorisotyön profilointi on
Mikä ikä -teeman syventäminen yhdessä Kirkkohallituksen kanssa (katso luku 2 .1 . Kerhotyö) . Teemalla jatketaan vuonna 2013 julkaistun Tytöt
ja pojat seurakuntalaisina -kehittämisasiakirjan sisältöjen syventämistä
seurakunnissa .

4

TYTTÖJEN JA POIKIEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN
PTK pyrkii vahvistamaan lapsen oikeuksien toteutumista, lapsen edun
huomioon ottamista ja lasten herkkää kuulemista sekä kirkossa että
yhteiskunnassa . PTK kehittää menetelmiä kuulla erityisesti alakouluikäisiä lapsia, jotka eivät vielä osaa ilmaista itseään totutuin demokratian keinoin .
TPOK ja Lapsiasiahenkilöt
Seurakunnissa lasten ja nuorten osallisuutta edistetään seurakunnallisten palvelujärjestöjen, Kirkkohallituksen ja Seurakuntaopiston yhteisessä Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa -työryhmässä (TPOK) . Työryhmän keskeisinä tehtävinä on tukea lapsen oikeuksien juhlapäivän
viettoa seurakunnissa sekä edistää osallisuushankkeiden synnyttämien
toimenpiteiden juurtumista osaksi seurakuntien toiminnan ja päätöksenteon arkea .
Näistä tärkeimmät ovat seurakuntiin nimetyt lapsiasiahenkilöt (vuoden
2016 alussa 368 nimettyä lapsiasiahenkilöä) . Heitä ja muita seurakuntien työntekijöitä tukevia työvälineitä sekä ajankohtaista tietoa julkaistaan lapsivaikutukset.fi-sivustolla . Syksyllä 2017 toteutetaan valtakunnallinen lapsiasiahenkilöseminaari . Lapsiasiahenkilöille lähetetään
vuosittain 2–4 uutiskirjettä .
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Osallisuuden vahvistajat ja muut yhteiskunnalliset verkostot
PTK osallistuu aktiivisesti osallisuutta vahvistavien yhteiskunnallisten
järjestötoimijoiden yhteistyöverkostoihin . Yhteistyössä Opinkirjon kanssa PTK koordinoi vapaamuotoista Osallisuuden vahvistajat -verkostoa,
joka toimii innovatiivisena keskustelufoorumina ja yhteistyökanavana
lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisesta kiinnostuneille tahoille .
Toimintavuonna verkosto suunnittelee osallisuustiedottamisen vahvistamista sekä kartoittaa järjestötoimijoiden yhteistyön tiivistämisen ja
edelleen kehittämisen mahdollisuuksia .
PTK osallistuu myös lapsiasiavaltuutetun toimiston alaisen, Lastensuojelun Keskusliiton koordinoiman Lapsen oikeuksien sopimuksen viestintäverkostoryhmän toimintaan ja osallistuu sen kautta Lapsen oikeuksien päivän teemojen ja virikkeiden suunnitteluun .
Lapset innovaattoreina -hanke
Toimintavuoden alkuun mennessä päättyvä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Lapset innovaattoreina -hanke jatkuu PTK:n toiminnassa lasten ja nuorten osallisuutta ja luovuutta seurakunnissa vahvistaen . Hankkeen tuottamat pelimateriaalit INNOpoli Keksi! (3–8-vuotiaille),
INNOpoli Neronleimaus (+6-vuotiaille) ja INNOpoli Vario (+14-vuotiaille)
tarjoavat seurakunnille ja kouluille työkalun lasten innovatiivisuuden vahvistamiseen sekä yhteistyöalustan aikuisten ja lasten yhteiselle suunnittelutyölle . Toimintavuonna hankkeen tulokset ja materiaalit
ovat esillä Suomi-areenalla, johon PTK ja Porin seurakunnat järjestävät
INNOpoli-pelihaasteen päättäjille .
Hankkeessa PTK:n yhteistyökumppaneina ovat Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Osallisuuden vahvistajat -verkosto ja Seurakuntien Lapsityön Keskus .
Kato mua!
Lasten oikeudet sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen teemat ovat esillä
PTK:n Itä-Suomen piirin järjestämässä Kato mua! -perhetapahtumassa
Joensuussa marraskuussa . Ilmainen perhetapahtuma järjestetään toimintavuonna 2017 kolmatta kertaa yhteistyössä eri paikallisten toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa .

5

PARTAHARJU JA TIEVATUPA
Partaharju ja Tievatupa ovat PTK:n leiri- ja kurssitoimintaan erikoistuneet palveluyksiköt . Niissä molemmissa lapset, nuoret ja heidän perheensä ovat palvelujen erityinen kohderyhmä . Kun seurakunnat ovat
viime vuosina yhä enenevissä määrin luopuneet omista leirikeskuksistaan, on Partaharjun ja Tievatuvan merkitys monipuolisina ja kustannustehokkaina lasten ja nuorten leirityön ympäristöinä kasvanut .
Partaharjun toimintakeskus
Pieksämäellä sijaitseva, Partaharju-säätiön omistama Partaharjun toimintakeskus tarjoaa leiri-, kurssi- ja juhlapalvelut luonnonkauniissa
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ympäristössä keskellä Järvi-Suomea . PTK otti vastuun Partaharjun
toiminnasta 1 .6 .2014 alkaen . Majoitusvuorokausien kokonaismäärän
(nuorisokäyttö ja muut asiakkaat) toteutumaksi odotetaan noin 14 000
vuorokautta . Toimintakeskuksen kehittäminen ja markkinointi on edelleen yksi toimintavuoden keskeisistä haasteista . Tavoitteena on profiloida Partaharjua valtakunnallisena, erityisesti seurakuntien leiri- ja retkeilytyöhön keskittyvänä nuorisokeskuksena . Keskeisenä tehtävänä on
innostaa ja kehittää seurakuntien laajan leiri- ja retkitoiminnan sisältöjä ja osaamista . Laajasti verkostoituneen kehittämistoiminnan sisällöissä painotetaan kansainvälisesti orientoitunutta leirimaailmaa, lapsi- ja nuorisolähtöistä toimintaa, ympäristökasvatuksen näkökulmia ja
jumalanpalveluselämää toiminnan ytimessä . Partaharjulle rakennettiin
syksyllä 2016 esteetön luontopolku, jonka pituus on 1,8 km .
Toimintavuonna keskitytään yhteistyöverkostojen vahvistamiseen eri
nuorisotoimijoiden, elinkeinotoiminnan harjoittajien, Hiekanpään elämänkaarihankkeen ja DIAK:n yhteisöpajatoiminnan kanssa . Pieksämäen alueen Green care -hankkeen puitteissa etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia ja pilotoidaan esteetöntä luontopolkua yhdessä
muiden paikallisten toimijoiden kanssa . Partaharjun ohjelmapalvelujen
tuotteistamista jatketaan ja kehitetään yhdessä Osuuskunta Aarrekampuksen kanssa . PTK:n kouluttajista erityisesti Itä-Suomen alueella toimivan kouluttajan tehtävissä painottuvat Partaharjun toiminnan kehittämiseen liittyvät sisällöt .
Partaharjun kiinteistöjen ylläpidon ja kehittämisen osalta tehdään yhteistyötä Partaharju-säätiön kanssa .
Toimintavuonna rakennetaan Partaharjun lähimaastoon esteetön luontopolku taukopaikkoineen ja korjataan entiset patikka- ja luontopolut .
Mikäli varauskodan rakentamiseen saadaan rahoitus, sen rakennustyö
aloitetaan keväällä 2017 .
Retkeily- ja kurssikeskus Tievatupa
Saariselällä sijaitseva Retkeily- ja kurssikeskus Tievatupa tarjoaa tukikohdan Lapin luonnossa tapahtuvalle leiri- ja retkeilytoiminnalle . Tievatupa tarjoaa monipuoliset majoitustilat ja hyvät puitteet myös koulutuksille ja seminaareille .
Toimintavuonna retkeily- ja kurssikeskuksen majoitusvuorokausien
kokonaismäärän odotetaan nousevan 9 800 vuorokauteen . Partaharjun
tavoin markkinointi on toimintavuoden keskeinen kehittämishaaste .
Tievatuvan ja Partaharjun markkinointiyhteistyötä tiivistetään . PTK:n
Lapuan ja Oulun hiippakunnan alueella toimivan kouluttajan tehtäväkuvassa on painotettu Tievatuvan oman toiminnan ja retkeilykeskuksen markkinoinnin kehittäminen . Uusasiakashankinnassa keskeisinä
kohteina ovat muun muassa juniorihiihtoseurat ja partiolippukunnat .
Retkeily- ja kurssikeskus on jäsen Kirkon Paikat -markkinointirenkaassa .
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VIESTINTÄ JA VILLI-LEHTI
Viestintä
Järjestön kotisivustoa ylläpidetään aktiivisesti . PTK:n tapahtumien ja
uutisten kertomista lisätään sosiaalisessa mediassa . Mobiilin käytön lisääntyminen huomioidaan järjestöviestinnässä . Lapsi- ja nuorisotyötä
tekeville sekä seurakuntien kerhonohjaajille toimitetaan säännöllisesti
sähköpostiviestiä ajankohtaisista teemoista .
Sähköistä viestintää täydentävät Koulutus ja palvelut 2017 -katalogi
sekä järjestön toiminnan esittelypisteet eri tapahtumissa .
Järjestön sisäisen viestinnän työvälineenä käytetään PTK-intraa PTK:n
omissa asioissa, fuusioasioissa Yammer-palvelua .
Villi-lehti
PTK julkaisee Kirkkohallituksen ja Nuorten Keskuksen kanssa Villilehteä . Villi on nuorisotyön ammatti- ja tiedotuslehti ja se toimitetaan
veloituksetta seurakuntien varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä toimiville
työntekijöille sekä julkaisijoiden yhteistyökumppaneille . Villi ilmestyy
kuusi kertaa ja sen levikki on noin 2 500 kappaletta . PTK toimittaa aineiston omalle aukeamalleen sekä julkaisee yhden pistokkeen . Lehdellä
on palkkiotoiminen toimitussihteeri, joka vastaa myös lehden taitosta ja
nettisivustosta (www .villi .fi) . PTK:n toiminnanjohtaja kuuluu Villi-lehden toimitukseen .
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KANSALLISET JÄSENYHTEYDET JA YHTEISTYÖVERKOSTOT
Jäsenluettelon mukaan PTK:n jäsenistön kokoonpano on seuraava:
279 paikallista jäsenyhteisöä (seurakuntaa)
4 alueellista jäsenyhteisöä (seurakuntayhtymää)
6 piirijärjestöä
Jäsenyhteisöjen säännöllisen kerhotoiminnan piirissä on vuoden 2015
tilastojen mukaan 52 863 kouluikäistä lasta ja heidän kerhojensa nuorta ohjaajaa .
PTK:n piirijärjestöt
PTK:n alueellista toiminnasta vastaavat kuusi eri hiippakuntien alueilla
toimivaa piirijärjestöä: Hämeen piiri, Itä-Suomen piiri, Kaakkois-Suomen piiri, Keski-Suomen ja Pohjanmaan piiri, Uudenmaan-Helsingin
piiri ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri . Piirit toimivat itsenäisesti
seurakuntien varhaisnuorisotyöntekijöiden johdolla ja laativat omat toimintasuunnitelmansa . Osa niiden hallinnosta hoidetaan keskustoimistossa . PTK:n kouluttajat ovat tiiviissä yhteistyössä piirien kanssa .
Partaharju-säätiö
Poikien Keskuksen omaisuus on aikoinaan siirretty Partaharju-säätiön hallinnoitavaksi . Säätiön perustehtävä on kristillisen varhaisnuorisotyön tukeminen . Säätiön ja PTK:n yhteistyösopimuksen mukaisesti
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toimijoilla on yhteinen taloustoimisto ja PTK:n toiminnanjohtaja toimii
myös säätiön toiminnanjohtajana .
Järjestö- ja viranomaisyhteydet
PTK saa merkittävimmän rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä . Järjestö tekee aktiivisesti yhteistyötä lasten ja nuorten asioita edistävien viranomaisten kanssa ja tukee toiminnallaan erityisesti nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteita, lapsiasiavaltuutetun työtä ja
lapsen oikeuksien sopimuksen kansallista viestintää .
PTK:lla ja Kirkkohallituksella on keskinäinen sopimus, joka määrittelee
yhteistyön lähtökohdat ja työnjaon . Seurakuntaopiston kanssa järjestöllä on yhteistyösopimus koulutustoiminnan osalta . Suomen Lähetysseura on PTK:n sopimuspohjainen yhteistyökumppani niin leiri-, julkaisu- kuin koulutusyhteistyössä .
Kirkkohallituksen kasvatustyön toimijat (Kirkon kasvatus ja perheasiat
ja Kyrkans central för det svenska arbetet / Kristen fostran), Nuorten
Keskus, PTK, Seurakuntien Lapsityön Keskus ja Suomen Lähetysseura
muodostavat Kirnu-yhteistyöryhmän, jonka puitteissa koordinoidaan ja
kehitetään kirkon lapsi- ja nuorisotyötä .
Valtakunnalliset lastenjärjestöt (Kansallinen Lastenliitto, Nuoret Kotkat,
Suomen Demokratian Pioneerin Liitto, Suomen Nuorisoseurojen Liitto,
Suomen Setlementtiliitto ja Vesaisten Keskusliitto) muodostavat PTK:
lle toisen valtakunnallisen yhteistyöverkoston . Toimintavuoden yhtenä
tavoitteena on tuottaa verkkojulkaisu järjestöjen yhteisten osallisuushankkeiden tuottamista toiminnallisista metodeista .
Viime vuosina PTK on vahvistanut yhteistyötään Suomen Partiolaisten
kanssa . PTK:n edustaja osallistuu seurakuntien partioyhteyshenkilöiden (Seppo) verkoston toimintaan . PTK on ollut synnyttämässä alueellisia Seppo-tapaamisia yhteistyössä Partion piirien kanssa . Lisäksi järjestö on mukana Nuorten syrjäytymisen ehkäisy partiotoiminnan avulla
-hankkeessa, mikä on Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 kotimainen
erityiskohde .
PTK on aktiivinen jäsen Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa . Järjestö
on myös Kirkon Nuorisotyöntekijöiden ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö sekä Kirkkopalvelujen ja Lastensuojelun
Keskusliiton jäsen . Lisäksi PTK tekee yhteistyötä lukuisten muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa .

7.1 Koulutusyhteistyö
Seurakuntaopiston kanssa järjestöllä on yhteistyösopimus koulutustoiminnan osalta . Toimintavuonna 2017 käydään yhteistyöneuvotteluja ja
sovitaan yhdessä järjestettävät kurssit sekä kartoitetaan DIAKin, Oulun
Centrian ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä (muun muassa avoin ammattikorkeakoulu) . Kirkkohallituksen kanssa suunnitellaan ja toteutetaan Kirkon kasvatuksen erityiskoulutuksen
moduuleja . Verken ja pelikasvattajien verkoston kanssa toteutetaan
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Nuori2017-tapahtuman yhteydessä SomeCamp - digitaalisen lapsi- ja
nuorisotyön verkostokoulutus .
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KANSAINVÄLISET YHTEISTYÖVERKOSTOT JA GLOBAALIKASVATUS
European Fellowship ja Global Fellowship
PTK toimii aktiivisesti The European Fellowship -järjestössä (EF, www .
europeanfellowship .org) . EF:n kautta PTK:lla on kontakti noin 15 eurooppalaiseen nuorisotyön järjestöön . Toimintavuonna PTK tekee yhteistyötä erityisesti kahden koulutuksen tiimoilta: EF:n nuorille ohjaajille toimintavuonna Tanskassa järjestämän pääsiäiskurssin sekä EF:n ja
Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaoston yhteistyössä Baltiassa
järjestämän ekumeenisen koulutuksen yhteydessä . PTK edistää seurakuntien osallistumista myös muihin EF:n järjestämiin koulutuksiin ja
tapahtumiin . EF:n puheenjohtajana toimii Juhana Malme Espoonlahden seurakunnasta .
PTK on jäsenenä myös EF:n maailmanlaajuisessa The Global Fellowship
(GF, www .globalfellowship .net) -kattojärjestössä . PTK on yksi GF:n perustajajäsenistä .
Viro
Järjestö jatkaa perinteistä lähialueyhteistyötä tukemalla toiminnallisesti ja taloudellisesti Viron kirkon Lapsi- ja nuorisotyön yhdistystä (EELK
LNÜ) . Yhteistyömuotoja ovat koulutukset, leirityön tukeminen ja materiaalin tuotanto . Yhteistyötä koordinoi Kirnun Viro-työryhmä, jonka
puheenjohtajana on PTK:n Etelä-Suomen kouluttaja . Yhteistyökumppaneita ovat Suomen Lähetysseuran Tallinnassa työskentelevä nuorisotyönohjaaja ja European Fellowshipin verkosto .
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön kansainvälisen työn yhteistyöryhmä
PTK:n kansainvälistä työtä ja globaalikasvatustoimintoja toteutetaan
yhteistyössä muiden kotimaisten toimijoiden kanssa . Yhteistyön keskeisin foorumi on Kirkon lapsi- ja nuorisotyön kansainvälisten asioiden
yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön
kansainvälisten yhteyksien ja vastuun vahvistaminen . Yhteistyöryhmän
yhteisenä tiedotuskanavana toimii Sakasti-palvelussa Kasvatuksen
kansainvälisyys -sivusto .
Toimintavuonna yhteistyöverkoston kautta tapahtuvaa toimintaa värittää reformaation juhlavuosi 2017 . Verkosto tiedottaa kansainvälisistä
reformaation juhlavuoden tapahtumista, verkostoista (esim . Young Reformers) ja materiaaleista .
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HALLINTO, TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ
Yhdistymisneuvottelut
PTK käynnisti yhdessä Nuorten Keskuksen ja Seurakuntien Lapsityön
Keskuksen kanssa vuoden 2014 aikana neuvottelut järjestöjen yhdistymiseksi . Osapuolten tarkoituksena on aikaansaada yksi järjestö, joka
jatkaa NK:n, PTK:n ja SLK:n toimintaa . Järjestöt ovat toimineet tiiviissä
yhteistyössä pitkään ja niiden kaikkien jäsenet ovat pääasiassa seurakuntia . Muodostettava järjestö kokoaa yhteen seurakunnallisella kentällä toimivien järjestöjen resurssit ja voi vahvemmin tukea lapsen ja
nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvella
evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä
hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa .
Yhdistymisen mahdollisuuksia on selvittänyt osapuolten hallitusten keväällä 2014 nimeämä ohjausryhmä . Ohjausryhmä päätyi esittämään
fuusioneuvottelujen käynnistämistä . Osapuolten hallitukset nimesivät
toukokuussa 2015 uuden ohjausryhmän tekemään fuusion toteuttamisesta esityksen järjestöjen hallinnoille . Tavoitteena on, että fuusio toteutuisi 2016–2017 vuodenvaihteessa .
Liittokokous
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää liittokokous, joka sääntöjen mukaan kokoontuu joka neljäs vuosi . Fuusioneuvottelujen edettyä pidettiin huhtikuussa 2016 PTK:n 1 . ylimääräinen liittokokous . Liittokokous
päätti, että Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry hyväksyy osaltaan yhdistymisen Nuorten Keskus ry:n ja Suomen Ev .-lut . Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n kanssa yhdistymissopimuksessa kuvatulla
tavalla . Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry päätti purkautua
ja teki tästä ensimmäisen päätöksen . Asia päätetään lopullisesti PTK:n
ylimääräisessä liittokokouksessa 1 .12 .2016, jolloin päätetään myös
purkautumisesta johtuvista selvitystoimista . Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on selvitystoimien jälkeen tehty merkintä
yhdistysrekisteriin .
Valtuusto
Liittokokousten välisenä aikana päätäntävaltaa käyttää valtuusto, johon
kuuluu 21 liittokokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä sekä heidän
varajäsenensä . Nykyisen valtuuston toimikausi on 2015–2019 . Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa .
Hallitus
Toimeenpanevana elimenä asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa hallitus,
johon kuuluu yhdeksän valtuuston valitsemaa jäsentä . Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan . Vuotuinen kokousrytmi vahvistetaan hallituksen
järjestäytymiskokouksessa tammikuussa . Hallituksen esittelijänä toimii
toiminnanjohtaja .
Työvaliokunta
Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan ja määrittelee sen tehtävät järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa .
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Työryhmät
Hallitus asettaa alaisuuteensa tarvittavat työryhmät . Toimintavuoden
2017 alkaessa toimivat seuraavat työryhmät ja neuvottelukunnat:
- Jiipeenetin neuvottelukunta ja toimitus
- Materiaalityöryhmä
- Musiikkityöryhmä
Työryhmien toimintakausi on kolme vuotta . Toimintavuoden alkaessa
toimivien työryhmien toimintakausi on syksystä 2016 kevääseen 2019 .
Toimistot ja henkilöstö
Keskustoimisto sijaitsee Partaharjulla Pieksämäen kaupungissa . Keskustoimistossa on kolme vakituista työntekijää: kirjanpitäjä, tiedotussihteeri ja toimistosihteeri sekä talouspäällikkö ja verkkosuunnittelija,
jotka ovat määräaikaisia . Lisäksi siellä on Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien alueella toimivan kouluttajan toimipaikka . Keskustoimistossa
sijaitsee PTK:n laaja arkisto .
PTK on vastannut 1 .6 .2014 alkaen Partaharjun toimintakeskuksen toiminnasta . Toimintakeskuksella on kuusi työntekijää: isäntä, emäntä,
kaksi kokkia, siivooja ja talonmies . PTK vuokraa Partaharjun toimitilat Partaharju-säätiöltä . Partaharjun toimintakeskuksessa on vuodesta
2015 alkaen ollut palveluksessa yhdestä kahteen siviilipalvelushenkilöä
kerrallaan .
Helsingin toimisto sijaitsee Itä-Pasilassa PTK:n omissa tiloissa . Helsingin
toimistolla ovat kolmen kouluttajan ja toiminnanjohtajan toimipaikat .
Toiminnanjohtaja on toimivapaalla vuoden 2017 helmikuun loppuun .
Helsingissä työskentelevä kouluttaja on nimitetty hänen sijaisekseen .
Sijaisuustehtävän ajaksi Helsingin toimistoon on nimitetty määräaikainen kouluttaja .
Lapuan ja Oulun hiippakunnan alueella toimivan kouluttajan toimipaikka on kotitoimistossa Ähtärissä .
Tievatuvalla, joka toimii PTK:n Lapin retkeily- ja kurssikeskuksena, on
tällä hetkellä kaksi henkilöä vakituisessa työsuhteessa . Lisäksi sesonkien aikana käytetään määräaikaisia työntekijöitä .
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TALOUS
Tulojen muodostuminen
PTK:n tulot muodostuvat varsinaisen toiminnan tuotoista, varainhankinnasta ja avustuksista .
Varsinaisen toiminnan tuotot koostuvat koulutusten, leirien, kustanteiden, julkaisujen, Partaharjun toimintakeskuksen ja Tievatuvan retkeily- ja kurssikeskuksen tuotoista . Varainhankinnan tuottoja ovat jäsenmaksutuotot . Avustuksiin sisältyvät valtion ja kirkon avustukset sekä
kolehdit .
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Toimintavuoden talouden näkymät ja taloudelliset tavoitteet
Koulutustoiminnan taloudellisena tavoitteena on, että koulutustuotot
kattavat myös koulutuksen kiinteitä menoja .
Leiri- ja retkeilytoiminnan osalta toimintavuosi on hiippakuntaleirien
vuosi, joten keskusjärjestö ei järjestä omaa budjetoitua leiritoimintaa .
Tiedotustoiminta sisältää Jiipeenetin sekä järjestön muun tiedotuksen
tuotot ja kulut . Lisäksi julkaistaan yksi JiipeenettiExpress-lehti . Jiipeenetin kehittämiseen on aiempina vuosina saatu yksittäisiä avustuksia .
Tavoitteena on edelleen luoda pysyvä tukijärjestelmä sivustolle . Verkkotyöhön ja tiedotukseen on budjetoitu uuden järjestön perustamiseen
liittyviä kustannuksia .
Aiempien vuosien tapaan järjestö julkaisee ja välittää toimintaa tukevaa
materiaalia . Materiaalien ja julkaisujen myynnissä odotetaan kasvua
muutamiin edellisiin vuosiin verrattuna . Vanhoista vuoden 2016 tuotteista etenkin Kerhonohjaajan käsikirjan 2016–2017, Kerhokokki-kirjan
ja Salaisuuslaatikko 2:n ja uusien vuoden 2017 aikana ilmestyvien teosten (Auta armias!, Raamattuvartti ja Leikkikirja), myynnille on selkeitä
taloudellisia odotuksia .
Partaharjun ja Tievatuvan tuottoja ja kuluja seurataan omina kohteinaan ja tavoitteena on saavuttaa kulut kattava ja positiivinen toimintatulos . Vuosittaisiin korjaus- ja uusintainvestointeihin varaudutaan
edellisvuosien tapaan . Partaharju-säätiön tilavuokra sovitaan vuosittain
säätiön kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti .
PTK:n kustannuksista vajaa 40 % katetaan valtion ja kirkon avustuksilla sekä kolehdeilla . Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki on merkittävin .
Kirkkohallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kirkon avustusta arvioidaan saatavan 50 000 euroa ja se käytetään sopimuksen mukaisesti varhaisnuorisotyön kehittämiseen ja tukemiseen . Varainhankinnan eli jäsenmaksujen osuus PTK:n tuotoista on vain noin kolme
prosenttia .
Merkittävä osa järjestön kustannuksista katetaan suoraan toiminnasta saatavilla tuotoilla, jonka vuoksi varsinaisen toiminnan taloudellinen
suunnittelu ja toteuttaminen on tärkeää . Edellisten kolmen valmistuneen tarkasteluvuoden talouden kehitys on ollut negatiivinen . Tämä
asettaa edelleen voimakkaita paineita kulu- ja henkilöstörakenteen yksityiskohtaiseen tarkasteluun .
Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017 esitetään vuosibudjetissa . Yksittäisistä kokonaisuuksista ja tapahtumista vastaavat toimihenkilöt osallistuvat budjetin laadintaan ja ovat osaltaan myös tulosvastuussa sen
toteumasta .
Budjetin toteutumista seurataan vuoden mittaan kuukausiraporteilla ja
välitilinpäätöksellä, joka laaditaan 31 .8 . tilanteesta . Rahoituksellista tilannetta seurataan kuukausittain päivitettävällä kassavirtalaskelmalla .
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KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2017
Alla on päivitetty tapahtumalista keväällä 2016 julkaistusta PTK:n Koulutus ja palvelut 2017 -katalogista . Kyseiset koulutukset, leirit, retket ja
muut tapahtumat järjestää joko PTK tai PTK:n piiri .

PTK koulutukset ja tapahtumat 2017
Tammikuu

Mikkelin hiippakunnan varhaisnuorisotyön työkokous
Alueellinen työkokous kokoaa yhteen varhaisnuorisotyön ammattilaiset
pohtimaan tyttöjen ja poikien parissa tehtävän työn ydinkysymyksiä ja
tulevaisuuden haasteita .
Aika: 11 .–12 .1 .2017
Paikka: Kartanohotelli Satulinna, Hirvensalmi
Järjestäjät: PTK:n Kaakkois-Suomen piiri, Mikkelin hiippakunta ja
Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 30 .11 .2016 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@ptk .fi,
0400 541 957
Hinta: 160 €/hlö jäsenseurakunta, 180 €/hlö muut, sis . koulutuksen,
majoituksen 2 hh ja ruokailut . 1 hh lisämaksu 35 € .

PTK:n Etelä-Suomen piirien yhteinen työkokous
Työkokous tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden tutustua varhaisnuorisotyön uusiin metodeihin ja menetelmiin sekä kehittää omaa ammatillista osaamistaan .
Aika: 12 .–13 .1 .2017
Paikka: Tampere
Järjestäjät: PTK:n Uudenmaan-Helsingin piiri, PTK:n VarsinaisSuomen ja Satakunnan piiri, PTK:n Hämeen piiri, Espoon, Helsingin ja
Tampereen hiippakunnat, Turun arkkihiippakunta ja Agricolaopintokeskus .
Ilmoittautuminen: 2 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi,
0400 508 241
Hinta: 170 €/hlö jäsenseurakunta, 180 €/hlö muut, sis . täysihoidon .
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Lapuan ja Oulun hiippakuntien varhaisnuorisotyötä tekevienen
yhteinen työkokous
Työkokous tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden tutustua varhaisnuorisotyön uusiin metodeihin ja menetelmiin sekä kehittää omaa ammatillista osaamistaan .
Aika: 12 .–13 .1 .2017
Paikka: Ylivieska
Järjestäjät: PTK, Oulun hiippakunta, Lapuan hiippakunta, PTK:n Keski-Suomen ja Pohjanmaan Piiri ja Agricola-opintokeskus .
Ilmoittautuminen: 30 .11 .2016 mennessä sähköpostilla markku .autio@
ptk .fi .
Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, 044 7878334, markku .autio@ptk .
fi tai hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist 044 7555552, saija .kronqvist@
evl .fi .
Liikkuva seurakunta -koulutus
Lisää liikettä työpäivään -koulutus antaa valmiuksia käyttää laaja-alaisesti arkiliikunnan metodeja omassa työssä . Koulutuksesta saat käytännön ideoita siihen, kuinka uudistaa työyhteisön kokouskulttuuria
liikkuvammaksi, kuinka tehdä seurakuntatyöstä liikkuvaa ja kuinka
toteuttaa liikuntakirkko osana seurakunnan jumalanpalveluselämää .
Koulutuksessa hyödynnämme Kesytä Pallo -käsikirjaa . Kirja on tehty
kaikille, jotka tahtovat käyttää salibandya ja eri palloilulajeja vapaamuotoisen liikunnan välineenä .
Aika: 18 .–20 .1 .2017
Paikka: Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Järjestäjät: Seurakuntaopisto ja PTK
Ilmoittautuminen: 5 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi,
0400 508 241 tai kouluttaja ja liikuntapappi Eeva-Liisa Helle,
eeva-liisa .helle-lahti@kuortane .com
Hinta: Koulutus 180 €/hlö ja täysihoito 120 €/hlö (2 hh) .

Lapuan hiippakunnan kerhonohjaajapäivä
Koulutus on osa hiippakunnissa järjestettävää kerhonohjaajien koulutuspäivien valtakunnallista ketjua, joka tavoittaa yli tuhat vapaaehtoista kerhonohjaajaa eri puolilla Suomea . Kerhonohjaaja kehittää omia ohjaamistaitojaan sekä tutustuu uusiin metodeihin ja ideoihin .
Aika: 21 .1 .2017
Paikka: Marttinen, Virrat
Järjestäjät: PTK:n Keski-Suomen ja Pohjanmaan piiri, Lapuan
hiippakunta ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 13 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, markku .autio@ptk .fi,
044 7878 334
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Hinta: 20 €/hlö jäsenseurakunta, 25 €/hlö muut, sis . koulutuksen,
materiaalit ja ruokailut .

Mikkelin hiippakunnan kerhonohjaajapäivä
Koulutus on osa hiippakunnissa järjestettävää kerhonohjaajien koulutuspäivien valtakunnallista ketjua, joka tavoittaa yli tuhat vapaaehtoista kerhonohjaajaa eri puolilla Suomea . Kerhonohjaaja kehittää omia ohjaamistaitojaan sekä tutustuu uusiin metodeihin ja ideoihin .
Aika: 21 .1 .2017
Paikka: Savonlinna
Järjestäjät: PTK:n Kaakkois-Suomen piiri, Mikkelin hiippakunta, Savonlinnan rovastikunta, Suomen Lähetysseura ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 9 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@ptk .fi,
0400 541 957
Hinta: 18 €/hlö jäsenseurakunta, 23 €/hlö muut, sis . koulutuksen, materiaalit ja ruokailut .

Tampereen hiippakunnan kerhonohjaajapäivä
Koulutus on osa hiippakunnissa järjestettävää kerhonohjaajien koulutuspäivien valtakunnallista ketjua, joka tavoittaa yli tuhat vapaaehtoista kerhonohjaajaa eri puolilla Suomea . Kerhonohjaaja kehittää omia ohjaamistaitojaan sekä tutustuu uusiin metodeihin ja ideoihin .
Aika: 21 .1 .2017
Paikka: Tampere
Järjestäjät: PTK:n Hämeen piiri, Suomen Lähetysseura ja
Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 13 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi, 0400 508 241
Hinta: 20 €/hlö jäsenseurakunta, 25 €/hlö muut, sis . koulutuksen, materiaalin ja ruokailut .

Turun arkkihiippakunnan alueen partiotyöntekijöiden tapaaminen
Tapahtumassa ajankohtaista asiaa seurakuntien ja partion yhteistyöstä
sekä menetelmäkoulutusta seurakuntien partiotyön tukemiseen .
Aika: 26 .1 .2017
Paikka: Sastamala
Järjestäjät: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Seppomestari,
Lounais-Suomen partiopiiri ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 17 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi,
0400 508 241
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Hinta: 15 €/hlö .

Kuopion hiippakunnan kerhonohjaajapäivä
Koulutus on osa hiippakunnissa järjestettävää kerhonohjaajien koulutuspäivien valtakunnallista ketjua, joka tavoittaa yli tuhat vapaaehtoista kerhonohjaajaa eri puolilla Suomea . Kerhonohjaaja kehittää omia ohjaamistaitojaan sekä tutustuu uusiin metodeihin ja ideoihin .
Aika: 28 .1 .2017
Paikka: Seurakuntaopisto, Pieksämäki
Järjestäjät: PTK:n Itä-Suomen piiri, Kuopion hiippakunta,
Seurakuntaopisto, Suomen Lähetysseura ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 13 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@ptk .fi,
0400 541 957
Hinta: 15 €/hlö jäsenseurakunta, 20 €/hlö muut, sis . koulutuksen,
materiaalit ja ruokailut .

Oulun hiippakunnan kerhonohjaajapäivä
Koulutus on osa hiippakunnissa järjestettävää kerhonohjaajien koulutuspäivien valtakunnallista ketjua, joka tavoittaa yli tuhat vapaaehtoista kerhonohjaajaa eri puolilla Suomea . Kerhonohjaaja kehittää omia ohjaamistaitojaan sekä tutustuu uusiin metodeihin ja ideoihin .
Aika: 28 .1 .2017
Paikka: Oulainen
Järjestäjät: PTK, Oulun hiippakunta, Kalajoen rovastikunta,
Agricola-opintokeskus ja Suomen Lähetysseura
Ilmoittautuminen: 13 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, markku .autio@ptk .fi,
044 7878 334
Hinta: 20 €/hlö jäsenseurakunta, 25 €/hlö muut, sis . koulutuksen,
materiaalin ja ruokailut .

Helmikuu

Luomisen päivät
Tämä koulutus korvaa aiemmat aip-päivät . Innostaako musiikki, kädentaidot, graffiti, museopedagogiikka, sirkus, video, leikki ja tanssi?
Haluatko piristystä aip-kerhoon, päiväkerhoon tai pyhäkouluun? Haluatko ideoita, kuinka juhlia satavuotiasta Suomea ja reformaation
merkkivuotta lasten ja perheiden kanssa? Tervetulleita kurssille ovat
seurakunnan ja kunnan varhaiskasvattajat, pyhäkoulunohjaajat, aipohjaajat, papit ja kanttorit .
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Aika: 2 .–3 .2 .2017
Paikka: Taidetalo Toteemi, Myyrmäki, Vantaa
Järjestäjät: SLK, PTK ja Vantaan kulttuuri
Ilmoittautuminen: Verkossa http://evl-slk .fi/koulutus
Lisätietoja: Kouluttaja Anita Ahtiainen, anita .ahtiainen@
lastenkeskus .fi ja kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@ptk .fi,
0400 541 957
Hinta: 200 €/hlö, lisäksi majoituksen jokainen osallistuja hoitaa itse .

Oulun hiippakunnan kerhonohjaajapäivä
Koulutus on osa hiippakunnissa järjestettävää kerhonohjaajien koulutuspäivien valtakunnallista ketjua, joka tavoittaa yli tuhat vapaaehtoista kerhonohjaajaa eri puolilla Suomea . Kerhonohjaaja kehittää omia ohjaamistaitojaan sekä tutustuu uusiin metodeihin ja ideoihin .
Aika: 4 .2 .2017
Paikka: Rovaniemi
Järjestäjät: PTK, Oulun hiippakunta, Rovaniemen seurakunta ja
Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 21 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, markku .autio@ptk .fi,
044 7878 334
Hinta: 20 €/hlö jäsenseurakunta, 25 €/hlö muut, sis . koulutuksen,
materiaalin ja ruokailut .

Turun arkkihiippakunnan kerhonohjaajapäivä
Koulutus on osa hiippakunnissa järjestettävää kerhonohjaajien koulutuspäivien valtakunnallista ketjua, joka tavoittaa yli tuhat vapaaehtoista kerhonohjaajaa eri puolilla Suomea . Kerhonohjaaja kehittää omia ohjaamistaitojaan sekä tutustuu uusiin metodeihin ja ideoihin .
Aika: 4 .2 .2017
Paikka: Pori
Järjestäjät: PTK:n Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri,
Suomen Lähetysseura ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 20 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi,
0400 508 241
Hinta: 20 €/hlö jäsenseurakunta, 25 €/hlö muut, sis . koulutuksen,
materiaalin ja ruokailut .

K12-ohjaajakoulutus 1. osa
Ohjaajakoulutus on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä
koulutusjärjestelmää, johon kuuluvat muun muassa Nuisku- ja Toimiva perhe -kurssit . Osallistuja tutustuu Gordonin perustaitoihin, joita
ovat selkeä viestintä sekä kuuntelun ja ongelmanratkaisun taidot . Kou25

lutus antaa valmiudet K12-kurssien vetämiseen omassa toimintaympäristössään, esimerkiksi seurakunnissa tai kouluissa . Koulutus on
kaksiosainen . K12-ohjaajaksi pätevöityminen edellyttää myös 2 . osaan
osallistumista . Koulutus on osa kasvatuksen erityiskoulutuksen varhaisnuorisotyön osaa (35 op) .
Aika: 14 .–16 .2 .2017
Paikka: Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Järjestäjät: PTK, Seurakuntaopisto ja Gordonin Toimivat
Ihmissuhteet
Ilmoittautuminen: 14 .12 .2016 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@evl .fi,
0400 541 957
Hinta: 320 €/hlö jäsenseurakunta, 350 €/hlö muut . sis . koulutuksen
ja materiaalit, lisäksi täyshoitomaksu 150 €, sis . majoituksen 2 hh ja
ruokailut .
Maaliskuu

K12-ohjaajakoulutus 2. osa
Ohjaajakoulutus on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä
koulutusjärjestelmää, johon kuuluvat muun muassa Nuisku- ja Toimiva perhe -kurssit . Koulutuksessa osallistuja tutustuu K12-ohjaajan
tehtäviin sekä kehittää omia vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojaan .
Nuisku-, Toiku- ja Toipe -koulutuksen saaneet ohjaajat voivat pätevöityä K12-ohjaajiksi osallistumalla vain 2 . osaan . Koulutus on osa kasvatuksen erityiskoulutuksen varhaisnuorisotyön osaa (35 op) .
Aika: 14 .–16 .3 .2017
Paikka: Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Järjestäjät: PTK, Seurakuntaopisto ja Gordonin Toimivat Ihmissuhteet
Ilmoittautuminen: 6 .1 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@ptk .fi,
0400 541 957
Hinta: 320 €/hlö jäsenseurakunta, 350 €/hlö muut, sis . koulutuksen
ja materiaalit, lisäksi täyshoitomaksu 150 €, sis . majoituksen 2 hh ja
ruokailut .

KOULUREPPU – kasvatuksen erityiskoulutuksen kouluyhteistyön
moduli
Koulutus tarjoaa seurakunnalle ja työntekijälle mahdollisuuden päivittää tietonsa koulun toimintaperiaatteista ja opintosuunnitelmista sekä
kehittää omaa kouluyhteistyötään . Koulutus on suunnattu kaikille kouluyhteistyötä tekeville työntekijöille . Koulutus on osa kasvatuksen erityiskoulutuksen varhaisnuorisotyön osaa (35 op) . Molemmille lähijaksoille osallistuminen on välttämätöntä . Kurssille voi osallistua vaikka ei
haluaisi suorittaa koko erityiskoulutusta .
Aika: 1 . lähijakso 21 .–23 .3 .2017, 2 . lähijakso II 3 .–4 .10 .2017
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Paikka: Helsinki
Järjestäjät: PTK, Kirkon kasvatus ja perhetyö (KKP) ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 31 .12 .2016 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Juha Kinanen, juha .kinanen@ptk .fi,
0400 304 490 .
Hinta: 280 €/hlö, sis . kirjallisuutta ja opetuksen . Majoituksen ja ruokailut jokainen hoitaa itse, samoin mahdolliset julkisen liikenteen kulut
vierailukohteisiin .
Huhtikuu

European Fellowship Easter Course
Kansainvälinen nuorten aikuisten pääsiäiskurssi kutsuu 18–25-vuotiaita kerhonohjaajia, isosia ja nuoria aikuisia viikoksi Tanskaan . European Fellowshipin organisoimalla kurssilla luodaan kontakteja toisten,
eri puolilta Eurooppaa tulevien nuorten kanssa, kehitetään kerhonohjaamisen taitoja yhdessä ja hiljennytään ekumeenisessa hengessä pääsiäisenviettoon .
Aika: 9 .–16 .4 .2017
Paikka: Tanska
Järjestäjät: European Fellowship, PTK ja Nuorten Keskus
Ilmoittautuminen: 31 .12 .2016 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Juha Kinanen, juha .kinanen@ptk .fi,
0400 304 490
Hinta: n . 250 €/hlö, sis . ohjelman, majoituksen ja ruuat,
lisäksi matkat Tanskaan .

Kuopion hiippakunnan varhaisnuorisotyön työkokous
Alueellinen työkokous kokoaa yhteen varhaisnuorisotyön ammattilaiset
pohtimaan tyttöjen ja poikien parissa tehtävän työn ydinkysymyksiä ja
tulevaisuuden haasteita .
Aika: 26 .–27 .4 .2017
Paikka: Rytilahden maja, Sotkamo
Järjestäjät: PTK:n Itä-Suomen piiri, Kuopion hiippakunta ja
Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 24 .3 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@ptk .fi,
0400 541 957
Hinta: 150 €/hlö jäsenseurakunta, 170 €/hlö muut, sis . koulutuksen,
majoituksen 2 hh ja ruokailut . 1 hh huoneen lisämaksu 35 € .

Toukokuu
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Poikien ja tyttöjen kevätretki
Lapuan hiippakunnan seurakuntien kevätretki pojille ja tytöille . Konsertti Alahärmän kirkossa, ruokailu luonnossa sekä hauskanpitoa PowerParkissa . Päivään odotetaan yli 1 500 poikaa ja tyttöä ohjaajineen .
Aika: 6 .5 .2017
Paikka: Alahärmä
Järjestäjät: PTK:n Pohjanmaan piiri, Kauhavan seurakunta /
Alahärmän kappeliseurakunta, Markki-Partio ja Lapuan hiippakunta
Ilmoittautuminen: 14 .4 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, markku .autio@ptk .fi,
044 7878 334
Hinta: 35 €/hlö, alle 130 cm 25 €/hlö, sis . konsertin, ruokailun ja
rannekkeen PowerParkiin .
Hiippasähly
Reipas ja fair play -henkinen tapahtuma Kuopion ja Mikkelin hiippakunnan alueella toimiville seurakuntien sählykerhoille .
Aika: 13 .5 .2017
Paikka: Pieksämäki
Järjestäjät: PTK:n Itä-Suomen piiri, Kuopion hiippakunta ja
Pieksämäen seurakunta
Ilmoittautuminen: 14 .4 .2017 mennessä osoitteessa:
http://www .pieksamaenseurakunta .fi
Lisätietoja: Pieksämäen seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja
Ilmo Häkkinen, ilmo .hakkinen@evl .fi, 050 3067 645
Hinta: 70 €/joukkue + 7 €/hlö .

Pilotti-Avartti -ohjaajan kurssi
Kurssi antaa valmiuksia toimia Pilotti-ohjaajana ja on vaatimuksena
Avartti-toiminnassa .
Aika: 15 .–16 .5 .2017
Paikka: Helsinki
Järjestäjät: PTK, Avartti-säätiö ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 15 .3 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Juha Kinanen, juha .kinanen@ptk .fi,
0400 304 490 sekä www .pilotti .info ja www .avartti .fi
Hinta: 50 €, sisältäen lounaat, majoituksen jokainen hoitaa itse .

Liikunnalliset menetelmät kerho- ja leirityössä
Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline . Piha ja lähimetsä tarjoavat toimintaan monipuolisen toimintaympäristön . Kurssilla tutustutaan liikuntakasvatuksen toimintamalleihin pelaillen, leikkien ja luonnossa seikkaillen . Tule hakemaan uusia liikuttavia ideoita
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kerho- ja leirityöhön .
Aika: 16 .–18 .5 .2017
Paikka: Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
järjestäjä: PTK ja Seurakuntaopisto
Ilmoittautuminen: 17 .3 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, markku .autio@ptk .fi,
044 7878 334
Hinta: 340 €/hlö, sis . koulutuksen ja täysihoidon .

Helahulinat – poikien ja tyttöjen kevätretki
Etelä-Suomen seurakuntien kevätretki pojille ja tytöille . Päivään sisältyy musiikillinen jumalanpalvelus kouluikäisille tytöille ja pojille huvipuiston lavalla sekä hauskanpitoa .
Aika: 25 .5 .2017
Paikka: Särkänniemi, Tampere
Järjestäjät: PTK:n Etelä-Suomen piirit
Ilmoittautuminen: 24 .4 .2017 mennessä osoitteessa:
http://Ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi,
0400 508 241
Hinta: Avoin

Kesäkuu

Leirityön koulutus
Leirityön koulutus Espoon ja Helsingin hiippakuntien seurakuntien
hiippakuntaleirille lähteville työntekijöille ja ryhmänohjaajille . Kurssi
antaa uusia ja täydentää olemassa olevia valmiuksia toimia telttaleirillä .
Aika: 3 .6 .2017
Paikka: Mäntsälä
Järjestäjät: PTK:n Uudenmaan-Helsingin piiri, Suomen
Lähetysseura ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 26 .5 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi,
0400 508 241
Hinta: 10–15 €/hlö .

Espoon ja Helsingin hiippakuntien hiippakuntaleiri
Leiri on tytöille ja pojille tarkoitettu perinteinen toimintapainotteinen
telttaleiri, jossa on paljon yhteistä tekemistä, yhdessäoloa, hiljentymistä
ja elämyksiä .
Aika: 19 .–22 .6 .2017
Paikka: Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
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Järjestäjät: PTK:n Uudenmaan-Helsingin piiri, Seurakuntaopisto,
Espoon ja Helsingin hiippakunnat ja Suomen Lähetysseura
Ilmoittautuminen: 16 .6 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi, 0400 508 241
Hinta: 90 €/hlö PTK:n jäsenseurakunnat, 95 €/hlö muut .

Lapin liekki – Oulun hiippakunnan hiippakuntaleiri
Lapin liekki -leiri on toimintapainotteinen elämyksellinen leiri, jossa on
paljon yhteistä tekemistä, yhdessäoloa ja hiljentymistä .
Aika: 26 .–29 .6 .2017
Paikka: Tievatupa, Saariselkä
Järjestäjät: PTK, Oulun hiippakunta, Lapin rovastikunta ja Agricolaopintokeskus
Ilmoittautuminen: 5 .5 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, markku .autio@ptk .fi,
044 7878 334
Hinta: 75 €/hlö .

Tour de Henrik – Varhaisnuorten polkupyöräpyhiinvaellus
Kokemäeltä Turkuun
Tour de Henrik -pyörävaelluksia on järjestetty Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa vuodesta 2005 asti . Kolmen päivän vaellus myötäilee
vanhaa Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreittiä .
Aika: 27 .–29 .6 .2017
Paikka: Kokemäki–Turku polkupyörävaellus (matkaa kertyy
n . 130 km)
Järjestäjät: PTK:n Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri ja Säkylän
seurakunta
Ilmoittautuminen: 9 .6 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kimmo Koivisto, kimmo .koivisto@evl .fi, 044 7771 817 ja
PTK:n kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi tai 0400 508 241
Hinta: 55 €/hlö .

LAHJA – ILOISIA YLLÄTYKSIÄ Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien hiippakuntaleiri
Leiri on perinteinen toimintapainotteinen telttaleiri, jossa nautitaan yhdessäolosta ja yhdessä tekemisestä .
Aika: 28 .6 .–3 .7 .2017
Paikka: Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Järjestäjät: PTK:n Kaakkois-Suomen ja PTK:n Itä-Suomen piirit, Mikkelin ja Kuopion hiippakunnat, Suomen Lähetysseura ja
Seurakuntaopisto
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Ilmoittautuminen: 12 .5 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@ptk .fi,
0400 541 957
Hinta: 120 €/hlö jäsenseurakunta, 140 €/hlö muut, sis . telttamajoituksen omassa teltassa, ohjelman ja ruokailut .

Partaharjun 63. puhallinmusiikkikurssi
Partaharjun puhallinmusiikkikurssi tarjoaa tasokasta opetusta eritasoisille puhallin- ja lyömäsoitinharrastajille ja ammattilaisille . Opetus
tapahtuu kolmessa eritasoisessa orkesterissa sekä yksityisopetuksena
omassa soittimessa ja pienryhmissä . Soittamista ja kesäistä leirielämää
täydentävät konsertit sekä ohjattu vapaa-ajantoiminta .

Aika: 10 .–16 .7 .2017
Paikka: Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Järjestäjät: Seurakuntaopisto, PTK ja Suomen Puhallinorkesteriliitto
Ilmoittautuminen: 31 .5 .2017 mennessä osoitteessa:
http://puhallinmusiikki .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Suvielise Nurmi, suvielise .nurmi@ptk .fi,
0400 357 030
Hinta: 470 €/hlö, sisarHinta 420 €/hlö, kapellimestarikurssi 550 €/hlö .

Pihka 4 – Tampereen hiippakunnan hiippakuntaleiri
Leiri on perinteinen toimintapainotteinen telttaleiri, jossa paljon yhteistä tekemistä, yhdessäoloa, hiljentymistä ja elämyksiä .
Aika: 24 .–28 .7 .2017
Paikka: Upilan leirikeskus, Hollola
Järjestäjät: PTK:n Hämeen piiri, Suomen Lähetysseura ja Agricolaopintokeskus
Ilmoittautuminen: 19 .5 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi,
0400 508 241
Hinta: Avoin .

Tarmo – Lapuan hiippakunnan hiippakuntaleiri
Tarmo-leiri on Lapuan hiippakunnan seurakuntien toiminnallinen telttaleiri täynnä yhteistä tekemistä, yhdessäoloa, hiljentymistä ja elämyksiä .
Aika: 25 .–28 .7 .2017
Paikka: Ähtäri
Järjestäjät: PTK:n Keski-Suomen ja Pohjanmaan piiri, Lapuan
hiippakunta, Ähtärin seurakunta, Suomen Lähetysseura ja Agricolaopintokeskus
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Ilmoittautuminen: 12 .5 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, markku .autio@ptk .fi,
044 7878 334
Hinta: 65 €/hlö

Loiskis – Turun arkkihiippakunnan hiippakuntaleiri
Leiri on perinteinen toimintapainotteinen telttaleiri, jossa paljon yhteistä tekemistä, yhdessäoloa, hiljentymistä ja elämyksiä .
Aika: 1 .–4 .8 .2017
Paikka: Avoin
Järjestäjät: PTK:n Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri, PTK,
Turun arkkihiippakunta, PTK ja Suomen Lähetysseura
Ilmoittautuminen: 30 .6 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi,
0400 508 241
Hinta: 65 €/hlö jäsenseurakunta, 75 €/hlö muut .

Varhaisnuorisotyö muutoksessa – kasvatuksen erityiskoulutuksen
varhaisnuorisotyön moduli
Koulutuksessa osallistujat kehittävät oman seurakuntansa varhaisnuorisotyötä muuttuvassa yhteiskunnassa . Lähijaksojen lisäksi jokainen
osallistuja tekee kehittämistehtävän etäjaksolla . Koulutus on osa kasvatuksen erityiskoulutuksen varhaisnuorisotyön osaa (35 op) . Molemmille lähijaksoille osallistuminen on välttämätöntä . Kurssille voi osallistua
vaikka ei haluaisi suorittaa koko erityiskoulutusta .
Aika: 1 . lähijakso 28 .–30 .8 .2017 ja 2 . lähijakso 14 .–15 .11 .2017
Paikka: Helsinki
Järjestäjät: Kirkon kasvatus ja perheasiat (KKP) ja PTK
Ilmoittautuminen: 31 .5 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Asiantuntija, pastori Katri Vappula, katri .vappula@evl .fi,
050 5298 061 ja kouluttaja Juha Kinanen, juha .kinanen@ptk .fi,
0400 304 490
Hinta: 280 €/hlö, jokainen huolehtii omasta majoituksestaan ja
ruokailuistaan .

Syyskuu

Martin matkassa luontoretriitti
Kyseessä ei ole varsinainen hiljaisuuden retriitti vaan sitä voisi luonnehtia luontoretriitiksi, jossa osallistuja syventyy hengellisen elämänsä hoitamiseen retriitin tapaan . Hiljennytään Martti Lutherin matkassa Partaharjun luonnon keskellä . Hiljaisuuden viljely, hetkipalvelukset
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ja Luojan luonto hoitavat luontoretriittiin osallistuvaa . Pysähdy kiireen
keskellä hetkeksi luterilaisen uskon keskeisten elementtien äärellä .
Pohdi omaa jumalasuhdettasi hiljaisuudessa ja luonnon rauhassa . Opi
kokemuksen kautta erilaisia luontohartauksia ja pyhiinvaelluspolkujen
rakentamista .
Aika: 12 .–14 .9 .2017
Paikka: Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Järjestäjät: Seurakuntaopisto ja PTK
Ilmoittautuminen: 31 .5 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Suvielise Nurmi, suvielise .nurmi@ptk .fi,
0400 357 030 ja kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@ptk .fi,
0400 541 957
Hinta: 180 €/hlö jäsenseurakunta, 200 €/hlö muut, 150 € täysihoito .

Leiri- ja retkityön jatkokurssi
Leiri- ja retkityön jatkokurssi antaa valmiudet järjestää onnistunut lapinretki tai -leiri ryhmän kanssa . Kurssilla tehdään vaellus, jossa opetellaan retkeilytaitoja ja tutustutaan Lapin luontoon . Etukäteistehtävän
kautta perehdytään retkivarusteisiin sekä erilaisten retkiryhmien tarpeiden huomioimiseen .
Aika: 19 .–22 .9 .2017
Paikka: Saariselkä
järjestäjä: PTK ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 11 .8 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, markku .autio@ptk .fi,
044 7878 334
Hinta: 220 €/hlö sis . koulutuksen lisäksi tulevat retkimuonat .

Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät
Työn kehittämistä lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi varhaiskasvatuksen ajankohtaisia teemoja, kokonaisuuden ja kehittämisen
kannalta olennaisia näkökulmia sekä käytännönläheisiä että teoreettisia välineitä kehittämistyöhön . Lisäksi jokainen osallistuu keskusteluihin, joissa jakaa oman työnsä merkityksellisiä asioita ja kysymyksiä
yhdessä toisten kanssa .
Aika: 21 .–22 .9 .2017
Paikka: Kuopio
Järjestäjät: SLK, PTK, Kirkon Lastenohjaajat, Kuopion seurakuntayhtymä, Kuopion hiippakunta ja Kirkon kasvatus ja perhetyö (KKP)
Ilmoittautuminen: www .evl-slk .fi/koulutus
Lisätietoja: Johanna Pitkänen, johanna .pitkanen@lastenkeskus .fi
Hinta: 290 €/hlö, sis . ohjelmassa mainitut ateriat, majoituksen kukin
varaa itse .
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Lokakuu

Espoon ja Helsingin hiippakuntien kerhonohjaajapäivä
Koulutus on osa hiippakunnissa järjestettävää kerhonohjaajien koulutuspäivien valtakunnallista ketjua, joka tavoittaa yli tuhat vapaaehtoista kerhonohjaajaa eri puolilla Suomea .
Aika: 7 .10 .2017
Paikka: Leppävaara, Espoo
Järjestäjät: PTK:n Uudenmaan-Helsingin piiri, Espoon ja Helsingin
hiippakunnat, Suomen Lähetysseura ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 26 .9 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi,
0400 508 241
Hinta: 20 €/hlö jäsenseurakunta, 25 €/hlö muut, sis . koulutuksen,
materiaalin ja ruokailut .

Lapsiasiahenkilöiden valtakunnallinen seminaari
Vuosittainen seminaari kokoaa seurakuntien lapsiasiahenkilöt päivittämään tietojaan ja neuvottelemaan lapsivaikutusten arviointiin, lapsen
oikeuksiin ja lapsiystävälliseen toimijuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä yhdessä asiantuntija-alustajien kanssa . Seminaarissa jaetaan
myös hyviä menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamiseksi seurakunnassa .
Aika: 7 .10 .2017
Paikka: Lahti
Järjestäjät: PTK, Kirkkohallitus, Nuorten Keskus, Seurakuntien
Lapsityön Keskus, Suomen Lähetysseura ja Seurakuntaopisto
Ilmoittautuminen: 18 .9 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Suvielise Nurmi, suvielise .nurmi@ptk .fi,
0400 357 030
Hinta: 90 €/hlö, sis . lounaan sekä aamu- ja päätöskahvit .

M a r ra s k u u

Tarinat työvälineenä
Koulutuksessa käymme läpi erilaisia tarinankerrontatekniikoita, joita
voi käyttää yhdessä erilaisten ryhmien kanssa . Vahvistetaan omaa tapaa ja tyyliä kertoa ja olla kertojana . Opetellaan oman tarinamaailman
rakentamista ja hyödyntämistä erilaisissa työtehtävissä . Hypätään interaktiivisen tarinan matkaan ja opetellaan sen saloja . Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, into ja mielenkiinto riittävät .
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Aika: 7 .–9 .11 .2017
Paikka: Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Järjestäjät: PTK, Seurakuntaopisto, Mikkelin ja Kuopion hiippakunnat
Ilmoittautuminen: 29 .9 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara .kosonen@ptk .fi,
0400 541 957
Hinta: 190 €/hlö jäsenseurakunta, 210 €/hlö muut, lisäksi
täyshoitomaksu 150 €/hlö, sis . majoituksen 2 hh ja ruokailut .

PIIKKI! – Varhaisnuorisotyön kehittämispäivä Turun arkkihiippakunnan työntekijöille
Alueellinen koulutuspäivä on suunnattu hiippakunnan kaikille työntekijöille, ketkä tekevät työtä kouluikäisten tyttöjen ja poikien parissa .
Aika: 9 .11 .2017
Paikka: Sastamala
Järjestäjät: PTK:n Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri ja Agricolaopintokeskus
Ilmoittautuminen: 2 .11 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi, 0400 508 241
Hinta: n . 25 €/hlö, sis . tarjoilun .

PIIKKI! – Varhaisnuorisotyön kehittämispäivä Tampereen hiippakunnan työntekijöille
Alueellinen koulutuspäivä on suunnattu hiippakunnan kaikille työntekijöille, ketkä tekevät työtä kouluikäisten tyttöjen ja poikien parissa .
Aika: 16 .11 .2017
Paikka: Tampere
Järjestäjät: PTK:n Hämeen piiri ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 9 .11 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi, 0400 508 241
Hinta: n . 25 €/hlö, sis . tarjoilun .

PIIKKI! – Varhaisnuorisotyön kehittämispäivä Helsingin ja Espoon
hiippakuntien työntekijöille
Alueellinen koulutuspäivä on suunnattu hiippakunnan kaikille työntekijöille, ketkä tekevät työtä kouluikäisten tyttöjen ja poikien parissa .
Aika: 23 .11 .2017
Paikka: Helsinki
Järjestäjät: PTK:n Uudenmaan-Helsingin piiri ja Agricola-opintokeskus
Ilmoittautuminen: 16 .11 .2017 mennessä osoitteessa:
http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä, jukka .jylha@ptk .fi, 0400 508 241
Hinta: n . 25 €/hlö, sis . tarjoilun .
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Ensilumen hiihtoleiri Tievatuvalla
Ensilumen hiihtoleiri huippuolosuhteissa, yhteistreenejä, voiteluvinkkejä, ohjelmoituja harjoituksia ja tekniikkavalmennusta niitä haluaville
sekä mukavaa yhdessäoloa .
Aika: 2 . - 9 .12 .2017
Paikka: Tievatupa, Saariselkä
Järjestäjä: PTK
Ilmoitautuminen: 30 .9 .2017 mennessä osoitteessa: http://ilmoittautuminen .ptk .fi
Lisätietoja: Markku Autio, 044 7878 334, markku .autio@ptk .fi
HInta: tarkentuu myöhemmin .
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