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HAKU TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLE JA AVAUSSEMINAARI 

 

Hakuaika työssäoppimisjaksolle lukuvuonna 2016–2017 on 6.-20.10.2016. Työssäoppimisjaksoa 
koskeva informaatiotilaisuus järjestetään to 6.10.2016 klo 16–18 Porthania 674. 

 

Luettelo työssäoppimisjakson harjoittelupaikoista on nähtävissä Blogipalvelussa 
(http://blogs.helsinki.fi/sov411-teologiharjoittelu/) informaatiotilaisuuden alettua.  

 

Työssäoppimisjaksolle haetaan sähköisesti. Hakulomake on e-lomake, joka aktivoituu hakuajan 
alettua. Linkki hakulomakkeeseen löytyy Blogipalvelusta ja WebOodista.  

 

Tiedekunnan asettama valintakollegio sijoittaa opiskelijat hakemusten ja opintopistemäärien 
perusteella seurakuntiin. Kollegion työhön osallistuvat tiedekunnan edustajien lisäksi ev.-lut. kirkon 
ja opiskelijoiden edustajat. Seurakuntien toiveena on, etteivät opiskelijat ole heihin yhteydessä 
ennen kuin tiedot työssäoppimisjaksolle päässeistä on julkistettu (18.11.2016). Opiskelijat voivat 
vaikuttaa omaan valintaansa vain hakulomakkeessa esitettyjen toiveiden perusteella. Suunnittelija 
Timo Åvist on yhteydessä hakuaikana niihin opiskelijoihin, jotka eivät ole pääsemässä 
hakulomakkeessa ilmoitettuihin seurakuntiin tai hiippakuntaan. 

 

Tiedot työssäoppimisjaksolle päässeistä julkaistaan Blogipalvelussa pe 18.11.2016 klo 17, minkä 
jälkeen kukin jaksolle valittu opiskelija ottaa viikon sisällä tai viimeistään marraskuun 
loppuun mennessä yhteyttä ohjaajaansa ja sopii työssäoppimisjaksoon liittyvän yhteistyön 
käynnistämisestä. Tässä vaiheessa opiskelijan on syytä vielä varmistaa harjoittelun ajankohtaa, 
palkkausta ja mahdollista asumista tai ruokailua koskevat seurakunnan antamat tiedot.  

 

Seurakuntatyöhön ja työssäoppimiseen perehdyttävä luento järjestetään yhdessä hiippakuntien 
kanssa pe 20.1.2017 klo 9–15. Avausseminaari on kaikille yhteisenä klo 9–11.45 Porthania IV. Klo 
12.45–15  työskentely jatkuu hiippakunnittain muodostetuissa ryhmissä. 

 

Tässä esitteessä esitetään lukuvuoden 2016–2017 harjoitteluseurakunnat ensin kokonaisuudessaan 
hiippakunnittain listattuna, sitten kukin seurakunta erikseen hiippakunnan mukaan. Hiippakunnat 
ovat aakkosjärjestyksessä. Seurakunnat on esitetty oppaassa hiippakunnittain samassa järjestyksessä 
kuin s. 5–8 listassa, ja ne sisältävät seurakuntien ilmoittamat tiedot koskien muun muassa jakson 
palkkausta ja suoritusajankohtaa. 
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HIIPPAKUNTAKARTTA 

Lisää tietoa ja linkit hiippakuntien sivuille: 

http://evl.fi/EVLfi.nsf/0/717BB4753ACFFC7CC2256FEA003A2A73?OpenDocument&lang=FI 
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HIIPPAKUNTIEN TARJOAMAT HARJOITTELUSEURAKUNNAT 

 

Espoon hiippakunta (21)
 

 Espoon tuomiokirkkoseurakunta 1 
 Espoon tuomiokirkkoseurakunta 2 
 Espoon tuomiokirkkoseurakunta 3 
 Espoonlahden seurakunta 
 Hangon suomalainen seurakunta 1 
 Hangon suomalainen seurakunta 2 
 Hyvinkään seurakunta 
 Järvenpään seurakunta 
 Kauniaisten suomalainen seurakunta 
 Keravan seurakunta 
 Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
 Leppävaaran seurakunta 
 Lohjan seurakunta 
 Nurmijärven seurakunta 1 
 Nurmijärven seurakunta 2 
 Olarin seurakunta 
 Raaseporin suomalainen seurakunta 
 Tapiolan seurakunta 
 Tuusulan seurakunta 1 
 Tuusulan seurakunta 2 
 Vihdin seurakunta 

Helsingin hiippakunta (21)
 

 Hakunilan seurakunta 
 Helsingin Mikaelin seurakunta 
 Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 
 Herttoniemen seurakunta 
 Kallion seurakunta 
 Kannelmäen seurakunta 
 Korson seurakunta 
 Malmin seurakunta 1 
 Malmin seurakunta 2 
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 Meilahden seurakunta 
 Oulunkylän seurakunta 
 Paavalin seurakunta 1 
 Paavalin seurakunta 2 
 Pitäjänmäen seurakunta 
 Porvoon suomalainen seurakunta 
 Roihuvuoren seurakunta 1 
 Roihuvuoren seurakunta 2 
 Sipoon suomalainen seurakunta 
 Tikkurilan seurakunta 
 Vartiokylän seurakunta 1 
 Vartiokylän seurakunta 2 

 

Kuopion hiippakunta (4)
 

 Hankasalmen seurakunta 
 Kuopion Alavan seurakunta 
 Kuopion Männistön seurakunta 
 Kuopion tuomiokirkkoseurakunta 

 

Lapuan hiippakunta (9)
 

 Alavuden seurakunta 
 Jyväskylän seurakunta 1 (Säynätsalo) 
 Jyväskylän seurakunta 2 (Korpilahti) 
 Muuramen seurakunta 
 Parkanon seurakunta 
 Seinäjoen alueseurakunta 
 Vaasan suomalainen seurakunta 1 
 Vaasan suomalainen seurakunta 2 
 Vimpelin seurakunta 

 

Mikkelin hiippakunta (10)
 

 Elimäen seurakunta 
 Haminan seurakunta 
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 Heinolan seurakunta 
 Imatran seurakunta 
 Kotka-Kymin seurakunta 
 Kouvolan seurakunta 
 Kuusankosken seurakunta 
 Punkaharjun kappeliseurakunta 
 Savonlinnan seurakunta 1 
 Savonlinnan seurakunta 2 

 

Oulun hiippakunta (5)
 

 Inarin seurakunta 
 Muonion seurakunta 
 Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
 Tuiran seurakunta 
 Ylivieskan seurakunta 

 

Tampereen hiippakunta (13)
 

 Harjun seurakunta 
 Hauhon seurakunta 
 Hausjärven seurakunta 
 Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 
 Janakkalan seurakunta 
 Joutjärven seurakunta 
 Kangasalan seurakunta 
 Keski-Lahden seurakunta 
 Messukylän seurakunta 
 Riihimäen seurakunta 
 Sääksmäen seurakunta 
 Tampereen tuomiokirkkoseurakunta 
 Vesilahden seurakunta 

 

Turun arkkihiippakunta (15)
 

 Harjavallan seurakunta 
 Laitilan seurakunta 
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 Liedon seurakunta 
 Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta 
 Piikkiön seurakunta 
 Porin Teljän seurakunta 
 Pöytyän seurakunta 
 Raision seurakunta 
 Rymättylän seurakunta 
 Salon seurakunta 1 
 Salon seurakunta 2 
 Sastamalan seurakunta 
 Säkylä-Köyliön seurakunta 
 Turun Henrikinseurakunta 
 Ulvilan seurakunta 
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HARJOITTELUSEURAKUNNAT  

Espoon hiippakunta
 

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkokatu 10 
02770 Espoo 
 
 
Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Marja Malvaranta 
040 531 1040 
marja.malvaranta@evl.fi 
 
 
Työssäoppimisjakson ajankohta: tammi-toukokuu 2017 
 
Palkka ja muut korvaukset: lounasliput 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.   
 
Lisätiedot: perusseurakuntatyötä Suvelan alueella ja koko Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa, 
ohjaaja toimii srk:n lapsi- ja perhetyön pappina sekä retriittivastaavana, joten nämä työmuodot 
voivat sovittaessa olla painotetummin osa työssäoppimisjaksoa 
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Espoon hiippakunta
 

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
PL 201 (Kirkkokatu 10) 
02771 Espoo  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Pirkko Nurminen 
040 567 4420 
pirkko.nurminen@evl.fi 

  

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista sopia joustavasti opiskelijan ja ohjaajan 
kalenterin mukaan. 
 
Palkka ja muut korvaukset: Seurakunta ei maksa palkkaa kuin poikkeustapauksissa 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.   
 
Lisätiedot: Yliopiston vaatimusten mukaiset, ottaen huomioon opiskelija tavoitteet ja tarpeet. 
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Espoon hiippakunta
 

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
PL 201 (Kirkkokatu 10) 
02771 Espoo  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Hannu Mäenpää 
040 513 0861  
hannu.maenpaa@evl.fi 

  

Työssäoppimisjakson ajankohta: mielellään heti alkuvuosi 2017 
 
Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. Ateriakorvaus harjoittelupäivinä 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.   
 
Lisätiedot: Monipuolinen sisältö 
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Espoon hiippakunta
 

Espoonlahden seurakunta
Soukankuja 3 
02360 Espoo 
p. 050 511 0310 (vahtimestari) 

  

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Mira Kohijoki  
040 567 0506 
mira.kohijoki@evl.fi 
 
 
Työssäoppimisjakson ajankohta: Maalis-toukokuu 2017. 

Palkka ja muut korvaukset: Opiskelija saa ruokalippuja. Palkkaa tai muita korvauksia ei anneta. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätiedot: Kirkollisten toimitusten ja jumalanpalveluselämän lisäksi painopiste on kasvatuksessa, 
erityisesti lapsi- ja perhetyössä. 
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Espoon hiippakunta
 

Hangon suomalainen seurakunta
Bulevardi 17  
10900 Hanko  
puh. (019) 263 0630 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Johannes Tikka 
040 549 3701 
johannes.tikka@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: sopimuksen mukaan 

Palkka ja muut korvaukset: Ei palkkaa tai muita korvauksia 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Asuminen järjestetään 
seurakuntalaisten kodissa 
 
Lisätiedot: Tarkoituksena on laaja-alaisesti tutustua seurakunnan toimintaan.  Harjoittelija saa pitää 
sovitut opetus yms. näytteet. Harjoittelija osallistuu palavereihin ja muuhun seurakunnan työhön 
työyhteisön jäsenenä. Toteutamme sellaista työssäoppimista, mistä on toivottavasti harjoittelijalle 
hyötyä tulevaisuudessa. Voimme ottaa kaksi harjoittelijaa. 
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Espoon hiippakunta
 

Hangon suomalainen seurakunta
Bulevardi 17  
10900 Hanko  
puh. (019) 263 0630 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Marja Kalliokoski 
040 549 3701 
marja.kalliokoski@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: sopimuksen mukaan 

Palkka ja muut korvaukset: Ei palkkaa tai muita korvauksia 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Asuminen järjestetään 
seurakuntalaisten kodissa 
 
Lisätiedot: Tarkoituksena on laaja-alaisesti tutustua seurakunnan toimintaan.  Harjoittelija saa pitää 
sovitut opetus yms. näytteet. Harjoittelija osallistuu palavereihin ja muuhun seurakunnan työhön 
työyhteisön jäsenenä. Toteutamme sellaista työssäoppimista, mistä on toivottavasti harjoittelijalle 
hyötyä tulevaisuudessa. Voimme ottaa kaksi harjoittelijaa. 
 



 

15 
 

Espoon hiippakunta
 

Hyvinkään seurakunta  
Hämeenkatu 16  
05800 Hyvinkää  
vaihde 040 805 0200 
www.hyvinkaanseurakunta.fi 

 
 
Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Jyrki Rauhala (tai joku muu pappi) 
040 753 8322 tai 040 805 0200 (vaihde) 
jyrki.rauhala@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelun tarkempi ajankohta sovitaan ohjaajan ja harjoittelijan 
kesken. Harjoittelu tehdään yhtenäisenä kokonaisuutena (1kk) ja siihen on hyvä varata sen vaatima 
aika ja keskittyminen harjoittelun suorittamiseen. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaa ei makseta. Jos harjoittelija asuu pääkaupunkiseudulla niin 
voidaan harkita paikallisjunamatkojen korvausta (esim. kuukausilippu Hki-Hyvinkää-Hki). Harjoittelija 
voi arkipäivisin lounastaa seurakunnan ruokalassa henkilökuntahintaan. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätiedot: Työssäoppimisjakson tarkempi sisältö rakentuu opiskelijan valmiuksien, kiinnostuksen ja 
harjoitteluvaatimusten pohjalta. Toivomme harjoittelijaksi kirkon virkaan tähtäävä opiskelijaa, joka 
voisi sitoutua täysipainoisesti harjoitteluun ja sen suorittamiseen yhtenäisessä jaksossa. Hyvinkää on 
iso ja vireä seurakunta, jossa on mahdollisuus monipuolisesti tutustua seurakuntatyöhön. 
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Espoon hiippakunta
 

Järvenpään seurakunta  
Kirkkotie 1-3  
04400 Järvenpää  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Anne Aho 
050 375 0566  
anne.aho@evl.fi 
 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 27.3-23.4.2017. Toivotaan että harjoittelu voisi olla tuona 
ajankohtana 
 
Palkka ja muut korvaukset: ruokaliput palkkana 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Yleensä harjoittelijat eivät 
ole tarvinneet asuntoa. 
 
Lisätiedot: Sisältää tiedekunnan ohjeen mukaiset harjoitteluun liittyvät tehtävät. 
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Espoon hiippakunta
 

Kauniaisten suomalainen seurakunta  
PL 4 (Kavallintie 3) 
02701 Kauniainen  
kauniaisten.suom.seurakunta@evl.fi  
(09) 512 3710 (ma-pe klo 10–14, to 10–16)  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Mimosa Mäkinen 
050 303 7584  
mimosa.makinen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Maalis-toukokuu 2017. Toiveena on, että harjoittelu suoritetaan 
maalis-toukokuun välillä, mutta ajankohdasta voidaan tarvittaessa myös neuvotella. 

Palkka ja muut korvaukset: Seurakunta ei maksa palkkaa harjoittelusta. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunta ei järjestä 
asuntoa harjoittelun ajalle. 
 
Lisätiedot: Työssäoppimisjakson sisällössä pyritään huomioimaan opiskelijan omat toiveet ja 
kiinnostuksen kohteet. 
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Espoon hiippakunta
 

Keravan seurakunta  
PL 134 (Papintie 2 – 6) 
04251 Kerava  
09 478 488 / keskus  
www.keravanseurakunta.fi  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla:  
Markus Tirranen 
0400 378 046 
markus.tirranen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Toukokuu 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Työpaikkaruokailu 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta. 
 
Lisätiedot: Laaja-alainen tutustuminen seurakuntatyöhön Keravan seurakunnassa. 
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Espoon hiippakunta
 

Kirkkonummen suomalainen seurakunta  
Seurakunnantie 1  
02400 Kirkkonummi  
www.kirkkonummenseurakunnat 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
seurakunta-pastori Terho Haataja  
050 376 1509  
terho.haataja@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: huhti-toukokuu 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaa tai palkkiota ei makseta. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätiedot: Mahdollisuus tutustua monipuolisesti seurakuntapapin työhön. 
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Espoon hiippakunta
 

Leppävaaran seurakunta  
Alberganesplanadi 1 
02600 Espoo  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Inkeri Juvela 
040 531 1059  
inkeri.juvela@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: huhti-toukokuu 2017. Tarvittaessa ajankohdasta voidaan 
neuvotella. 

Palkka ja muut korvaukset: Seurakunta ei maksa palkkaa eikä matkakorvauksia. Seurakunta 
kustantaa harjoitteluajalta ruokailut (ruokaliput). 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakuntamme ei tarjoa 
majoitusmahdollisuutta tai tukea siihen. 
 
Lisätiedot: Periaatteena järjestää harjoittelijalle monipuolinen harjoittelu opiskelijan yliopistolta 
tulevien tavoitteiden ja oppimistarpeiden mukaisesti. 
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Espoon hiippakunta
 

Lohjan seurakunta
Laurinkatu 40  
08100 Lohja  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Panu Mäkelä  
044 328 4212  
panu.makela@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Työtehtävien kannalta mielekkäintä on olla seurakunnassa tammi-
huhtikuussa. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. työtehtävistä aiheutuneet matkakulut ja mahdolliset 
päivärahat 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta. 
 
Lisätiedot: Harjoittelun sisältö ja painopisteet sovitaan harjoittelijan kanssa. Pääpaino papin 
perustehtävissä ja mahdollisuus tutustua johonkin kiinnostavaan työalaan mahdollisuuksien 
mukaan. 
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Espoon hiippakunta
 

Nurmijärven seurakunta
Kirstaantie 5-7  
01900 Nurmijärvi  
(09) 878 9960  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Pastori Johannes Haapalainen  
050 541 7061  
johannes.haapalainen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Sopimuksen mukaan. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei palkkaa. Seurakunnan sisällä harjoitteluun kuuluvat matkakulut 
korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti; välillä mahdollisesti aterioita saatavissa vastikkeetta 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätiedot:  Ohjaaja kertoo. 
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Espoon hiippakunta
 

Nurmijärven seurakunta
Kirstaantie 5-7  
01900 Nurmijärvi  
(09) 878 9960  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Pastori Riitta-Leena Sihvola  
050 468 6925  
riitta-leena.sihvola@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Sopimuksen mukaan 

Palkka ja muut korvaukset: Ei palkkaa: harjoitteluun liittyvät matkakulut seurakunnan sisällä 
korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti; välillä mahdollisesti voi saada aterioita vastikkeetta. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätiedot: Ohjaaja kertoo. 
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Espoon hiippakunta
 

Olarin seurakunta  
PL 122 (Olarinluoma 4) 
02201 Espoo  
(09) 8050 7000  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Jarmo Jussila  
(040) 531 1021 
jarmo.jussila@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 2017 suuren paaston aikana tai adventtina. Harjoittelu on 
mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen sopimana ajankohtana. Adventtikin käy 

Palkka ja muut korvaukset: Harjoittelija ei saa palkkaa 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.   
 
Lisätiedot: Olarin seurakunta on työalamallin mukaan rakennettu suurehko kaupunkiseurakunta. 
Harjoitteluissa pääsee tutustamaan monipuolisesti erityöalojen toimintaan. Harjoittelu suunnitellaan 
yliopiston määrittelemien puitteiden ja vaatimisten mukaisesti, mutta niin, että opiskelijan erityisiä 
toiveita harjoittelun painotuksista kuullaan.  
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Espoon hiippakunta
 

Raaseporin suomalainen seurakunta  
Keskuskatu 23 
10300 Karjaa 
 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Katri Grönroos 
044 300 3611 
katri.gronroos@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Ajankohdasta sovitaan erikseen. Mahdollisuus lisäksi erikseen 
sovitusti ja korvausta vastaan rippikoulutyöhön, rippileireihin kesäteologina. 

Palkka ja muut korvaukset: Raaseporin alueella matkat järjestetään/korvataan, muut matkat 
sovitaan erikseen. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Asumisvaihtoehtoja on ja 
niistä voidaan sopia erikseen. 

 
Lisätiedot: Monipuolisesta tutustumisesta seurakunnan toimintaan koko seurakunnan toimialueella 
ja työtehtävistä sovitaan harjoittelijan kanssa erikseen soveltaen työssäoppimisjaksosta annettua 
ohjeellista listaa sekä huomioiden harjoittelijan lähtötilanne. 
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Espoon hiippakunta
 

Tapiolan seurakunta
Kirkkopolku 6  
02100 Espoo  
09 8050 4000  
tapiolanseurakunta@evl.fi  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Ossi Tervonen  
040 525 0251  
ossi.tervonen@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Tammikuu-toukokuu.   

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.   
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Espoon hiippakunta
 

Tuusulan seurakunta  
PL 53 (Paijalannummentie 11) 
04301 Tuusula 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Miika Masih  
040 778 9774  
miika.masih@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Kevät 2017. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. Tuusulan sisällä matkat korvataan ja lounasseteleitä 
saa mukaansa 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.   
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Espoon hiippakunta
 

Tuusulan seurakunta
PL 53 (Paijalannummentie 11) 
04301 Tuusula  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Eliisa Winberg  
040 571 6424  
eliisa.winberg@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Mielellään kuukauden pituinen jakso keväällä 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. Harjoittelijalle maksetaan kilometrikorvauksia, jos 
työtehtävät edellyttävät auton käyttöä ja lounasseteleitä työpäiviltä. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.   
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Espoon hiippakunta
 

Vihdin seurakunta  
Niuhalanraitti 6b 
03400 Vihti   

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Sanna Kilpelänaho  
040 637 5287 
sanna.kilpelanaho@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Ajankohta suosituksen mukaan. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei asumistukea 
 
Lisätiedot: Rippikoulua, tutustumista johonkin seurakuntatyön alaan ja jumalanpalvelusvastuu 
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Helsingin hiippakunta
 

Hakunilan seurakunta  
PL 67 (Hakunilantie 48) 
01201 Vantaa 
Puh. (09) 830 6500 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Tuomo Kahenvirta  
050 530 6691  
tuomo.kahenvirta@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 15.3.2017–19.4.2017. Viiden viikon jaksolle sovitetaan 
työssäoppimisjakso. Tarkka aikataulu käydään yhdessä harjoittelijan kanssa läpi. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnalla ei ole 
mahdollisuutta tarjota asuntoa. 
 
Lisätietoja: Jakson aikana perehdytään kaupunkiseurakunnan papin työhön monipuolisesti. 
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Helsingin hiippakunta
 

Helsingin Mikaelin seurakunta  
PL 21 (Emännänpolku 1) 
00941 Helsinki 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Mia Iiskola  
050 421 0497  
mia.iiskola@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Ensisijainen ajankohta on toukokuu 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.   
 
Lisätiedot: monipuolinen harjoittelu mielenkiintoisessa Itä-Helsinkiläisessä seurakunnassa. Ohjaajan 
oma työala on papin perustöiden ohella varhaiskasvatus. 
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Helsingin hiippakunta
 

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta  
PL 168 (Bulevardi 16 B) 
00121 Helsinki  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Henrik Wikström  
050 439 0081  
henrik.wikstrom@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Periaatteessa koska vain, mutta helmi-huhtikuu 2017 sopivat 
parhaiten. 

Palkka ja muut korvaukset: Emme voi maksaa palkkaa tai muita korvauksia. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Emme voi tarjota. 
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Helsingin hiippakunta
  

Herttoniemen seurakunta  
Hiihtomäentie 23  
00800 Helsinki 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Jenni Kallio   
Jenni.h.kallio@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Joustava. Mielellään kevät 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätietoja: Tutustumista laaja-alaisesti seurakuntapapin perustyöhön. Mahdollisuus painottaa 
varhaiskasvatuksen oppimista erityisesti alle kouluikäisten parissa. Seurakunnan alueella myös 
Helsingin suurin elintarvikejakelu. 
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Helsingin hiippakunta
 

Kallion seurakunta
Neljäs linja 18  
00530 Helsinki  
09 2340 3600  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Mari Mattsson  
050 380 3285  
mari.mattsson@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 9.1.–3.6.2017. Harjoittelu voidaan tehdä 4, 2 tai viikon jaksoissa. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
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Helsingin hiippakunta
 

Kannelmäen seurakunta  
Vanhaistentie 6 
00420 Helsinki  
p. 09 2340 3800; Faksi: 09 2340 3801 
www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Virpi Koskinen, kappalainen   
virpi.koskinen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelunohjaajan lomakalenteri tuleviin ajankohtiin on vielä 
auki. Loman aikana muu henkilökunta auttaa ja ohjaa opiskelijaa. 

Palkka ja muut korvaukset: Opiskelijalle ei makseta palkkaa / palkkiota. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Kannelmäen seurakunta on 
hyvien liikenneyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulla.  
 
Lisätiedot: Virkeässä lähiöseurakunnassa on opiskelijoille tarjolla osallistumista monipuolisiin 
tehtäviin perusseurakuntatyön kasvatuksen, palvelun ja kirkkovuoden juhlien puitteissa. Edelleen on 
mahdollisuus tutustua ja osallistua kauppakeskustyöhön ja jalkautumisiin, "pop up" ja "drive in" -
tempauksiin. Kannelmäen seurakunnan henkilökunta on opiskelijoita kannustava ja toivottaa heidät 
tervetulleiksi taloon - remontinkin keskelle. 
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Helsingin hiippakunta
 

Korson seurakunta
Merikotkantie 4 
01450 Vantaa  
Kirkkoherranviraston puh 0503103459 
korson.seurakunta@evl.fi  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Sanna Heikurinen  
050 599 8971  
sanna.heikurinen@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: tammi-helmikuu tai huhtikuu. Toiveena, että opiskelija pystyisi 
olemaan kuukauden yhtäjaksoisesti. Sovitusti voidaan hajauttaa vaikka kahteen kahden viikon 
jaksoon tai pienimpiin jaksoihin.  

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa.  Tarvittaessa maksetaan työssäoppimisjaksolle 
seutulippu kulkemista varten. Arkityöpäivisin maksetaan lounas. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätiedot: Korson seurakunta tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua monipuolisesti papin työn 
erilaisiin tehtäviin. Seurakunta on aktiivinen toimija omalla alueella ja sen viikkotoiminnat kokoavat 
eri-ikäisiä ihmisiä yhteen.  Eri alojen opiskelijat ovat seurakunnan työyhteisölle tuttuja. 
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Helsingin hiippakunta
 

Malmin seurakunta 1  
Kunnantie 1  
00700 Helsinki  
(09) 2340 4400  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Sari Hakuri 
09 2340 4455  
sari.hakuri@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 8.1.–31.5.2017 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaa ei makseta. Matkakorvaukset ja esim. retkien kulut maksetaan. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei ole asuntoa. 
 
Lisätiedot: Monipuolinen harjoittelu suuressa kaupunkiseurakunnassa. 
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Helsingin hiippakunta
 

Malmin seurakunta 2  
Kunnantie 1  
00700 Helsinki  
(09) 2340 4400  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Pirkko Poisuo  
09 2340 4470 
pirkko.poisuo@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 8.1.-31.5.2017   

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. Matkakustannukset ja esim. retkien kulut korvataan. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei ole asuntoa. 
 
Lisätiedot: Monipuolinen harjoittelu suuressa kaupunkiseurakunnassa. 
 
  



 

39 
 

Helsingin hiippakunta
 

Meilahden seurakunta
Jalavatie 6 B 
00270 Helsinki  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Virva Krans  
09 2340 4725  
virva.krans@evl.fi  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: kevät 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
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Helsingin hiippakunta
  

Oulunkylän seurakunta  
Teinintie 10  
00640 Helsinki  
(09) 2340 5300  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Tapio Leinonen 
050 380 3477  
tapio.leinonen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: huhti-toukokuu 2017. Paras ajankohta toukokuu. Mahdollista myös 
tammikuussa, tai jakaa vaikka kahteen kahden viikon jaksoon. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. Lounassetelietu 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta. 
 
Lisätiedot: Ohjaajan työ painottuu papillisten töiden lisäksi nuorisotyöhön, mahdollisuus toimia 
myös muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa monipuolisesti eri työalat huomioiden. 
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Helsingin hiippakunta
   

Paavalin seurakunta
Sammatintie 5  
00550 Helsinki  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Minna Kumpukallio 
09 2340 5423  
minna.kumpukallio@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Ajankohta sovittavissa. Mieluiten niin, että osa harjoittelusta juhla-
aikana esim. pääsiäinen. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  

Lisätiedot: Vireä seurakunta, jossa monipuolista ja nykyaikaista seurakuntatyötä. Monet työntekijät 
ottavat harjoittelijoita mukaansa. Otamme huomioon harjoittelijoiden omat kiinnostuksen kohteet. 
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Helsingin hiippakunta
   

Paavalin seurakunta
Sammatintie 5  
00550 Helsinki  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Elina Koivisto  
09 2340 5452  
elina.koivisto@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Ajankohta sovittavissa. Mieluiten niin, että osa harjoittelusta juhla-
aikana esim. pääsiäinen. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  

Lisätiedot: Vireä seurakunta, jossa monipuolista ja nykyaikaista seurakuntatyötä. Monet työntekijät 
ottavat harjoittelijoita mukaansa. Otamme huomioon harjoittelijoiden omat kiinnostuksen kohteet. 
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Helsingin hiippakunta
 

Pitäjänmäen seurakunta
Turkismiehenkuja 4  
00370 Helsinki  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Marika Palm  
040 720 3881  
marika.palm@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Kevät 2017.   

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. Matkakortti 1/kk kulukorvauksena 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
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Helsingin hiippakunta
 
   

Porvoon suomalainen seurakunta
PL 140 (Lundinkatu 5) 
06101 Porvoo  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Riikka Saarno 
040 187 7020   
riikka.saarno@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Kevät 2017. Mieluiten huhti-toukokuussa 

Palkka ja muut korvaukset: Emme maksa harjoittelusta palkkaa. Voimme kustantaa opiskelijalle 
esim. kuukauden bussiliput (Omnibus) välillä Helsinki-Porvoo 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätiedot: Selviää lähempänä. 
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Helsingin hiippakunta
 

Roihuvuoren seurakunta
Tulisuontie 2 
00820 Helsinki 
p. 09 2340 5700 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Anja Nurminen 
050 409 3036 
anja.nurminen@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: mieluiten joulu-tammikuu, esim. kaksi viikkoa joulukuussa ja kaksi 
tammikuussa.  

Palkka ja muut korvaukset: Seurakunta ei maksa palkkaa eikä matka- tai muita korvauksia 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunta ei voi järjestää 
asuntoa. 
 
Lisätiedot: Ohjelma on etupäässä papin perustyötä, mutta siinä voidaan huomioida opiskelijoiden 
toiveita. huomioiden. Voimme ottaa 2 harjoittelijaa, jos he sitoutuvat työskentelemään 
samanaikaisesti. Tavoitteena on vertaisarvioinnin hyödyntäminen. 
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Helsingin hiippakunta
 

Roihuvuoren seurakunta
Tulisuontie 2 
00820 Helsinki 
p. 09 2340 5700 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Anja Nurminen 
050 409 3036 
anja.nurminen@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: mieluiten joulu-tammikuu, esim. kaksi viikkoa joulukuussa ja kaksi 
tammikuussa.  

Palkka ja muut korvaukset: Seurakunta ei maksa palkkaa eikä matka- tai muita korvauksia 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunta ei voi järjestää 
asuntoa. 
 
Lisätiedot: Ohjelma on etupäässä papin perustyötä, mutta siinä voidaan huomioida opiskelijoiden 
toiveita. huomioiden. Voimme ottaa 2 harjoittelijaa, jos he sitoutuvat työskentelemään 
samanaikaisesti. Tavoitteena on vertaisarvioinnin hyödyntäminen. 
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Helsingin hiippakunta
 

Sipoon suomalainen seurakunta
Iso Kylätie 1  
04130 SIPOO  
kirkkoherranviraston (09) 239 1525  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Tanja Louhivuori  
044 788 7927  
tanja.louhivuori@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 01.01.-31.05.2017. Sovitaan tarkemmin harjoittelijan kanssa. 

Palkka ja muut korvaukset: Emme maksa palkkaa. Korvaamme matkakuluja. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
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Helsingin hiippakunta
   

Tikkurilan seurakunta  
PL 69 (Unikkotie 5 B) 
01301 Vantaa  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla:  
Maria Koukkari  
050 360 9002  
maria.koukkari@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: helmi-toukok. 2017 välisenä aikana. Kesäkuu on hankala ajankohta, 
koska lomat ja leirit määräytyvät niin myöhään. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätiedot: Harjoittelu olisi mielekästä suorittaa mahd. yhtäjaksoisesti, mutta tarvittaessa sitä voi 
sijoittaa pidemmällekin ajalle. 
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Helsingin hiippakunta
 

Vartiokylän seurakunta  
Turunlinnantie 3  
00900 Helsinki 
virasto p. 09 2340 6400 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla:  
Mikko Alava  
050 380 2018  
mikko.alava@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Sopivin aika maalis-toukokuussa. Mutta muustakin ajankohdasta 
voidaan keskustella. 

Palkka ja muut korvaukset: Seurakunta ei maksa palkkaa eikä matkakorvauksia. Harjoittelijalla 
mahdollisuus liikkua ohjaajan mukana autolla. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnalla ei 
mahdollisuutta tarjota asuntoa. 
 
Lisätiedot: Työssäoppimisjakson sisältö seurailee tiedekunnan ohjeistusta. Opiskelijan omat toiveet 
ja tarpeet toki otetaan huomioon. 
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Helsingin hiippakunta
 

Vartiokylän seurakunta
Turunlinnantie 3 
00900 Helsinki 
(09) 2340 6400  
vartiokyla.seurakunta@evl.fi  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Piia Kontio  
050 380 2019 
piia.kontio@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Kevät 2017. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös osissa.  

Palkka ja muut korvaukset: Harjoittelusta ei makseta palkkaa. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
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Kuopion hiippakunta
 

Hankasalmen seurakunta
Pappilantie 5 
41520 Hankasalmi 
hankasalmen.seurakunta@evl.fi 
www.hankasalmenseurakunta.fi  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Mikko Laitinen 
040 535 7395  
mikko.laitinen@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 16.1.–31.5.2017. Harjoittelu on mahdollista sijoittaa tammikuun 
puolivälistä toukokuun loppuun yhtenä tai useampana jaksona (min 1vko/jakso), esim. paaston 
huipennus ja pääsiäinen maaliskuun lopussa + yv-startti tammikuun lopussa jne 

Palkka ja muut korvaukset: Harjoittelun ajalta maksetaan palkkaa KirVESTES liite 5 3§ mukaisesti 
opintopistekertymän perusteella skaalaten. Lisäksi korvataan yksi edestakainen matka välillä 
opiskelupaikkakunta Hankasalmi (julkisen liikenteen hinnaston mukaisesti) 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Harjoittelija voi majoittua 
seurakunnan leirikeskuksessa/vierashuoneessa (hyvin vaatimattomat olot tai esim. 
harjoittelunohjaajan alivuokralaisena). Paikkakunnalla pärjää myös autottomana. 
 
Lisätiedot: Harjoittelun yksityiskohtainen sisältö pyritään räätälöimään harjoittelijan tarpeista käsin 
siten, että hän pääsee kokeilemaan/tekemään mahdollisimman monenlaista. Yhteyshenkilö 
harjoitteluun liittyen 31.12.2016 asti vs. kappalainen Oona Huttunen, puh. 040 844 2227 tai 
oona.huttunen@evl.fi  
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Kuopion hiippakunta
 

Kuopion Alavan seurakunta
Keihäskatu 5 b 
70620 Kuopio  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Anu Kiviranta  
040 484 8319  
anu.kiviranta@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Helmi-Toukokuu 2017  

Palkka ja muut korvaukset: Ei palkkaa. Matkakorvaukset virkapaikasta käsin ja päivärahat 
mahdollisista leireistä maksetaan. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Asunnon saamisessa 
avustetaan  
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Kuopion hiippakunta
 

Kuopion Männistön seurakunta 
Kellolahdentie 8 
70460 Kuopio  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Heikki Hyvärinen  
040 484 8397  
heikki.hyvarinen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 1.1.–30.6.2017 

Palkka ja muut korvaukset: Harjoittelu on palkatonta 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta. 
 
Lisätiedot: Mahdollisuus tutustua seurakunnan toimintaan laaja-alaisesti. Harjoittelijan kokemus ja 
tarpeet voidaan ottaa hyvin huomioon. 
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Kuopion hiippakunta
 

Kuopion tuomiokirkkoseurakunta  
Suokatu 22 A 
70100 Kuopio  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Seurakuntapastori Liisa Penttinen  
040 484 8277  
liisa.penttinen@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Mieluiten ehkä helmi-maaliskuu. Kesäkuun puolella ei enää 
järkevää suorittaa jaksoa, koska seurakunnan toiminta supistuu jo siinä vaiheessa 

Palkka ja muut korvaukset: Teologiaharjoittelijoille ei makseta palkkaa. Ateria- ja kulukorvaukset 
samat kuin työntekijöillä. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakuntayhtymällä on 
mahdollisuus auttaa asumisjärjestelyissä, mutta tieto harjoittelupaikan vastaanottamisesta täytyy 
tulla hyvissä ajoin. 
 
Lisätiedot: Toivomukset ja tavoitteet pitää tulla opiskelijoilta päin, mutta yleisesti ottaen jakso 
suoritetaan harjoitteluohjaajan valvonnassa ja se sisältää kaikkea sitä, mitä papin työhön kuuluu. 
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Lapuan hiippakunta
 

Alavuden seurakunta  
Louontie 1 A 1 
63300 Alavus  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Peräaho Jussi tai Liisa Toivonen 
040 710 4042  
jussi.peraaho@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: huhti-toukokuu  

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta. 
 
Lisätiedot: suunnitellaan yhdessä mahdollisimman hyvä ja antoisa työssäoppimisjakso 
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Lapuan hiippakunta

     

Jyväskylän seurakunta
PL 103 (Tellervonkatu 5) 
40101 Jyväskylä 
(06) 4715 800  
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi 
  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Esa Jurva, Säynätsalon alueseurakunta 
050 521 5412 
esa.jurva@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: maalis-kesäkuun puoliväli. Asiasta voidaan keskustella vielä 
tarkemmin harjoittelijan kanssa. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. Matkakorvaukset mahdollisista virka-
ajoista maksetaan. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakuntalta löytyy 
asunto/huone käyttöön harjoittelun ajaksi - voi olla, että samassa asunnossa majoittuu samaan 
aikaan muitakin harjoittelijoita. 
 
Lisätiedot: Jyväskylän seurakunta on jaettu yhdeksään alueseurakuntaan. Harjoittelu tapahtuu 
jossakin näistä alueseurakunnista. Harjoittelu sisältää tietysti opintoihin kuuluvat saarnat yms., 
muuten osallistumista normaaliin seurakuntaelämään ja -työhön. Harjoittelunohjaajan kanssa 
pääsee mukaan kotikäynneille, toimituskeskusteluihin ja toimituksiin.  Jyväskylässä toimii myös 
sairaala-, työpaikkapappeja ja perheneuvojia, joten mahdollisuuksien ja kiinnostusten mukaan voi 
päästä keskustelemaan myös heidän kanssaan. Oma auto helpottaa liikkumista, mutta ei ole 
pakollinen. Majoitus sijaitsee todennäköisesti Jyväskylän keskustassa, mutta harjoittelupaikka voi 
olla toisella puolella Jyväskylää - mutta pyörällä ja linja-autollakin pääsee kulkemaan. 
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/etusivu 
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Lapuan hiippakunta

     

Jyväskylän seurakunta
PL 103 (Tellervonkatu 5) 
40101 Jyväskylä 
(06) 4715 800  
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi 
 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Antti Koivisto, Korpilahden alueseurakunta 
050 521 5412  
antti.koivisto@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: maalis-kesäkuun puoliväli. Asiasta voidaan keskustella vielä 
tarkemmin harjoittelijan kanssa. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. Matkakorvaukset mahdollisista virka-
ajoista maksetaan. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakuntalta löytyy 
asunto/huone käyttöön harjoittelun ajaksi - voi olla, että samassa asunnossa majoittuu samaan 
aikaan muitakin harjoittelijoita. 
 
Lisätiedot: Jyväskylän seurakunta on jaettu yhdeksään alueseurakuntaan. Harjoittelu tapahtuu 
jossakin näistä alueseurakunnista. Harjoittelu sisältää tietysti opintoihin kuuluvat saarnat yms., 
muuten osallistumista normaaliin seurakuntaelämään ja -työhön. Harjoittelunohjaajan kanssa 
pääsee mukaan kotikäynneille, toimituskeskusteluihin ja toimituksiin.   Jyväskylässä toimii myös 
sairaala-, työpaikkapappeja ja perheneuvojia, joten mahdollisuuksien ja kiinnostusten mukaan voi 
päästä keskustelemaan myös heidän kanssaan.  Oma auto helpottaa liikkumista, mutta ei ole 
pakollinen. Majoitus sijaitsee todennäköisesti Jyväskylän keskustassa, mutta harjoittelupaikka voi 
olla toisella puolella Jyväskylää - mutta pyörällä ja linja-autollakin pääsee kulkemaan. 
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/etusivu  
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Lapuan hiippakunta
 

Muuramen seurakunta
Jaakkolantie 2  
40950 Muurame  
(014) 373 1025  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Simo Lampela  
050 594 3216  
simo.lampela@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 1.-31.5.2017. Voi sopia harjoittelun alkamisen suorittamiseen noin 
viikon huhtikuun puolelta. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen ottaen huomioon opiskelijan 
suorittamat teologian opinnot. Yksi edestakainen matka Muurameen maksetaan 
työssäoppimisjaksolta tai tutustumiskäynniltä. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Tuetaan asunnon 
hankkimisessa tarpeen vaatiessa tai tarjotaan asunto seurakunnan rantasaunalla Mehtolassa. 
 
Lisätiedot: Kysytään opiskelijan oppimistarpeita työssäoppimisjaksolla ja yhdistetään ne yliopiston 
edellyttämiin suorituksiin työssäoppimisessa. Monipuolista työtä johon kuuluu paljon 
jumalanpalveluksia ja toimituksia sekä tutustumista eri seurakuntatyön puoliin. 
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Lapuan hiippakunta
   

Parkanon seurakunta
Kirkkopolku 3  
39700 Parkano  
040 804 9650 
www.parkanonseurakunta.fi 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Liisa Myyryläinen   
040 804 9651  
liisa.myyrylaine@evl.fi  

 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: maalis- huhtikuu 2017. Pääsiäisen aikana paljon tilaisuuksia ja 
mahdollisuus toimia myös rippikoululeirin aloitusviikonlopussa.   

Palkka ja muut korvaukset: Asuntoa tai palkkaa ei voida tarjota: ruoka tarjotaan. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Asuntoa tai palkkaa ei voida 
tarjota: ruoka tarjotaan. 
 
Lisätiedot: Kiirastorstain saarna, pitkäperjantain liturgia, hartauskierroksella lukijana ja puhujana. 
Ehtoollisavustusta, rippikoulutuntien pitoa... 
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Lapuan hiippakunta
  

Seinäjoen alueseurakunta  
Ala-Kuljun katu 1A 
60100 Seinäjoki  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Sanna Ålander   
044 768 1458  
sanna.alander@evl.fi   

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Ei kesällä, muuten ajankohta sovittavissa. 

Palkka ja muut korvaukset: Tämän hetkisen tiedon mukaan palkkaa ei makseta. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta. 
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Lapuan hiippakunta
  

Vaasan suomalainen seurakunta  
PL 78 (Koulukatu 26–28) 
65101 Vaasa 
(06) 326 1211 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Suvi-Orvokki Kunnasto   
044 480 8229  
suvi-orvokki.kunnasto@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 01.05.-28.5.2017 
 
Palkka ja muut korvaukset: 1207 euroa (vuoden 2016 palkkatieto). Matkakorvaukset ja mahdolliset 
päivärahat KirVesTesin mukaan. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Mahdollisuus vuokrata 
seurakunnan pieni yksiö. 
 
Lisätiedot: Osallistumista monipuolisesti suuren seurakunnan eri työtehtäviin. Kollegiaalinen tuki ja 
ohjaus. 
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Lapuan hiippakunta
  

Vaasan suomalainen seurakunta  
PL 78 (Koulukatu 26–28) 
65101 Vaasa 
(06) 326 1211 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Suvi-Orvokki Kunnasto   
044 480 8229  
suvi-orvokki.kunnasto@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 13.2.–12.3.2017. Harjoittelu sisältää mahdollisesti rippikoulun. 
Harjoittelu voi olla myös toukokuussa esimerkiksi 1.-28.5.2017 
 
Palkka ja muut korvaukset: Palkka 1207 euroa (vuoden 2016 palkka). Leiripäivärahat ja 
matkakorvaukset KirVesTesin mukaan. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Mahdollisuus vuokrata 
seurakunnan pieni yksiö. 
 
Lisätiedot: Monipuolinen osallistuminen suuren seurakunnan erilaisiin työtehtäviin. Mahdollisesti 
rippikouluun osallistuminen. 
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Lapuan hiippakunta
 

Vimpelin seurakunta  
Patruunantie 28 
62800 Vimpeli  
www.vimpelinseurakunta.fi 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Ilkka Lehto  
050 537 7143  
ilkka.lehto@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana 
 
Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta. 
 
Lisätiedot: Sisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeista sekä pienen maaseutuseurakunnan 
mahdollisuuksista lähtien. Opiskelijalla on hyvä olla ajokortti ja auto. 
 

  



 

64 
 

Mikkelin hiippakunta
    

Elimäen seurakunta  
Mettäläntie 3  
47200 Elimäki  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Tuula Ylikangas 
040 674 0160  
tuula.ylikangas@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Keväällä 2017. Sopimuksen mukaan.   

Palkka ja muut korvaukset: Ei palkkaa. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnalla ei ole tarjota 
asuntoa. 
 
Lisätiedot: Yleinen seurakuntatyö sopimuksen mukaan ja harjoittelijan toivomusten mukaan. 
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Mikkelin hiippakunta
  

Haminan seurakunta  
Pikkuympyränkatu 34 
49400 Hamina 
puh. 210 3000 (keskus) 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla:  
Elina Rajala tai Anita Venäläinen 
0505943887 
elina.rajala@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 15.1. - 31.5.2017. Pääsiäisenaika on erityisen sopiva harjoittelulle, 
seurakuntaelämä on vilkasta ja toiminta monipuolista 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. Työmatkat seurakunnan alueella 
korvataan. Samoin tutustumiskäynnin meno-paluu Helsinki/Hamina ja harjoitteluun tulon tulomatka 
ja loppumatka 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei ole. 
 
Lisätiedot: Harjoittelun sisältö suunnitellaan opiskelijan kanssa tutustumiskäynnillä ennen 
harjoittelua. Eri opiskelijat ovat oppimassa eri kohdassa. Tutustutaan huolellisesti 
jumalalanpalvelusten toimittamiseen sekä pyhiin toimituksiin. 
 
  



 

66 
 

Mikkelin hiippakunta
 

Heinolan seurakunta  
Harjukatu 9 
18100 Heinola 
p. (03) 859 2510 
heinolan.seurakunta@evl.fi 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Pia Särkelä  
050 595 8866  
pia.sarkela@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Mielellään ennen toukokuuta  

Palkka ja muut korvaukset: Palkka 1500 e. Matkakustannuksista korvataan 
tutustumis/suunnittelukäynti seurakunnassa ennen harjoittelun alkua, mutta ei muita matkoja kotoa 
harjoittelupaikkakunnalle. Harjoittelun aikana ei tarvita omaa autoa. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Mahdollisuus asua 
seurakunnan kerhohuoneessa (keittiö ja suihku löytyy). 
 
Lisätiedot: Mahdollisuus tutustua laajasti seurakuntatyöhön ja tehdä sitä myös itse yhdessä eri 
työntekijöiden kanssa. 
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Mikkelin hiippakunta
  

Imatran seurakunta  
Tainionkoskentie 80  
55120 Imatra 
puh. 044 400 4200  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Kontiainen Kaisa   
040 755 0508  
kaisa.kontiainen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Kevätkaudella. Kaikki on mahdollista sopia opiskelijan aikataulujen 
mukaan. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Mahdollisuus asuntoon  
 
Lisätiedot: Opiskelijan harjoitteluohjelma rakentuu monipuolisesti seurakunnassa tapahtuvien 
juttujen mukaan. Tietenkin opiskelijan toiveita kuunnellaan, mutta pyrkimys mahdollisimman 
monipuoliseen harjoitteluohjelmaan eri seurakunnan työntekijöiden kanssa. 
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Mikkelin hiippakunta
 

Kotka-Kymin seurakunta
Karhulantie 33  
48600 Kotka  
p. 040 196 7533 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Nina Eskoli  
044 752 9528  
nina.eskoli@evl.fi   

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 1.2.–31.5.2017  

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. Kilometrikorvaus virkapaikan ja 
työpisteen väliseltä matkalta. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta.  
 
Lisätiedot: Pyrimme järjestämään työtehtäviä yliopiston antaman ohjeen mukaisesti. 
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Mikkelin hiippakunta
   

Kouvolan seurakunta
Savonkatu 40 
45100 Kouvola  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Katikeesia Hertsi  
040 849 8822  
katikeesia.hertsi@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Kevätkaudella 2017, sopimuksen mukaan 

Palkka ja muut korvaukset: KirVESTES 5 liitteen mukaisesti. Palkan lisäksi ei ole muita korvauksia. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunta voi auttaa 
asunnon etsimisessä.  
 
Lisätiedot: Oppimisjaksoon kuuluvat yliopiston määrittelemät tehtävät. Lisäksi voidaan sopia 
esimerkiksi osallistumisesta viikonloppuleirille, jos tarvetta tai halua siihen ilmenee. 
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Mikkelin hiippakunta
  

Kuusankosken seurakunta
Maunukselantie 3  
45700 Kuusankoski  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
David Paski  
040 775 4931  
david.paski@evl.fi  

   

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana 
 
Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: 1 huone srk-talon 2. 
kerroksessa. 
 
Lisätiedot: Mahdollisimman laaja papin työkenttään tutustuminen. 
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Mikkelin hiippakunta
   

Punkaharjun kappeliseurakunta
Oikotie 10 
58500 Punkaharju 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Sari Vauhkonen 
050 310 0190 
sari.vauhkonen@evl.fi 

  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. Opiskelijalle maksetaan yksi edestakainen matka 
halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan opiskelupaikkakunnalta harjoittelupaikkakunnalle. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnalla ei ole tarjota 
asuntoa harjoittelun ajaksi. 
 
Lisätiedot: Punkaharjun kappeliseurakunta on maalaisseurakunta, joka on osa Savonlinnan 
seurakuntaa. Punkaharjulla on elävä jumalanpalvelusyhteisö.   Harjoittelun ohjaajan työalana on 
rippikoulu-, nuoriso-, lapsi-, koulu- sekä perhetyö. 
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Mikkelin hiippakunta
   

Savonlinnan seurakunta
Kirkkokatu 17  
57100 Savonlinna 
(015)  576 800 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Johanna Tykkyläinen  
044 776 8038 
johanna.tykkylainen@evl.fi 

  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Voidaan sopia tapauskohtaisesti 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. Yksi tutustumismatka paikkakunnalle halvimman 
kulkuvälineen mukaan. Jos ajaa omalla autolla työmatkoja, kilometrikorvaukset maksetaan. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta. 
 
Lisätiedot: Savonlinna on keskikokoinen kaupunkiseurakunta, johon kuuluu keskustan lisäksi useita 
kappeliseurakuntia. Harjoittelija työskentelee valtaosin keskustan alueella tutustuen 
seurakuntapapin työhön. Tällä hetkellä ohjaajan työalat ovat nuoriso- ja opiskelijatyö. 
Loppukeväästä ne eivät näy paljoa normaalityössä, mutta jos jakso sijoittuu varhaiskevääseen, saa 
harjoittelija kokemuksen siitä, miten työalat näkyvät arkisessa työssä. 
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Mikkelin hiippakunta
   

Savonlinnan seurakunta
Kirkkokatu 17  
57100 Savonlinna 
Vaihde (015) 576 800 
www.savonlinnanseurakunta.fi 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Jukka Peltola  
044 776 8029 
jukka.t.peltola@evl.fi 

 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Koko kevät käy, kunhan sovimme ajoissa ajasta. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa. Matka Savonlinnaan ja täältä pois korvataan julkisen 
liikenteen taksojen mukaan.  
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Voi tiedustella. Emme 
lupaa, mutta mahdollisuuksia on. 
 
Lisätiedot: Tervetuloa tutustumaan papin työhön suhteellisen kookkaassa seurakunnassa Itä-
Suomessa. Laajat mahdollisuudet tutustua eri työaloihin. 
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Oulun hiippakunta
 

Inarin seurakunta  
Sairaalantie 5 
99800 Ivalo  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Tuomo Huusko  
040 733 8153  
tuomo.huusko@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana 

Palkka ja muut korvaukset: ei palkkaa eikä korvauksia. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunta tarjoaa 
asumismahdollisuuden korvauksetta. 
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Oulun hiippakunta  
    

Muonion seurakunta
Puthaanrannantie 14 
99301 Muonio 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Anu Toivonen   
anu.toivonen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana. Ohjaaja on oikeutettu vuosilomaan vasta 1.5.2017 alkaen, ennen sitä on 
varsin tiiviisti töissä. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaa ei makseta. Työn suorittamiseen liittyvistä, so. virkamatkoista 
maksetaan korvaukset, matkoja harjoittelupaikkakunnalle ei makseta. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Asuminen voidaan 
järjestää. 

Lisätiedot: Harjoittelija kulkee tunturi-lapin turistipapin matkassa. Ohjaaja aloittaa ko. virassa 
1.8.2016 eli tarkennuksia harjoittelun puitteisiin (palkkaus, asunto, muut korvaukset) saattaa vielä 
tulla. 
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Oulun hiippakunta  
 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
PL 122 (Isokatu 17) 
90101 Oulu  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Anna-Mari Heikkinen  
040 575 1718  
anna-mari.heikkinen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana 

Palkka ja muut korvaukset: Emme maksa palkkaa, emmekä korvauksia. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei ole antaa asuntoa 

Lisätiedot: Oppimisjakso toteutetaan tiedekunnan vaatimusten pohjalta kuitenkin opiskelijan toiveet 
otetaan huomioon. 
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Oulun hiippakunta
     

Tuiran seurakunta  
Myllytie 5  
90500 Oulu  
tuiranseurakunta@evl.fi 

  

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Jaakko Syynimaa  
044 316 1464  
jaakko.syynimaa@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Helmikuu-toukokuu 2017 

Palkka ja muut korvaukset: KirVESTES 5 liitteen mukaisesti. Seurakunta maksaa matkakorvauksen 
(yleisillä kulkuneuvoilla): 1) edestakaisen tutustumismatkan opiskelupaikkakunnalta 
harjoitteluseurakuntaan 2) harjoitteluaikana yhden edestakaisen matkan opiskelupaikkakunnalta 
harjoitteluseurakuntaan  

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakuntayhtymällä ei ole 
vuokrattavia asuntoja. PSOAS:n kautta mahdollista saada kalustettu soluasunto harjoittelun ajaksi. 

Lisätiedot: Laaja-alainen tutustuminen seurakuntapapin tehtäviin isossa kaupunkiseurakunnassa. 
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Oulun hiippakunta
    

Ylivieskan seurakunta  
Terveystie 11 
84100 Ylivieska  
p. (044) 711 8610 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Kappalainen Tuomo Kälviä  
044 711 8617  
tuomo.kalvia@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Toukokuu.  

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. Seurakunta maksaa 
matkakorvauksen (yleisillä kulkuneuvoilla): 1) edestakaisen tutustumismatkan 
opiskelupaikkakunnalta harjoitteluseurakuntaan 2) harjoitteluaikana yhden edestakaisen matkan 
opiskelupaikkakunnalta harjoitteluseurakuntaan. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunta auttaa 
harjoittelijaa vuokra-asunnon hankkimisessa. 

Lisätiedot: Seurakunta kustantaa harjoitteluaikana yhden lounaan arkipäivisin ma-pe (seurakunnan 
työpaikkaruokailu) 
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Tampereen hiippakunta

  
Harjun seurakunta
PL 226   
33101 Tampere 
 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Jukka-Pekka Ruusukallio  
050 345 1643  
jukka-pekka.ruusukallio@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: toukokuu 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Yksinkertainen, vaatimaton 
toveriasunto (ei oman seurakunnan alueella)  n. 200 €/kk 

Lisätiedot: Monipuolista seurakuntatyötä suuressa kaupunkiseurakunnassa 
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Tampereen hiippakunta

  
Hauhon seurakunta
Kotkontie 3  
14700 Hauho  
040 804 9280  
hauhon.seurakunta@evl.fi 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Tapani Vanhanen   
040 804 9281  
tapani.vanhanen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Maalis-huhtikuun aikana. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaa emme voi maksaa, mutta matkakorvauksia erikseen sovitulla 
tavalla. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnalla on osoittaa 
vapaa majoitus. 

Lisätiedot: Ehdotettuna ajanjaksona voimme antaa monipuolisen tutustumisen seurakuntatyöhön. 
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Tampereen hiippakunta
 

Hausjärven seurakunta  
Hikiäntie 51 
12210 Hausjärvi  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Virpi Pirjetä  
050 413 2284  
virpi.pirjeta@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 15.5.–15.6.2017. harjoittelu on mahdollista suorittaa myös 
toukokuussa 2017 tai kesäkuussa 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Maksetaan kilometrikorvaukset työpisteiden välillä, jos opiskelijalla auto 
käytössä, sekä ateriakupongit 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Mahdollisuus asuntoon 
Ryttylän kirkolta tai huoneeseen Vanhasta pappilasta Hausjärven kirkonkylältä 

Lisätiedot: Työssäoppimisjakso sisältää osallistumista pienen kolmipappisen seurakunnan 
monipuoliseen elämään. Harjoittelu pyritään rakentamaan niin, että pääsee tutustumaan kaikkiin 
työaloihin. Jos harjoittelu on kesäkuun puolella, silloin on mahdollisuus osallistua päivärippikouluun. 
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Tampereen hiippakunta
 

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta  
PL 65 (Rauhankatu 14)  
13101 Hämeenlinna  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio  
040 804 9316 
hanna-leena.kevatsalo-vuorio@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: tammi-kesäkuu välillä. Toivomme harjoittelun suoritettavan 
yhdessä tai kahdessa osassa. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. Yhden tutustumiskerran 
matkakorvaus maksetaan 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Avustetaan asunnon 
etsimessä 

Lisätiedot: Harjoitteluun voi kuulua osallistumista rippikouluun esim. viikolla 8 tai 23/24 tai 
aikuistyön leireille.  Harjoitteluohjaajan työala on oppilaitostyö, joten harjoittelija pääsee mukaan 
oppilaitoksessa tehtävään moniammatilliseen työhön kohtaamaan niin opiskelijoita kuin 
henkilökuntaa. 
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Tampereen hiippakunta
 

Janakkalan seurakunta
Juttilantie 2  
14200 Turenki  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Kimmo Hurri  
044 765 6964  
kimmo.hurri@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 01.01.17-31.05.17. Tarkempi ajankohta on sovittava ohjaajan 
kanssa. 

Palkka ja muut korvaukset: Seurakunta ei maksa harjoittelijalle palkkaa. Muidenkin kulujen 
maksaminen on tätä kirjoitettaessa vielä epäselvää. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Asunto saattaa 
mahdollisesti järjestyä seurakunnan leirikeskuksesta. Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollisesta 
vuokrasta. 

Lisätiedot: Kaikkea mahdollista papin työhön liittyvää. Ohjaajan kanssa pääsee mukaan kaikkialle, 
minne ohjaajakin menee. 
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Tampereen hiippakunta
 

Joutjärven seurakunta  
Ilmarisentie 1 
15140 Lahti 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Kia Sammalkorpi 
044 719 1209  
kia.sammalkorpi@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelun ajankohta sovittavissa 

Palkka ja muut korvaukset: KirVESTES 5 liitteen mukaisesti.  

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei ole tarjota asuntoa 

Lisätiedot: Tehtäviä tarjolla monipuolisesti eri työaloilta 
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Tampereen hiippakunta
 

Kangasalan seurakunta  
Myllystenpohjantie 2 
36200 Kangasala 
040 309 8000  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla:  
kappalainen Auni Kaipia  
040 309 8101  
auni.kaipia@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: helmi-toukokuu, ei viikot 11-12 

Palkka ja muut korvaukset: Ei palkkaa eikä korvauksia. 
 
Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuuksia. 

Lisätiedot: Kangasalan seurakunnassa yhdistyvät kaupunkimainen ja perinteinen 
maaseutuseurakunta. Perus papin työn lisäksi harjoittelussa voi tutustua eri työaloihin 
mielenkiinnon mukaan. 
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Tampereen hiippakunta
 

Keski-Lahden seurakunta
PL 84 (Vapaudenkatu 6) 
15111 Lahti  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Hannu Lehdeskoski  
044 719 1445  
hannu.lehdeskoski@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 1.1.–31.5.2017 

Palkka ja muut korvaukset: Harjoittelusta ei makseta palkkaa eikä päivärahoja. Kilometrikorvaukset 
harjoitteluajan työtehtävistä maksetaan. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ohjaaja  auttaa asunnon 
etsimisessä. 

Lisätiedot: Työssäoppimisjakson tehtävät suunnitellaan opiskelijan kokemuksen pohjalta niin, että 
hän saa tehdä sellaisia papin tehtäviä, jotka ovat hänelle vieraampia. 
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Tampereen hiippakunta
 

Messukylän seurakunta
PL 226 
33101 Tampere  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Terttu Haikka  
050 414 0203  
terttu.haikka@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: maalis-toukokuu 2017. Aiempien harkkareiden kanssa on sovittu 
muutaman päivän jaksoja sellaisille viikoille, joihin saa mielekkäitä täysiä työpäiviä. Siis ei yhtenäistä 
20 päivän jaksoa. Kokemukset ovat hyvät. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei palkkaa. Matkakorvaus julkisella kulkuneuvolla tutustumispäivästä ja 
sovituille työjaksoille tulemisesta ja poismenosta. Tämä harjoittelupaikka sopii parhaiten 
Tampereelta kotoisin olevalle opiskelijalle, joka muutenkin kävisi lapsuudenkodissaan esim. 
pääsiäisenä ja joinakin viikonloppuina. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Katso selvitystä yllä; sopii 
parhaiten Tampereelta kotoisin olevalle henkilölle sovittavien työjaksojen vuoksi sekä sen vuoksi, 
että on mahdollisuus yöpyä vanhempien tai muiden sukulaisten luona. 

Lisätiedot: Tiedekunnan edellyttämät työtehtävät jumalanpalveluselämän, hartauksien, kerhojen ja 
piirien, kirkollisten toimitusten, didaktiikan ja sielunhoidon alueilta. Monipuolinen tutustuminen 
Tampereen suurimman seurakunnan toimintaan. 
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Tampereen hiippakunta
 

Riihimäen seurakunta  
Temppelikatu 9 A 
11100 Riihimäki  
 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Tanja Koskela  
040 359 2541   
tanja.koskela@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei mahdollisuutta. 
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Tampereen hiippakunta
         

Sääksmäen seurakunta  
Valkeakoskenkatu 27  
37600 Valkeakoski  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Lotta Maijala, seurakuntapastori  
040 744 1658  
lotta.maijala@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Helmi-toukokuun 2017 aikana. Harjoittelujakson ajoittumisesta 
keväälle 2017 voidaan yhdessä sopia. 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa eikä korvauksia. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunta ei pysty 
auttamaan näissä järjestelyissä. 

Lisätiedot: Harjoittelujakson ajoittumisessa pystytään huomioimaan opiskelijan toiveet.   
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Tampereen hiippakunta
 

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta
PL 226  
33101 Tampere  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Kati Eloranta   
050 431 6627 
kati.eloranta@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen.  Ei mahdollisia maksettavia 
matkakorvauksia  

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Kiinteistöosastolta voi 
kysyä vapaita vuokra-asuntoja. ei tukea asumiseen.  
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Tampereen hiippakunta
 

Vesilahden seurakunta
Pappilantie 1 
37470 Vesilahti 
(03) 373 8023  
www.vesilahdenseurakunta.fi 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Soila Simola  
050 307 8147 
soila.simola@evl.fi  

 
 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana 

Palkka ja muut korvaukset: Ei makseta palkkaa.  Mahdolliset matkakorvaukset, jotka liittyvät 
työtehtäviin maksetaan. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Vierashuonemajoitus 
kissataloudessa järjestyy tarvittaessa. 

Lisätiedot: Tutustuminen seurakuntatyöhön mahdollisimman laaja-alaisesti nuorisovoittoisessa 
maalaisseurakunnassa. 
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Turun arkkihiippakunta
 

Harjavallan seurakunta
Kirkkokatu 3 
29200 Harjavalta  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Jani Laaksonen  
044 735 6753  
jani.laaksonen@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 15.5.–15.6. Ajankohtaan on räätälöity yksi osallistuminen 
rippileiriin. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Asunto on ja siitä peritään 
yhtiövastikkeen suuruinen korvaus (n. 150 €)  
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Turun arkkihiippakunta
    

Laitilan seurakunta  
Pappilantie 1 
23800 Laitila  
(02) 856 539 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Juha Kylänpää 
050 586 3563  
juha.kylanpaa@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: tammi-huhtikuu. Toiminta laantuu huomattavasti huhtikuun 
lopussa. Monipuolisen harjoittelun kannalta tammi-huhtikuu on paras, joskin myös toukokuu 4.6. 
asti sopii meille. 

Palkka ja muut korvaukset: Matka opiskelupaikkakunta-Laitila-opiskelupaikkakunta korvataan. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Mummonmökki tarjolla 
leirikeskuksen vieressä 11 km päässä keskustasta (vaatii mahdollisuuden auton käyttöön). Muussa 
tapauksessa asunnon etsimisessä autetaan. 

Lisätiedot: Voidaan hyvin pitkälle sopia opiskelijan kanssa. Meille myös useampaan jaksoon jaettu 
harjoittelu on mahdollinen. 
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Turun arkkihiippakunta
   

Liedon seurakunta
Hyvättyläntie 17  
21420 Lieto  
 

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Outi Tukia-Takala  
044 084 7120  
outi.tukia-takala@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: huhti-toukokuu 2017. Jumalanpalveluselämän ja seurakunnan 
toiminnan kannalta huhtikuu on toukokuuta parempi ajankohta. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. Matkakorvaukset maksetaan 
KirVesTesin mukaan, jos ei ole mahdollista kulkea viranhaltijan kyydissä 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnalla ei ole tarjota 
asuntoa, mutta autamme sen hankkimisessa. 

Lisätiedot: Liedon seurakunnassa on kuusi kolme kirkkoa, yksi kappeliseurakunta ja kuusi pappia. 
Koko työyhteisö on sitoutunut harjoittelunohjaamiseen, joten opiskelija tutustuu työhön ja 
työskentelee myös muiden kuin ohjaajansa kanssa ja saa näin laajemman kuvan seurakuntatyöstä 
pappina. Tavoitteena on muokata harjoitteluaika opiskelijan oppimistarpeiden mukaan. 
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Turun arkkihiippakunta
   

Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta  
Kirkkoesplanadi 3 
21600 Parainen  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Juho Kopperoinen  
040 312 4421  
juho.kopperoinen@evl.fi 

  

Työssäoppimisjakson ajankohta: Sovittavissa.  

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Mahdollisuus tarjota 
vierashuone osana palkkaa 
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Turun arkkihiippakunta
    

Piikkiön seurakunta
Hepojoentie 4  
21500 Piikkiö  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Mikko Nieminen  
040 341 7727  
mikko.nieminen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: joulu 2016 tai kevät 2017. Joulu ja pääsiäinen lienevät parhaat 
ajankohdat tarjolla olevien työtehtävien runsauden puolesta. Harjoittelujakso on mahdollista tehdä 
kahdessa osassa, mikäli ohjaaja ja harjoittelija näin sopivat. Loppukevääseen ajoittuva harjoittelu 
voidaan kokeneen ja opinnoissaan loppuvaiheessa olevan opiskelijan osalta mahdollisesti yhdistää 
kesäkuun alun rippileiriin (mahd. leirin teologinen opetusvastuu). Opintoihin kuuluvan 
rippikouluharjoittelun (ei makseta palkkaa) suorittamisesta Piikkiön srk:n leirillä voidaan myös 
keskustella. 

Palkka ja muut korvaukset: Teologiharjoittelijalle korvataan, halvinta kulkuneuvoa käyttäen, yksi 
edestakainen matka asuinpaikkakunnalta Turkuun/Piikkiöön.  Teologiharjoittelijalla on, hänen sitä 
toivoessaan, oikeus, virkatehtäviä suorittaessaan, oman auton käyttöön Turun ja Kaarinan srk-
yhtymän säännösten mukaisesti ja tämän mahdollistamiseksi hänelle määritellään virkapaikka.  
Palkkaa on aiemmin maksettu KirVestesin 303-luokan mukaan. Varmaa tietoa ei tätä näpytellessä 
ensi vuoden tilanteesta vielä ole. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnan ei 
valitettavasti ole mahdollista järjestää harjoittelijalle asuntoa. 

Lisätiedot: Harjoittelujakso tulee sisältämään normaalin srk-työn (hartauksia, saarnoja, mahd. 
liturgia, osallistumisia toimituskeskusteluihin yms.) myös mahd. mukaan rippikouluopetusta, mikäli 
jakso ajoittuu välille tammi-huhtikuu. 
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Turun arkkihiippakunta
    

Porin Teljän seurakunta
Hallituskatu 9b  
28100 Pori  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Noora Tapiainen 
0400 309 789  
noora.tapiainen@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: keväällä 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Harjoittelijalle ei makseta palkkaa. Matkakorvaukset työhön liittyvässä 
kulkemisessa ja päivärahat leireiltä ja retkiltä maksetaan. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Varsinaista asuntoa ei ole, 
mutta Väinölän kirkolla on olemassa pieni huone toimistotilojen yhteydessä johon mahtuu sänky. 
Opiskelijalla on suihkussakäynti- ja keittiön käyttömahdollisuus kirkolla. 

Lisätiedot: Opiskelijalla on mahdollisuus olla mukana monipuolisesti osallistumassa ja toteuttamassa 
seurakuntamme työtä monialaisesti. Räätälöimme kokonaisuuden opiskelijan kiinnostukseen ja 
opiskeluvaatimuksiin peilaten. Toivomme, että opiskelija on avoin mahdollisesta oman 
viitekehyksensä vakaumuksista, jotka saattaisivat vaikuttaa työn tekemiseen (esim. naispappien 
kanssa toimiminen) 
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Turun arkkihiippakunta
 

Pöytyän seurakunta
Turuntie 1187 
21880 Pöytyä 
poytya.virasto@evl.fi 
www.poytyanseurakunta.fi  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Juha Dubbe  
044 507 8991  
juha.dubbe@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: huhti-elokuu 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnalla ei ole 
mahdollisuutta tarjota asuntoa.  

Lisätiedot: Normaalia seurakuntatyötä ja siihen harjoittelemista 
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Turun arkkihiippakunta
 

Raision seurakunta
PL 10 (Kirkkoherrankuja 2)  
21201 Raisio  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Teppo Lummikko  
044 716 0350  
teppo.lummikko@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelun kannalta paras  ajankohta on huhtikuu, koska siihen 
sisältyy hiljainen viikko ja pääsiäinen. Ko. aika tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia harjoitteluun. 
Jokin muukin aika voidaan sopia. Harj. voidaan myös jakaa tarvittaessa kahteen jaksoon. Harjoittelun 
tulisi kuitenkin tapahtua kokonaisuudessaan ennen 28.5.2017 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnalla ei ole 
mahdollisuutta tarjota asuntoa. Turun ylioppilaskyläsäätiöltä kannattaa tiedustella asuntoa 
harjoittelun ajaksi. Raision ja Turun välillä on tiheä bussiyhteys (n.20 min.)  

Lisätiedot: Harjoittelu on normaalia papin seurakuntatyötä niiltä osin kuin se teologiharjoittelijalle 
on mahdollista. Pyrkimyksenä on tarjota monipuolinen kuva papin työstä. Harjoittelua voidaan 
painottaa harjoittelijan erityistoivomusten mukaan mm. aikuistyöhön, diakoniatyöhön tai lapsi- ja 
nuorisotyöhön. Harjoittelun aikana on mahdollisuus tutustua kirkollisten toimitusten 
toimittamiseen.  
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Turun arkkihiippakunta
   

Rymättylän seurakunta
Viluntie 2 
21140 Rymättylä 
rymattylan.seuralunta@evl.fi  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Petri Sirén 
040 130 8381 
petri.siren@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 26.3, 3-17.4, kesän leirit kesä - heinäkuussa 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei tarvetta 

Lisätiedot: Yleistä srk-työtä, diakoniakäyntejä, lapsi- ja perhetyötä, puhetilaisuuksia, osallistuminen 
jumalanpalveluksiin, leiri- ja rippikoulutyötä, mahdollinen hallinnon kokous   
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Turun arkkihiippakunta
 

Salon seurakunta
Torikatu 6  
20100 Salo  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Juha Hekkala  
044 735 8621 
juha.hekkala@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: toukokuu 2017. Neuvottelukysymys yksityiskohdista esim 
pääsiäiseen on hyvä osallistua.  

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Asunto järjestyy srk-tiloissa 
n 8€ vrk tarvittaessa  

Lisätiedot: Salo on maaseutukaupunki ja toimin pappina maaseudulla en kaupungin keskustassa. On 
kuitenkin mahdollisuus toteuttaa harjoittelujakso hyödyntäen koko suuren seurakunnan tarjontaa 
pääpaino kuitenkin maaseudun puolella 
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Turun arkkihiippakunta
 

Salon seurakunta
Torikatu 6  
20100 Salo  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Martti Santakari 
044 774 5264  
martti.santakari@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: helmi-huhtikuulla 2017 kahdessa tai kolmessa jaksossa erikseen 
sovittavina ajankohtina.  

Palkka ja muut korvaukset: Harjoittelijan palkka maksetaan. Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Mahdollisuus tarjota 
majoitusta edullista korvausta vastaan, ajankohdista neuvotellaan erikseen.  
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Turun arkkihiippakunta
 

Sastamalan seurakunta
Aittalahdenkatu 12 
38200 Sastamala  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Ville Väänänen  
050 314 9010  
ville.vaananen@evl.fi 

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: Harjoittelu on mahdollista suorittaa opiskelijan ja ohjaajan erikseen 
sopimana ajankohtana 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. Voidaan ehkä maksaa harjoittelijan 
palkkaa. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Seurakunnalla ei ole 
asuntoa.  

Lisätiedot: Harjoitellaan normaaleja papin tehtäviä seurakunnan arjessa. 
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Turun arkkihiippakunta
 

Säkylä-Köyliön seurakunta
Rantatie 254 
27800 Säkylä  
044 777 1801  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Ismo Nieminen  
044 777 1811 
ismo.nieminen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: toukokuu 2017 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. Yksi edestakainen matka maksetaan 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Käytössä vierashuone, 60 
€/kuukausi 

Lisätiedot: Mahdollisimman monipuolisesti teologin tehtäviä 
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Turun arkkihiippakunta
    

Turun Henrikinseurakunta
Peltolantie  2 
20740 Turku  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla:  
Toni Pätsi  
040 341 7378  
toni.patsi@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: 1.-30.4.2017. Kyseinen ajankohta mahdollistaa yhden ohjaajan 
läsnäolon. Sisältää myös pääsiäisen. 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. Palkanmaksaja on 
Kasvatusasiankeskus. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Opiskelijan tulee hankkia 
asunto itse. 

Lisätiedot: Sisältö pyritään luomaan mahdollisimman monipuoliseksi. Vapaan ja työn rytmitys seuraa 
harjoitteluohjaajan työsuunnitelmaa. 
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Turun arkkihiippakunta
    

Ulvilan seurakunta  
Pappilantie 7 
28400 Ulvila  
(02) 535 0600  

 

Opiskelijan ohjaaja työssäoppimisjaksolla: 
Eija Humpas-Toivanen  
044 735 0612  
eija.humpas-toivanen@evl.fi  

 

Työssäoppimisjakson ajankohta: sovittavissa helmi-kesäkuulle 

Palkka ja muut korvaukset: Palkkaus KirVESTES liite 5 mukainen. Maksetaan palkka ja 
kilometrikorvaukset kirkkoherranvirastolta. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja tuki asumisen järjestämiseksi: Ei ole 

Lisätiedot: Yleistä seurakuntatyötä mahdollisimman monipuolisesti.   
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OPISKELIJAN MUISTILISTA 

 

Työssäoppimisjakso suoritetaan pääsääntöisesti 1.1.–30.6. välisenä aikana. 

 

Tavoitteena on, että jaksoon sisältyvät tehtävät jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja 
sielunhoidon tehtäväalueilta. Seurakunnan olosuhteista ja opiskelijan lähtötilanteesta riippuen 
tehtävät voivat vaihdella. Olennaista on, että opiskelija perehtyy seurakuntatyön eri puoliin 
monipuolisesti, itsenäisesti ja vastuuta kantaen. 

 

Pidä oppimispäiväkirjaa työssäoppimisjakson aikana. Oppimispäiväkirjan avulla voit mielekkäästi 
jäsentää omia seurakuntatyössä saatuja kokemuksia (mitä opin, mikä tuki oppimistani, miten 
teologinen tietämykseni auttoi ko. tehtävän hallinnassa, mikä esti/haittasi oppimistani, mitä jäin 
miettimään?) suhteessa teoriaopintoihin. Oppimispäiväkirjan perusteella laaditaan raportit 
(ks.Blogipalvelu http://blogs.helsinki.fi/sov411-teologiharjoittelu/raportointi-arviointi-ja-palaute/) 

 

Työssäoppimisjakson lopussa opiskelija ja ohjaaja käyvät palautekeskustelun ja opiskelija saa tässä 
keskustelussa ohjaajan arvion työssäoppimisjaksosta. Myös ohjaajan arviointilomake löytyy 
Blogipalvelusta.  

 

Ilmoittaudu KiTOS seminaariin sekä soveltuvuustutkimukseen ja reflektiopäivään 28.2. mennessä. 
Ilmoittautumislomake ja tarkempi lisäinformaatio löytyvät Kirkon koulutuskeskuksen sivuilta 
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content47B4F9. Ilmoittautumislinkit lisätään myös 
Blogipalveluun. Näistä saat lisäinformaatiota tammikuun avausseminaarissa. 

  

Pyydä seurakunnalta harjoittelusi ajalta myös erillinen työtodistus. 

 

Työssäoppimisen palautekeskustelut integroidaan jatkossa osaksi maisterivaiheen soveltavaa 
opetusta. Tämän vuoksi harjoittelun jälkeistä erillistä palautekeskustelua ei käydä. Harjoittelun 
jälkeen opiskelija palauttaa oppimispäiväkirjansa pohjalta laaditun raportin sekä todistuksen 
opintojakson suorittamisesta E-lomakkeelle. Raportteja luetaan opetuskausien aikana, muttei kesä- 
ja joululoma aikoina. 
 

Opiskelija voi halutessaan käydä harjoitteluun liittyvää keskustelua soveltavien opintojen opettajien 
ja työelämäyhteyksien suunnittelijan kanssa heidän vastaanottoaikoinaan.  
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