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KYRKANS PERSONALUTBILDNING

Kyrkans utbildningsutbud på finska publiceras på adressen
evl.fi/henkilostokoulutus. Kyrkans svenska personalutbildning presenteras
fortsättningsvis i ett separat häfte och på Borgå stifts webbplats
http://borgastift.evl.fi.
Det finskspråkiga utbudet av kyrkans personalutbildning 2009 presenteras endast
i en elektronisk kalender på Kyrkans utbildningscentrals webbsidor. Utbildningskalendern beskrivs i detta cirkulär och öppnas enligt planerna den 15 augusti på adressen evl.fi/henkilostokoulutus.
Det tidigare blåpärmade häftet Kirkon henkilöstökoulutus utkommer inte längre
2009, utan det aktuella utbildningsutbudet visas bara på nätet. I utbildningskalendern publiceras den kyrkliga personalutbildning som erbjuds av Kyrkans utbildningscentral, övriga enheter inom Kyrkostyrelsen, stiften och andra utbildningsanordnare. Vid sidan av utbildningskalendern utkommer en tryckt användarhandledning, Kirkon henkilöstökoulutus – Verkkokäyttäjän opas, som skickas
till församlingarna. Handledningen är avsedd som hjälp för församlingarna i planeringen av utbildningen och som användarstöd för utbildningskalendern.
I den elektroniska utbildningskalendern finns nya sökfunktioner. Det går att söka
utbildning enligt
• verksamhetsområde
• målgrupp
• utbildningsstruktur
• sökord.
För att underlätta sökningen har nya målgrupper lagts till (t.ex. personal inom
fastighetsväsendet, personal i lednings- och chefsuppgifter). Likaså har verksamhetsområdena inom det kyrkliga arbetet kompletterats (t.ex. webbkompetens, frivilligarbete).
Utbildningsutbudet har strukturerats enligt den nya personalutbildningsstrukturen. Detta gör att församlingarna kan söka efter sådan utbildning som behövs för
såväl nya kyrkligt anställda (baskompetens för kyrkligt anställda, kompletterande utbildning, pastoralexamen) som personer som arbetat längre i kyrkan (fördjupad ut-
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bildning, specialutbildning, ledarutbildning). Utbildning som i huvudsak är kortvarig
kompetensuppdatering och utbildning i aktuella ämnen anges som en egen kategori.
Utbildningskalendern innehåller genvägar till utbildning som ordnas av Kyrkans
utbildningscentral, av andra enheter inom Kyrkostyrelsen och av stiften. Utbildningsutbudet presenteras dessutom på Kyrkans utbildningscentrals webbsidor
som pdf-filer enligt verksamhetsområde. Församlingarna kan skriva ut ett sammandrag att ge åt personalen inom önskat verksamhetsområde.
En nyhet är en sammanställning över utbildningsanordnare som ordnar kyrklig
utbildning på beställning för församlingar och kyrkliga samfälligheter. Parallellt
med utbildningskalendern presenteras också en kalender över rådplägningsdagar
2009.
Närmare upplysningar: utbildningsplanerare Eeva Salo, tfn (09) 2719 976, 0400
844 828, eeva.salo@evl.fi och kurssekreterare Ulla Pyykkö, tfn (09) 2719 911
ulla.pyykko@evl.fi
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