
STEP-koulutus

#seuraavasteppi #haemilloinhaluat



STEP-koulutus
Ammattiopisto, kansanopisto, opintokeskus

– tätä kaikkea on STEP-koulutus.

Opintopolussa STEP-ammattiopisto, STEP-
kansanopisto

Tarjoamme monipuolisia koulutuksia ympäri Suomea. 
Oppilaitosyhdistymisten myötä olemme kasvaneet ulos 

nimestä Seurakuntaopisto.



Nuorelle, jota kiinnostaa elämä!
Hae yhteishaussa 22.2.-22.3.2022
KASVATUS- JA OHJAUSALAN 
PERUSTUTKINTO:

• Varhaiskasvatuksen ja 
perhetoiminnan osaamisala, 
lastenohjaaja

• Nuoriso- ja yhteisöohjauksen 
osaamisala,
nuoriso- ja yhteisöohjaaja

• Musiikki- ja bänditoiminnan 
opistovuosi
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Lastenohjaaja
Lastenohjaajana toimit kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja 
huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. 
Työssäsi ohjaat eri-ikäisiä lapsia sekä toimit 
yhteistyössä vanhempien kanssa.

Lastenohjaajana työskentelet varhaiskasvatuksen 
erilaisissa tehtävissä, kuten lastenhoitajana 
päiväkodissa.

Työssä tarvitaan positiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta, 
hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä 
vastuullisuutta ja luotettavuutta.
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Nuoriso- ja yhteisöohjaaja
Ohjaat iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilöinä
ja ryhmissä. Työssäsi voit hyödyntää omia 
kiinnostuksen kohteitasi, luovuuttasi sekä 
erityisosaamistasi mm. liikunnan, luonto- ja 
elämystoiminnan, kulttuurin, media- ja verkko-
ohjauksen, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tai 
kädentaitojen alalta.
Työskentelet esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, 
lastensuojelun, iltapäiväkerhotoiminnan, kohdennetun 
nuorisotyön ohjaajan tehtävissä sekä erilaisissa 
kansalais- ja järjestötoiminnan tehtävissä.
Työssä tarvitaan positiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta, 
hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä 
vastuullisuutta ja luotettavuutta.
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✓Opetellaan käytännössä asioita, järjestetään esim. 
tapahtumia lapsille ja perheille.

✓Voi asua asuntolassa.

✓Voi lähteä työssäoppimisjaksolle ulkomaille.

✓On mahdollista tehdä väyläopintoja, jos opiskelu 
myöhemmin ammattikorkeakoulussa kiinnostaa.
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Meillä



Musiikki- ja bänditoiminnan opistovuosi
• Suunnattu oppivelvollisuusikäisille, yhden lukuvuoden kestävät opinnot.

• Vietä elämäsi paras vuosi kehittäen omia musiikillisia valmiuksia ja
bänditoimintaa! Kouluttajina mm. ex CHILDREN OF
BODOM Alexander Kuoppala, Mathias ”Vreth” Lillmåns Finntroll-
yhtyeestä ja Kimmo Ahola (Nightwish-ääniteknikko), 
Arttu Vauhkonen, JP Leppäluoto.

• Opistovuosi tarjoaa kansainvälisiä kokemuksia,
omien musiikillisten valmiuksien kehittymistä 
ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun.
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Musiikki- ja bänditoiminnan
opistovuosi on sinulle, joka haluat:

• Tutustua musiikin eri osa-alueisiin musisoinnista säveltämiseen ja biisin
tekemiseen
• Kehittää omia soitto- tai laulutaitoja
• Soittaa bändissä, esiintyä ja tuottaa musiikkia.
• Tutustua studiotyöskentelyyn sekä tapahtumatuottamiseen (livenä ja/tai 
virtuaalinen tapahtuma).
• Miettiä vielä, mikä ala sinua kiinnostaa ja missä haluat opiskella
• Löytää omat vahvuutesi ja tapasi oppia
• Tutustua paremmin omiin mahdollisuuksiisi ja löytää oma polkusi 
tulevaisuuteen.

• Hakijalla on hyvä olla jonkin verran soittokokemusta ja oma instrumentti 
käytössä
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Opintojen sisältö
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YHTEISET OPINNOT:

• Arjen taidot ja elämänhallinta

• Opiskelu-, itsetuntemus- ja 

työelämätaidot

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

• Matemaattiset perustaidot ja ongelman 

ratkaisutaidot

• Aktiivinen kansalaisuus

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

VALINNAISET SUUNTAUTUMISOPINNOT:

Musiikki ja musiikkiteknologia
• Opiskelija tutustuu musiikin eri osa-alueisiin 

musisoinnista musiikin tekemiseen ja 

musiikkiteknologian eri osa-alueisiin. 

• Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään laulamalla ja 

soittamalla. 

• Opiskelija työskentelee yhdessä toisten kanssa ja 

oppii ymmärtämään erilaisia itseilmaisun tapoja

Bänditoiminta ja tapahtumatuotanto
• Bänditoiminnan opinnoissa soitetaan ja tehdään 

musiikkia yhdessä ja opetellaan esiintymistä.

• Tapahtuma-alan opinnoissa tutustutaan tapahtumien 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

• Opiskelija oppii tapahtumasuunnittelun eri osa-

alueista ideasta toteutukseen.

• Opiskelija oppii vastuulliseen

työskentelyyn yhdessä työryhmän kanssa.



Hakeminen opistovuosi-opintoihin

• Yhteishaku 22.2.-22.3.2022
17.6.2022 alkaen suoraan sähköisellä lomakkeella
oppilaitokseen.

• Opiskelijat valitaan hakemusten
saapumisjärjestyksessä
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Lapua, Kaustinen, Uusikaarlepyy, 
Tampere, Pori, Pieksämäki, 

Kuopio,Ruokolahti, Järvenpää ja 
Helsinki

Hakuneuvonta ja opintojen aikainen 
asuminen:
Opintotoimisto p. 040 182 9419
opintotoimisto.lapua@step.fi

Hakeminen ja yhteiset opinnot:
Elina Ketola p. 040 3553 035
elina.ketola@step.fi

Valinnaiset suuntautumisopinnot 
(opistovuosi):
Katja Jaskari p. 0440528528
katja.jaskari@step.fi
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