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Raamattuteologian erityiskoulutus (REK) 25 op
Kirkon erityiskoulutukset syventävät perusosaamista, vahvistavat erityisosaamista ja laaja-alaistavat asiantuntijuutta kirkon työssä. Koulutusten keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen sekä
ennakointi ja uuteen suuntautuminen.
Kirkon erityiskoulutukseen osallistuminen edellyttää pääsääntöisesti yli viiden vuoden seurakunta- tai muun
vastaavan alan työkokemusta. Riittävä kokemuspohja tarjoaa osallistujalle mahdollisuudet oman osaamisen syventämiseen.
Kirkon erityiskoulutusten moduuleja voi suorittaa myös yksittäin. On kuitenkin tärkeää huomata, että samaa
moduulia ei voi käyttää osana useampaa erityiskoulutusta.
Raamattuteologian erityiskoulutus (REK) on suunnattu niille seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat kehittää Raamatun käyttöön ja tulkintaan liittyvää osaamistaan. Raamattuteologian erityiskoulutuksen osaamistavoitteena on, että osallistuja
•
•
•
•
•

osaa havainnoida omia tunteitaan, asenteitaan ja kehittämistarpeitaan suhteessa Raamattuun
osaa reflektoida omaa raamattuteologiaansa, sen lähtökohtia, kehitystä ja painopisteitä suhteessa
raamattuteologian eri osa-alueisiin
osaa jäsentää kokonaisvaltaisesti Raamatun monimuotoisuutta ja hyödyntää sitä monipuolisesti
työssään
osaa jäsentää ihmisyyden peruskysymyksiä sekä ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden
yhteyksiä kontekstuaalisiin tapoihin tulkita Raamattua
osaa kehittää osaamistaan raamattuteologian alalla sekä itsenäisesti että yhdessä työtovereiden ja
seurakuntalaisten kanssa.

Raamattuteologian erityiskoulutus on käytännönläheistä:
• Jokainen moduuli sisältää seurakunnan toimintaa kehittävän tehtävän. Mikäli osallistuja suorittaa
useita moduuleja, hän voi jatkaa saman teeman työstämistä useamman moduulin ajan.
• Koulutuksessa reflektoidaan erilaisia raamatuntutkimus- ja tulkintamenetelmiä, analysoidaan kirkkovuoden raamatuntekstejä ja niiden käyttömahdollisuuksia, tarkastellaan ihmisyyden eksistentiaalisia peruskysymyksiä suhteessa Raamatun teksteihin ja niiden kulttuurikonteksteihin.

Koulutuksen rakenne
Erityiskoulutuksen kokonaislaajuus on 25 op. Se rakentuu 5 op:n tai 10 op:n laajuisista moduuleista. Suositus
on, että osallistuja keskustelee ennen erityiskoulutuksen tai yksittäisen moduulin aloittamista esimiehensä
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kanssa seurakunnan toiminnan kehittämiskohteista ja omasta osaamisestaan. Osallistuja suunnittelee moduulien
valinnan ja ajoittamisen sekä moduulien kehittämistehtävien sisältöä näiden pohjalta.
Raamattuteologian erityiskoulutuksen pakollinen moduuli (REK/P):
•

Syvemmälle Raamattuun 10 op

Muut kuin teologit voivat valita tämän asemesta tai tämän lisäksi aihepiiriin johdattavan moduulin (REK/V):
•

Raamattu ja identiteetti 5 op

Raamattuteologian erityiskoulutuksen valinnaiset moduulit tukevat osaamisen kehittymistä Raamatun tulkintojen ja kristillisen teologian kontekstualisoivan pohdinnan näkökulmasta. Erityiskoulutuksen valinnaisiksi moduuleiksi suositellaan erityisesti moduuleja. joiden tunnus on REK/V tai EK/M.
Osallistuja poimii valinnaiset moduulit seuraavista ryhmistä:
a) Raamattuteologian ja sen lähialueiden osaamista syventävät moduulit (REK/V)
•

Saarnakoulutus 10 op

•

Uuden testamentin kreikkaa kirkkovuoden teksteissä (5 op)

•

Vanhan testamentin hepreaa kirkkovuoden teksteissä (5 op)

tai
b) muut kirkon erityiskoulutuksen moduulit, joiden tunnus on EK/M. Tällöin osallistujan tulee sopia moduulin vastuukouluttajan kanssa, millä tavoin moduuliin sisältyvissä tehtävissä voidaan ottaa huomioon
myös raamattuteologian erityiskoulutuksen profiili ja osaamistavoitteet.
Kaikki erityiskoulutusten moduulit on koottu yhteen taulukkoon evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla. Taulukko
on suuntaa-antava. Osallistuja voi sopia raamattuteologian erityiskoulutuksen vastuuhenkilön (Mika Aspinen) kanssa myös muiden kuin REK/V tai EK/M -moduulien sisällyttämisestä raamattuteologian erityiskoulutukseen.
Todistukset
Osallistuja saa todistuksen jokaisesta suorittamastaan moduulista.
Osallistuja saa todistuksen koko erityiskoulutuksesta sen jälkeen, kun kaikki moduulit on suoritettu. Todistusta
varten osallistujan tulee toimittaa moduulien todistusten jäljennökset skannattuina sähköpostin liitteinä koulutuksen vastuuhenkilölle (mika.aspinen@evl.fi). Todistuksen koko erityiskoulutuksesta antaa Kirkon koulutuskeskus, jolle koulutuksen vastuuhenkilö toimittaa tiedot todistuksen kirjoittamista varten.
Lisätietoa
Moduulirakenteisen erityiskoulutuksen aiemmin aloittaneet siirtyivät uuteen järjestelmään 1.1.2018 alkaen ja
suorittavat erityiskoulutuksen loppuun uuden koulutuskuvauksen mukaisesti. Edellisen koulutuskuvauksen mukaiset aiemmat suoritukset sisällytetään uuteen 1.1.2018 voimaan tulleeseen erityiskoulutukseen. Mikäli osallistuja on suorittanut aiempien vaatimusten mukaisesti useamman pakollisen moduulin, hän voi sisällyttää ne
uuden erityiskoulutuksen valinnaisiin moduuleihin.
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Lisätietoja aiempien suorituksien sisällyttämisestä uuteen erityiskoulutukseen antaa tarvittaessa erityiskoulutuksen vastuuhenkilö.
Raamattuteologian erityiskoulutuksen muu aineisto löytyy sivulta evl.fi/erityiskoulutukset. Sieltä löydät:
• Erityiskoulutusten moduulitaulukko sisältää kaikkien erityiskoulutusten moduulit ja suositukset niiden sijoittumisesta eri erityiskoulutuksiin.
• Erityiskoulutusten moduulit –asiakirja sisältää moduulien osaamistavoitteet, keskeiset sisällöt, kehittämistehtävän ja muiden oppimistehtävien luonnehdinnan.
• Kirkon erityiskoulutusten kokonaisuus –asiakirja on kokonaisesitys sekä moduulirakenteisista että
yhtäjaksoisista erityiskoulutuksista (laajuudet sekä kehittämis- ja oppimistehtävien yleiset periaatteet).
Erityiskoulutuksen järjestäjä ja vastuuhenkilö
Koulutuksen järjestää Kirkon koulutuskeskus. Lisätietoja antaa Kirkon koulutuskeskuksen raamattuteologian ja
homiletiikan kouluttaja Mika Aspinen, mika.aspinen@evl.fi, p. 050 544 6048.

