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Hyvä seurakunnan työntekijä
Valtakunnallinen Agricolan juhlavuoden Raamattuvisa pyörähtää käyntiin syksyllä 2007. Jo
perinteeksi muodostuneet Raamattuvisat ovat saaneet hyvän vastaanoton niin kouluissa kuin
seurakunnissakin ja sen jatkamista on toivottu monilta tahoilta.
Edelliseen, syksyllä 2003 ja keväällä 2004 järjestettyyn Raamattuvisaan osallistui hieman vajaa 19 000 koululaista. Tulevaan odotetaan mukaan yli 25.000 5.- ja 6.-luokkalaista ja yli 500
koulua. Koulut voivat ilmoittautua mukaan aina 12.10.2007 asti.
Raamattuvisan kohderyhmänä ovat alakoulun 5.- ja 6.- luokkalaiset. Tavoitteena on koulujen
oman uskonnonopetuksen tukeminen ja Raamatun tuntemuksen lisääntyminen varhaisnuorten
keskuudessa sekä virikkeiden antaminen opettajille Agricolan merkityksen esillä pitämiseksi
raamattuopetuksessa.
Visan suojelijoina toimivat arkkipiispa Jukka Paarma sekä ministeri Jaakko Numminen.
Raamattuvisan toteuttavat yhteistyössä Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Opetushallitus, Luokanopettajaliitto, Suomen Raamattuopisto (SRO) sekä Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO). Lisäksi Raamattuvisalla on perinteisesti ollut takanaan laaja ekumeeninen tuki.
Visan käytännön järjestelyistä vastaavat alkuvaiheessa opettajat. Tältä pohjalta järjestöt ovat
yhteyksissä kouluihin, mutta näin tietotulvan aikana olisi tärkeää, että myös seurakuntasi taholta visaa mainostettaisiin erilaissa kouluyhteyksissä.
Agricolan juhlavuoden Raamattuvisa toteutetaan seuraavalla aikataululla:
1. vaihe (henkilökohtainen kisa): ke 14.11.2007 klo 10.00
Lukuohjelma: Markuksen evankeliumi
2. vaihe (koulujen joukkueet): ke 16.01.2008 klo 10.00
Lukuohjelma: Markuksen lisäksi I Mooseksen kirja, luvut 1-4, 6-9, 11-12, 18, 22, 27, 32, 37,
39-46 sekä II Mooseksen kirja luvut, 1-3, 12, 19-20
3. vaihe (alueet) la 15.03.2008 klo 14.00 (ensimmäisessä lehdistötiedotteessa väärä aika,
15.02.!)
Lukuohjelma: Edellisten lisäksi Apostolien teot 1-4, 8-10, 15-17 sekä kirje Galatalaisille
4. vaihe (loppukilpailu) lauantai 26.4.2008 klo 14.00
Lukuohjelma: edellisten lisäksi Joonan kirja
Raamattuvisa läsnäolon kirkon toteuttajana
o

Seurakunta rohkaisee ja innostaa oppilaita ja opettajia osallistumaan visaan. Luonteva
paikka on syksyn päivänavaukset. Koska on kysymys visasta, myös maininta palkinnoista
on tärkeää. Voittajajoukkue pääsee Turkkiin Aurinkomatkojen sponsoroimana kesällä 2008.
Muita palkintoja on luvassa esim. Viking Linelta ja WSOY:lta. Olisi myös toivottavaa, että
etenkin kahden ensimmäisen vaiheen aikana seurakunta voisi toimia palkintosponsorina.
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Raamattuvisa nivelletään luovasti osaksi seurakunnan työtä. Esim. visan ensimmäisessä
vaiheessa luettavaa Markuksen evankeliumia voisi käsitellä kerhotilanteissa ja leireillä.

o

Seurakunnat laittavat visan Agricola-aiheisen bannerin (kolme eri vaihtoehtoa) nettisivuilleen ja tekstiksi esim.: ”Agricolan juhlavuoden Raamattuvisa kutsuu peruskoulun 5.-6.luokkalaisia kilpailuun, jossa punnitaan ja palkitaan valtakunnan parhaat Raamatun tuntijat. Koulut voivat ilmoittautua nettisivuillamme aina 12.10.2007 asti.” Samaa voi suositella
myös koulujen kotisivuille.

o

Seurakunta muistaa joillakin pienillä palkinnoilla oman alueensa koulujen parhaiten menestyneitä oppilaita. Samalla seurakunta voi myös auttaa muistamaan, että painopiste ei ole
kilpailussa tai palkinnoissa. Raamattu palkitsee lukijansa

o

Raamattuvisan juliste on saatavilla visan nettisivuilta sähköisessä muodossa (A3 sekä A4).
Toivottavaa on, että seurakuntanne voisi tarjota tulostusapuaan kouluille, joilla ei ole väritulostinta, jotta joka kouluun saadaan näyttävä juliste.

o

Lisätietoa visasta on saatavilla osoitteessa http://www.raamattuvisa.fi

Bannerit: ”Agricolan juhlavuoden Raamattuvisa kutsuu peruskoulun 5.-6.-luokkalaisia kilpailuun, jossa punnitaan ja palkitaan valtakunnan parhaat Raamatun tuntijat. Koulut voivat ilmoittautua nettisivuillamme aina 12.10.2007 asti.”
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