
Raamattu

Erätaukokeskustelu

Kesto 120 min

Käsikirjoitus osa Pipliaseuran globaalikasvatusmateriaalia: 
piplia.fi/globaalikasvatus >rippikoulu- ja nuorisotyöntekijät 

Käsikirjoituksen laatineet: Ulla Oinonen ja Antti Siukonen, konsultointi: 
Vilja von Weissenberg, Elina Perttilä, Marko Huhtala

Pohjat: erätauko.fi



Min klo Osio

15 Aloitus ja pelisäännöt
10 Alustus ja oma pohdinta
25 Avataan yhteinen 

keskustelu
5 (Tauko)
40 Syvennetään keskustelua
5 Oivallusten kirjoittaminen
15 Oivallusten jakaminen
5 Kiitos ja lopetus

Yhteensä 120 min
Perusfontti – sano esimerkiksi näin
Kursivoitu fontti - vetäjälle apua keskusteluun

Aloitus

Tänään pidämme Erätauko-keskustelun Raamatusta

Ohjaaja: Puhumme tänään omasta kokemuksesta. 
Keskustelussa ei tarvitse tehdä päätöksiä tai yrittää 
ratkaista asioita. Meidän ei tarvitse olla samaa mieltä. 
Pyritään ymmärtämään asiaa, itseämme ja toisiamme 
paremmin. 

Keskustelemme luottamuksellisesti. Voit mielellään 
kertoa, että olet ollut mukana tässä keskustelussa, 
mutta siteeraa toisia vain heidän luvallaan.

Olisi kiva kuulla, keitä te olette. Esittäydytään 
etunimellä ja kerro samalla miten luet mieluiten kirjaa.



Miten luet kirjoja mieluiten ? 
(kirjana, kuunnellen, yksin, yhdessä…)



Rakentavan keskustelun pelisäännöt

1. Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä 
sivukeskusteluja

2. Liity toisten puheeseen

3. Kerro omasta kokemuksesta ja omista 
ajatuksista.

4. Kysy, jos et ihan ymmärrä

5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä 
luottamuksen ilmapiiriä.

6. Pohdi rauhassa. Anna tilaa 
keskeneräisyydelle. 

Näytä rakentavan keskustelun 
pelisäännöt

Keskustelussa käytetään Rakentavan keskustelun 
pelisääntöjä. Osalle voi olla tuttuakin. Jaamme 
omia kokemuksiamme tästä aiheesta.  

Sitoudummeko yhdessä näihin 
pelisääntöihin? 

Tarvittavat ohjeet mm. Puheenvuorojen jakamiseen, 
muistiinpanovälineisiin, etätapaamisessa tekniset asiat



Rakentavan keskustelun pelisäännöt

1. Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä 
sivukeskusteluja

2. Liity toisten puheeseen

3. Kerro omasta kokemuksesta ja omista 
ajatuksista.

4. Kysy, jos et ihan ymmärrä

5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä 
luottamuksen ilmapiiriä.

6. Pohdi rauhassa. Anna tilaa 
keskeneräisyydelle. 



Alustus

Ohjaaja:

Katsotaan video, mitä Krista Kosonen ajattelee 
Raamatusta

https://www.youtube.com/watch?v=Q0mJJUgR61M&list=
PLf5YhDfAsj-dv8kIz5Sv9vBKwdEmOiDSd
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Oma pohdinta kokemuksista

Ohjaaja; Ota nyt hetki aikaa itsellesi. Kirjaa 
kokemuksiasi ja ajatuksiasi seuraavasta 
kysymyksestä (tai parikeskustelu):

-Mitä tunteita ja ajatuksia tulee mieleen 
Raamatusta?

Tähän on aikaa noin viisi minuuttia. Voitte 
aloittaa…
… Nyt on aika lopettaa.

5 min
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Yhteinen keskustelu

Ohjaaja: Nyt olisi kiva kuulla, mitä kirjoititte. Kuka haluaisi 
aloittaa? (...Entä te muut, oliko samanlaisia vai erilaisia 
asioita?)Kiitos kaikille jakamisesta, minulla olisi nyt 
muutamia kysymyksiä teille keskustelun jatkoa varten...

- Miten koet Raamatun? Läheinen, kaukainen...
- Miten luet Raamattua silloin, jos luet?
- Missä olet kuullut Raamatuntekstejä? (häissä, 
elokuvissa..)
- Missä olet kuullut Raamatun taustoista? Koulussa, 
seurakunnassa, vanhemmilta, netistä, televisiosta?
- Kenelle Raamattu on mielestäsi tärkeä ja miksi?
- Mitä sinulle merkitsee se, että Raamattua sanotaan 
pyhäksi? 
- Miten ymmärrät pyhyyden kirjassa?
- Mikä mietityttää Raamatussa?
- Mistä aiheesta haluaisit tietää lisää?

Voit kysyä suoraan joltakulta, jos keskustelua on vaikeaa saada käyntiin. Muistuta tarpeen 
mukaan Rakentavan keskustelun pelisäännöistä, joihin on yhdessä sitouduttu. 
Ohjaa keskustelijoita liittymään edellisen puheenvuoroon ja puhumaan omasta 
kokemuksesta. Pidä huolta, että hiljaisemmatkin saavat kertoa ja että aktiiviset eivät täytä 
kaikkea tilaa

(25 min + harkinnan mukaan tauko 5 min)
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Syvennetään keskustelua

Voit lyhyesti vetää yhteen käytyä keskustelua. Mieti onko tähän mennessä 
noussut esille jotakin, jonka pohjalta haluat syventää jatkokeskustelua. Voit 
myös käyttää seuraavia apukysymyksiä. 

- Mitkä asiat voivat vaikuttaa siihen, että Raamattu 
kiinnostaa vähemmän?
- Mikä voisi innostaa lukemaan/kuuntelemaan 
Raamattua ?
- Millaisen tekstin kautta voisi saada rohkaisua?
-Voiko Raamatusta puhua vapaasti missä vaan ja 
kenen kanssa vaan? Miksi voi ja miksi ei voi?
- Millaiset asiat voivat olla Raamatussa vaikeita, 
käsittämättömiä tai jopa vastenmielistä? 
-Minkälainen kuva Jumalasta nousee Raamatusta?
-Jos aikaa jää, luetaan vuorisaarnaan alku UT2020 –
käännöksestä Mt. 5:1-10 ja keskustellaan mitä 
ajatuksia herää.

Kerro jostain omasta kokemuksestasi, joka on vaikuttanut näkemyksiisi 
käsiteltävästä aiheesta Huomioi ne henkilöt, jotka eivät ole sanoneet vielä 
mitään. Kysy mitä hän/he asiasta tai käydystä keskustelusta ajattelevat.
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Oivallusten
kirjoittaminen

Ohjaaja: Kiitos hyvästä ja rakentavasta 
keskustelusta! Seuraavaksi mietimme, mitä 
oivalluksia keskustelusta syntyi.

Pohdi hetki itseksesi, millaisia ajatuksia 
sinulle jäi mieleen. Tähän on aikaa viisi 
minuuttia.

Kirjoita itsellesi ylös 1-3 oivallusta. 

(tai keskustellaan pareittain)

5 min
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Oivallusten 
jakaminen

Ohjaaja: Nyt pyydän, että jokainen teistä jakaisi  
ääneen yhden oivalluksen tai ajatuksen, joka 
tästä keskustelusta sinulle jäi.

Aloitetaan vaikkapa sinusta…

Valitse aloittajaksi sellainen henkilö, joka on 
todennäköisesti valmis kertomaan omasta 
oivalluksestaan.

15 min
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Kiitos ja lopetus

Ohjaaja: Olemme käyneet keskustelua 
kolehdista ja jakaneet oivalluksia, joita tämä 
aihe meissä herätti. Haluaisimme hyödyntää 
oivalluksia nimettömänä. Onko ok?

(Jos aikaa on, kysy vielä miltä tämä Erätauko-
keskustelu ja aihe tuntui.)

Kiitos kaikille yhteisestä jakamisesta. 

Oivallukset voi laittaa Pipliaseuraan:
https://q.surveypal.com/Oivallukset-
Raamattu---erataukokeskustelusta

5 min
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