
" Menkää kaikkialle
maailmaan ja julistakaa

evankeliumi kaikille
luoduille "

Tule opiskelemaan Suomen
Raamattuinstituuttiin!

Opinnot alkavat syyskuussa 2022

Hakeminen
Hakulomakkeet ja ohjeet löytyvät Suomen

raamattuinstituutin nettisivuilta.
www.raamattuinstituutti.fi

 
Täytetyt lomakkeet voi lähettää joko 

skannattuna sähköpostiin:
pauli.rahkonen@gmail.com

 
tai postitse:

 
Pauli Rahkonen / Suomen Raamattuinstituutti

Uudentuvankatu 4 B 54
20740 Turku

Yhteistyössä: Suomen Baptistikirkko, 

Baptistilähetys ja Kokkolan seudun baptistiseurakunnat

Suomen Raamattuinstituutti ry
www.raamattuinstituutti.fi
info@raamattuinstituutti.fi

Yhdistyksen tili: FI72 5710 0420 5611 85

Rehtori: Pauli Rahkonen

sähköposti: pauli.rahkonen@gmail.com

puhelinnumero: 040 5777 127



Koulutuksen tavoite
Opintojen tavoitteena on suorittaa seurakuntatyön perustutkinto.

Opetusta on kaksi kuuden viikon jaksoa ennen joulua ja kaksi kuuden viikon jaksoa ennen
huhtikuun alussa alkavaa kahden kuukauden mittaista työharjoittelua.

Oppiaineet koostuvat Raamatun kielistä, arkeologiasta ja historiaan liittyvistä opinnoista
mutta mukana on myös käytännön oppiaineita, jotka vahvistavat opiskelijan omaa
raamatuntutkimista ja käytännön taitoja evankeliumin työssä.

Koulutuksen toteutus
Keskeinen ajatuksemme on opettaa opiskelijoita tutkimaan itsenäisesti Raamattua.
Oppiaineet on valittu tätä tavoitetta silmällä pitäen. Opetus toteutetaan pääosin
etäopetuksena, johon sisältyy neljä lähiopetusviikonloppua Turussa. Opetusmateriaali
löytyy Suomen Raamattuinstituuttin Moodle verkko-opiskeluympäristöstä.

Lauantaipäivien kurssit järjestetään lähiopetuksena, mikäli niihin ilmoittautuu mukaan
riittävästi lähiopiskelijoita.

Opiskelun hinta
Seurakuntatyön ja lähetystyön perustutkinnon hinta on 900 € / lukuvuosi.
Evankelistalinjan hinta on 700 € / lukuvuosi. (Ei sisällä kielten opiskelua)

Opiskelija hoitaa itse asumisen ja ruokailun.

Erilliset opinnot maksavat kielikurssien osalta 40 € / kk 
ja muiden kurssien osalta 30 € / kk.

Kohderyhmät
Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti Jumalan valtakunnan työstä kiinnostuneille. Ne
antavat työkaluja niin seurakuntatyöhön, lähetystyöhön kuin myös evankelistan työhön.
Opiskelun edellytyksenä ei ole baptistiseurakuntaan kuuluminen.

Koulutuksen laajuus ja kesto
Koulutus on yksivuotinen (9 kk) ja koostuu syys- ja kevätlukukausista. Kahden
kuukauden harjoittelu on kevätlukukauden lopussa huhti-toukokuussa.

Opintopisteinä mitattuna tutkintoon tähtäävien linjojen laajuus on 60 op. 

Opinto-ohjelmat ja kurssitarjonta

Seurakuntalinja
Lähetyslinja
Evankelistalinja

Mahdollisuus myös opiskella yksittäisiä kursseja. Kysy lisää Paulilta!

Heprean peruskurssi

Evankelista  käytännön työssä

Raamatun maiden historia ja
arkeologia

Kristillisyyden historia

Raamatun tekstihistoria ja
kreikan alkeet

Raamatun tutkimus

Käytännön ammatilliset
oppiaineet

4 h / viikko x 12 vkoa

4 h / viikko x 12 vkoa
valinnainen oppiaine kielten sijaan

1 h / viikko

1 h / viikko

1 h / viikko x 6 vkoa

5 h / viikko. Alkukielten apuvälineitä käyttäen

(Paneudumme erityisesti varhaiskristillisyyteen ja herätyksen historiaan)

Lauantaisin opetetaan laaja kirjo erilaisia
Jumalan valtakunnan työssä tarvittavia
käytännön taitoja. Esim sielunhoito, katutyö,
kokousten vetäminen ja saarnataito...

 

Opettajat:
FT Pauli Rahkonen
Heprea, arkeologia / historia, kristillisyyden historia, Raamatun Tekstihistoria.

MTh Heikki Järvi
Evankelista käytännön työssä

Vierailevat opettajat ovat oman alansa asiantuntijoita.
Käytännön oppiaineet, sielunhoito, lähetystyö, katutyö, saarnataito, kokousten
vetäminen jne. 


