
KERTOMUS RIITTÄÄ -

valmentajakanava 17.-22.10.2022 ja 

kertojakanava 20.-22.10.2022 Tampereella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valmentajakanava vai kertojakanava? 
Työpjana kumpikin käytännöllinen kanava valmentaa sinua kerto-
maan raamatunkertomuksia ja oppimaan keskustelullista Raa-
matun tutkimustapaa. Harjoittelemme muodostamaan kysymyk-
siä, jotka auttavat itseäsi, ystäviäsi, perhettäsi ja eri ryhmiä 
löytämään hengellisiä aarteita Raamatun kertomuksista ja 
laittamaan ne käytäntöön. Valmentajakanavassa syvennytään 
menetelmään hiukan syvemmin ja samalla opit sitä, miten 
varustaa ja valmentaa muita, jotta hekin voivat sitten varustaa ja 
valmentaa muita tällaiseen lähestymistapaan.  
Hinta: Valmentajakanava 30e ja kertojakanava 15e, johon sisältyy 
työpaja ja välipalat. Lisäksi lounaat maksetaan itse (max. 15 e/pvä 
– yhteistilaus ravintolasta). Ruokapuolta voi osittain tai kokonaan 
halutessaan hoitaa omin eväin. Majoituksesta Tampereella 
jokainen huolehtii itse. (Teopoliksella yöpymismahdollisuuksia 
yhteismajoitus (n. 10e/vrk) ja asuntolassa 1hlö solussa 30e/vrk tai 
yksiössä 35e/vrk – saatavilla soluja tai yksiöitä myös 2-3 hlölle.) 
Kenelle: Kuka tahansa voi osallistua. Työpaja sopii yhtä hyvin 
kaiken ikäisille ihmisille ja kaikenlaisten ihmisten kanssa 
yhteyksissä oleville. Molempiin kanaviin on osallistunut aiemmin 
sekä alle 10-vuotiaita lapsia, yli 80-vuotiaita että kaikkia siltä 
väliltä. Samoin sekä lukutaidottomia kyläihmisiä, korkeasti 
koulutettuja pastoreita että osallistujia lähes jokaiselta elämän 
saralta ja tilanteesta. 
Aikataulu: Päivät alkavat klo 9.00 ja loppuvat klo 18.00. 
 

Paikka 

Teopolis, Tampere 

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen  

Osallistujia otetaan tähän työpajaan   

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Ilmoittautumiset: 

kertomus.riittaa@gmail.com 

Teopoliksen majoitustiedustelut: 

suvi.eriksson@viadia.fi 

Yli 80 % maailman ihmisistä oppii helpoiten kuulemalla. Tässä 
kertomukset ovat tärkeässä osassa. 
          Mielenkiintoista on, että Jumala antoi meille yli puolet 
Raamatusta kertomusten muodossa.  
          Opi tapoja kertoa mukaansatempaavia, mutta kuitenkin 
tarkkoja kertomuksia ja johtamaan vuorovaikutuksellisia 
keskusteluja Raamatusta. Kuuntelijat tarttuvat totuuteen ja 
jakavat sitä eteenpäin löytäessään aarteita Raamatusta! Sopiva 
tapa sekä lapsille, nuorille, aikuisille sekä senioreille! 
           ”Kertomus riittää” -tapaa voit käyttää pienryhmissä, 
seurakunnan opetuksissa, henkilökohtaisessa Raamatun 
tutkimisessa, keskusteluissa bussipysäkeillä, kadun kulmissa tai 
junamatkalla vierustoverin kanssa ja monessa muussa. 

”Kertomus riittää” eli ”Simply the 

Story” on ympäri maailmaa käytetty 

menetelmä. Kouluttajina Suomesta 

työpajan ja menetelmän käyneitä 

valmentajia. Järjestäjä: SVK Missio. 

www.SimplyTheStory.org  

 www.Gods-Story.org 

”Tosi mielenkiintoinen ja antoisa paja!”  ”Kerroin heti työpajan ensimmäisten päivien jälkeen kertomuksia muille.” 

”Raamatunkertomukset ovat olleet tuoreena mielessäni arjen keskellä.” ”Paljon tuli oivalluksia… sain mitä hain!” 

”En lue enää Raamattua samoin kuin ennen. Kysymysten avulla pääsen jotenkin syvemmälle ja löydän Raamatusta aarteita.” 
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