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pääkirjoitus

Markku kotila

Kärsivien rinnalla

Y

htyneiden Raamattuseurojen yleiskokous
hyväksyi tulevaa toimintaa ohjaavan asiakirjan Philadelphia Promisen vuonna 2016.
Pipliaseurojen perustehtävä – Raamatun kääntäminen, julkaiseminen ja levittäminen, lukutaitotyö,
Raamatun käytön edistäminen ja Raamatun arvomaailman esillä pitäminen – pysyy jatkossakin
samana. Mutta tapa tehdä työtä uudistuu.
Asiakirjan mukaan yhteisen työn painopisteiden
tulee perustua ennen kaikkea avainkohderyhmien tarpeisiin. Kullekin kohderyhmälle tulee antaa
mahdollisuus osallistua hankkeiden suunnitteluun
ja toteutukseen. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä se on varsin haastava lähtökohta.
Tässä lehdessä kerrotaan Pipliaseuran työstä eri
tavoin syrjittyjen ryhmien kuten lukutaidottomien,
vammaisten ihmisten ja hiv-positiivisten kanssa ja
heidän hyväkseen.
Oman kasvavan erityisryhmänsä muodostavat
uskonsa tähden kärsivät ihmiset. Heidän rinnallaan kulkeminen on Jeesuksen seuraamista.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi
vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.
– Jeesus Matteuksen evankeliumissa (5:11)

♥
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Teksti Matleena Järviö kuvat suomen pipliaseura

Hiv-työ kantanut
hedelmää
Afrikassa syrjityistä ihmisistä kaikista heikoimmassa asemassa ovat vammaiset ihmiset. Jopa kirkot
ovat ohittaneet heidät. – Vasta nyt olemme alkaneet kutsua heitä koulutuksiimme ja hiv-ohjelmaamme,
sanoo Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimiston koulutusvastaava Beatrice Gangoup.

O

lemme hiv-työn toimiston ja Suomen ja Kenian
Pipliaseurojen järjestämässä koulutustyöpajassa Nairobissa, Keniassa. Työpajassa hiv-työn toimiston ja Kenian Pipliaseuran henkilökunta sekä
Laupias samarialainen -hiv-ohjelman kenialaiset vapaaehtoiset perehtyvät vammaisuuteen. Lisäksi luodaan toimintamalleja, jotta vammaiset ihmiset otetaan mukaan jatkossa.
– En tiennyt, kuinka monenlaisia haasteita vammaiset ihmiset kohtaavat. Se pani todella ajattelemaan, lisää Kenian
Pipliaseuran hiv-koordinaattori Lynner Oengo.

Ottakaa meidät mukaan

Vammaisjärjestöjen edustajilla on tärkeä rooli työpajassa.
Osallistumisellaan he murtavat myyttejä, tabuja ja väärin-
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käsityksiä vammaisuudesta. Tällä on suuri merkitys
muille osanottajille. Nähdessään erilaiset taidot ja kyvyt,
joita vammaisilla työpajaan osallistuvilla henkilöillä on,
syrjinnän vaikutus vammaisen henkilön kehitykseen
tulee ilmi. Kehitysvammasta huolimatta henkilö osaa ja
oppii monia asioita. Näkövammainen lapsi pystyy kaikkeen
muuhun paitsi näkemiseen, jos hänet otetaan perheen
ja yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.
– Pyytäkää meidät mukaan, ennen kuin teette mitään muuta. Voimme opastaa teitä, kuinka vammaiset henkilöt huomioidaan osallisuuden, syrjimättömyyden ja saavutettavuuden periaatteita noudattaen, opastaa Grace Athe naisten
vammaisjärjestöstä. Kuurojen, sokeiden,
ja kehitysvammaisten järjestöjen
edustajat nyökkivät hyväksyvästi.

Ohjelma on
erinomainen esimerkki
siitä, miten kehitystä
voidaan edistää Raamatun
tekstejä hyödyntämällä.

Syrjintä kirkoissa

Työpajaan osallistuville vapaaehtoisille aihe on uusi, vaikka monet ovat toimineet
pitkään seurakunnissaan. Tietämättömyys
ja syrjintä ovat koko yhteiskunnan ongelmia, eivätkä kirkot tee poikkeusta.
– Olen oppinut ymmärtämään, että vammaisilla ihmisillä on tunteet kuten kaikilla muilla. Heidät tulee hyväksyä sellaisina kuin he ovat. Sääliä vammaiset ihmiset
eivät tarvitse, eivätkä aina ulkopuolista apua. En ollut ymmärtänyt, kuinka me
loukkaamme vammaisia henkilöitä. Toimin
itse kirkon johtajana, ja nyt muutamme
toimintatapojamme, summaa hiv-työtä vapaaehtoisena tekevä Caren Omanga.
– Pappina minun tehtäväni on ottaa vammaiset ihmiset mukaan. Minun tulee vierailla heidän luonaan ja luoda hyvä suhde heidän kanssaan. Minun tehtäväni on
kutsua vammaiset ihmiset kirkkoon, toteaa piispa ja hiv-vapaaehtoiskouluttaja
Laban Kwatemba.
– Rakennamme uutta kirkkoa, joka on melkein valmis. Emme ole kuitenkaan huomioineet saavutettavuutta vammaisnäkökulmasta. Nyt haluamme tehdä muutoksia rakennukseen, kertoo pastori Peter Njoroge,
hänkin vapaaehtoinen hiv-kouluttaja.

Hiv-työ vaikuttaa asenteisiin

A

frikan Pipliaseurojen vuodesta
2005 toiminut Laupias samarialainen -hiv-ohjelma on tuonut toivoa
kymmenille tuhansille tartunnan saaneille
ja heidän läheisilleen. Ohjelma syntyi tarjoamaan Afrikan kirkoille ja seurakunnille
välineitä hiv- ja aids-työhön. Suomen
Pipliaseura liittyi Laupias samarialainen
-hiv-ohjelmaan vuonna 2008. Vuosina
2015–2016 on työstetty ja päivitetty hivkoulutusmateriaaleja, joissa vammaiset ihmiset on huomioitu yhtenä kohderyhmänä.
Laupias samarialainen -hiv-ohjelma on
erinomainen esimerkki siitä, miten kehitystä voidaan edistää Raamatun tekstejä hyödyntämällä. Haastamalla sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita
ja parantamalla vammaisten henkilöiden
asemaa luodaan mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään – sekä vähennetään
hiv-tartuntoja ja syrjintää.
Laupias samarialainen -hiv-ohjelman
ydinviesti jokaisen ihmisen arvokkuu-

desta Jumalan luomana yksilönä on
muuttanut käyttäytymistä. Monet kirkot
ja seurakunnat ovat syrjineet hiv-positiivisia ja heidän läheisiään sulkemalla seurakuntayhteyden ulkopuolelle tai epäämällä ehtoollisen.
Hivin on nähty olevan Jumalan rangaistus sairastuneen moraalittomasta käytöksestä. Sitä ei ymmärretty, että vaimo sai
tartunnan uskottomalta aviomieheltään
tai lapsi synnytyksen yhteydessä. Ennen
kaikkea ei nähty hiv-positiivisessa kärsivää Kristusta tai lähimmäistä, jota ei tule
tuomita vaan rakastaa.
Hiv-ohjelman vaikutuksesta naapurit ovat
alkavat tervehtiä hiv-positiivisia ja aidsiin
sairastuneita uudelleen. Seurakunnat
myöntävät hivin koskevan omia jäseniä,
eikä tartunnan saaneen enää ajatella saaneen rangaistusta Jumalalta. Seurakunnat ovat alkaneet auttaa hiv-positiivisia
monin tavoin. Ihmiset osallistuvat hiv-testeihin ja perheissä on alettu antaa seksuaalikasvatusta, mikä on olennaista hivin
leviämisen estämiseksi, mutta tabu
monille afrikkalaisille.
Ulkoministeriön kehitysyhteistyövarojen
leikkausten myötä vuosittainen tuki Pipliaseuran hiv-työhön on pienentynyt. Tällä
hetkellä ministeriön tukea saa pipliaseurojen hiv-ohjelmaa kehittävä hiv-työn
toimisto ja Burundin hiv-ohjelma.
Piplia
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Teksti Matleena Järviö
kuvat suomen pipliaseura

Vammaisten ihmisten asema afrikkalaisissa
yhteiskunnissa on usein karu, keskimäärin
vain kaksi prosenttia saa mahdollisuuden
käydä koulua. Vammaisuuteen liittyy
paljon uskomuksia ja myyttejä, ja
vammaisia perheenjäseniä voidaan
hävetä ja piilotella. Vammaisuus
saatetaan nähdä myös kirouksena.

Jumalan luomat

–E

n ymmärrä miksi juoksette minua karkuun, en ymmärrä miksi katsotte minua alaspäin, en
ymmärrä, miksi välttelette minua.
Miksi, miksi, miksi? Tällaiseksi synnyin.
Kun Jumala loi minut, hänen suunnitelmansa oli luoda minut tällaiseksi… Olen
ihminen kuten te muut… Miksi katsotte
minua kadulla halveksivasti? Nuori mies
laulaa yleisönään työpajan muut osallistujat. Yksi toisensa jälkeen liittyy kertosäkeeseen: – Miksi, miksi, miksi..?
Mies on Dennis Ongei, 26-vuotias kokemusasiantuntija. Hän laulaa myös muita
lauluja, joiden viestien pitäisi olla itsestäänselvyyksiä kaikille ympäri maailmaa.
Näin ei kuitenkaan ole vielä. Ongei aloittaa uuden laulun. – Ihminen, ei vammainen... minullakin on oikeuksia…

❞
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Kehitysvammaisia solvataan
ja hyväksikäytetään

– Kehitysvammaisena henkilönä on vaikea saada töitä, Ongei lisää. Hän näyttää minulle kaunista helmiketjua, jonka
on punonut. Niitä myymällä Ongei voi
ansaita elantoaan. Ongei on myös ollut
kokemusasiantuntijana Malawissa,
missä hän oli kertomassa hivistä ja
aidista sekä ihmisoikeuksista eri
vammaisryhmille.

– Kehitysvammaisia ihmisiä solvataan
kadulla ja seksuaalinen hyväksikäyttö
on yleistä. Minibussien rahastajat antavat joskus takaisin liian pienen vaihtorahan, Ongei kertoo. Mutta hän mainitsee
myös edistysaskelista Keniassa. – Vammaisten ihmisten oikeuksien huomioiminen on parantunut sosiaalityön, poliisin
ja oikeuslaitoksen parissa. Toisaalta tilanne vaihtelee suuresti eri puolilla maata.
Haasteita on edelleen paljon sekä kaupungeissa että kylissä.

Haastattelun lopuksi kysyn Ongeilta
työpajasta. Hän kertoo pitäneensä erityisesti Laupias samarialainen -näytelmästä, jonka kenialaiset vapaaehtoiset
esittivät. Ongei ei voinut uskoa näkemäänsä papin jättäessä ryöstetyn
samarialaisen oman onnensa nojaan.
Ongei nautti myös toiminnallisista lauluista. Dennis Ongeilla on unelma:
tulla muusikoksi. Hän kertoo unelmastaan aurinkoinen hymy kasvoillaan.

Ongei on Kenian kehitysvammajärjestön
jäsen, ja hiv-työn toimiston ja Kenian ja
Suomen Pipliaseurojen järjestämän työpajan osallistuja. Järjestö tukee ja kouluttaa kehitysvammaisia ihmisiä tukeakseen heidän itsetuntoaan, omanarvontunnettaan ja kykyjä pitää puoliaan.

Dennis Ongeilla on unelma: tulla muusikoksi.

Piplia

Ulkoministeriö tukee hiv-työn
toimiston työtä kehitysyhteistyövaroista.

  * kOLUMNI

Suomen Pipliaseura ja Vammaiskumppanuus tekevät
yhteistyötä vammaisten ihmisoikeuksien edistämiseksi.
Kirjoittaja Anja Malm on Vammaiskumppanuus ry:n toiminnanjohtaja.

Vammaisen ihmisen näkeminen
tasaveroisena kansalaisena,
jolla on samat oikeudet kuin muillakin,
tekee vammaisesta aikuisen,
vastuullisen ihmisen.

Kun olin 60-luvulla pikkulapsi,
hoitotäti kuiskutti veljelleni ja minulle,
kuinka Jumala oli rankaissut naapurin setää ja
tätiä näiden tekemistä synneistä
antamalla perheeseen vammaisen lapsen.

V

astaavia uskomuksia löytyy eri puolilta maailmaa, enkä hämmästyisi, vaikka suomalaisissakin
mielissä eläisi vielä syyllisten etsintä. Ihmisellä
on vahva halu saada selityksiä asioille ja löytää syyllinen. Jos näitä ei löydy, koemme pelkoa erilaisen,
tuntemattoman ja käsittämättömän edessä.
Eri kulttuurien käsitykset vammaisuudesta ovat kiehtovia: keskenään erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Uskonnot ja erilaiset perinteet antavat kaikissa kulttuureissa selityksiä ja samalla määrittelevät vammaisen
ihmisen paikan yhteisössä. Epilepsiakohtauksen saanutta ihmistä on saatettu pitää pyhänä: kohtauksen aikana hänen ajatellaan olevan yhteydessä korkeampiin
olentoihin. Tai vastakohtana hän on pahojen henkien
vallassa, jolloin pappi, samaani tai muu voimahahmo
on kutsuttu manaamaan henkiä pois.
Vammaisuus on aina enemmän tai vähemmän paitsi yksilön myös yhteisön ominaisuus. Monissa kulttuureissa
vammaiset ihmiset ovat tarpeellisia muille yhteisön jäsenille hyvän tekemisen väylinä. Almun antamisella var-

mistetaan oma taivaspaikka. Pienessä intialaisessa
kylässä syntyi nelikätinen tyttövauva. Häntä pidettiin
jumalan inkarnaationa, ja häntä tultiin rukoilemaan
matkojen päästä. Vammaiselle ihmiselle sekä noiduttuna että pyhitettynä näkeminen on taakka ja
rajoittaa normaalia elämää yhteisön jäsenenä.
Meilläkin on tietyt, joskus tiedostamattomat tavat
suhtautua vammaisiin ihmisiin. Vammaisuuteen
liitetään usein infantiilius eli lapsen tasolle jääminen:
liikuntavammaiselle ihmiselle puhutaan kuin lapselle
ikään kuin hänen ymmärryksensä olisi jotenkin
vajavainen. Vammaisen ihmisen näkeminen tasaveroisena kansalaisena, jolla on samat oikeudet ja
velvollisuudet kuin muillakin, tekee vammaisesta
aikuisen, vastuullisen ihmisen.
Vammaiskumppanuus on tehnyt Suomen Pipliaseuran kanssa tiivistä yhteistyötä vammaisten ihmisoikeuksien edistämiseksi seuran kehitysyhteistyössä
jo vuodesta 2013. Yhteinen koulutusmatka Keniaan
toteutui toukokuussa 2017. Matkan tavoitteena oli
kouluttaa paikallista hankehenkilökuntaa ja
vapaaehtoisia vammaisten ihmisten oikeuksista.
Tästä matkasta jäi vahvasti mieleen osallistujien
innostus ja motivaatio. Myös vammattomat ihmiset
kokevat vapautumisen tunnetta, kun vanhat pelot ja
ennakkoluulot karistetaan mielestä ja vammaisiin
ihmisiin saadaan suhtautua kuin kehen tahansa
yhteisön jäseneen.
Piplia
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Teksti Satu Toukkari Kuvat Suomen Pipliaseura
Teksti: martti asikainen ja satu toukkari kuvat: martti asikainen ja katri saarela

Lukutaito-opetuksen
pilottiryhmät
käynnistyivät
Malawissa

Suomen Pipliaseura on aloittanut vuonna
2017 uuden mittavan lukutaito-ohjelman
Itä-Afrikassa. Sen tavoitteena on opettaa
20 000 aikuista naista lukemaan.

8

|

Piplia

Yhteistyössä SIL International Afrikan
alueen kanssa kehitetään oppimateriaaleja ja
koulutetaan opettajia. Lukutaito-ohjelman
pilottimaa on Malawi, jossa lukutaitotyö
käynnistyi viime keväänä yaon kielellä.

Kiitos, että naisten lukutaito-opetus on käynnistynyt kylässämme.
Opetusta tarvitaan, sillä vain harvat kyläläiset ovat käyneet koulua.
– Bakal Koloko, Chiutulan kylän päällikkö

Y

aokansan juuret ovat Mosambikissa. Osa kansasta muutti
1800-luvun alussa naapurimaahan, Malawi-järven eteläpuolelle. Yaot auttoivat tuolloin Sansibarin
arabeja norsunluu- ja orjakaupassa. Palkkioksi yaot saivat tuliaseita. Tämän seurauksena heidät tunnettiin sotaisista kahnauksista naapuriheimojen kanssa. Arabiyhteyksien perua on myös islaminusko,
jota valtaosa kansasta tunnustaa.
— Nykyään yaot tunnetaan Malawissa ennen kaikkea kauppiaina ja kalastajina. Heillä on muita kansanryhmiä alhaisempi koulutustaso, mikä osittain selittää perheiden
köyhyyttä, Clapperton Mayuni, Malawin
Pipliaseuran pääsihteeri kuvailee.
Suurperheissä tyttöjen koulunkäynti jää
muutamaan vuoteen, jos he ylipäätään
pääsevät kouluun. Usein tyttö naitetaan
jo 13–15-vuotiaana, jotta hänen elatuksensa siirtyisi puolison vastuulle. Monet miehet lähtevät työhön Etelä-Afrikkaan, jossa
mies ottaa yleensä toisen vaimon. Yaojen
keskuudessa moniavioisuus on yleistä.
Malawissa oleva vaimo jää taloudellisesti
heikoille ja köyhyyden kierre jatkuu.

Lukutaitoryhmät käynnistyvät

Malawin Pipliaseura on valinnut lukutaito-ohjelmaan kolme kielikuntaa; yaot,
lomwet ja senat. Kullekin kielelle on käännetty vähintään Uusi testamentti. Yaonkieliseen Raamattuun työstetään parhaillaan tarkistuskäännöstä. Raamatunkäännösten hyöty jää vähäiseksi, jos ihmiset
eivät osaa lukea.

Lukutaito-ohjelma alkoi opetusmateriaalin teolla kokeneen lukutaitojärjestö SIL
Afrikan alueen johdolla. SIL:in kehittämän
opetusmenetelmän myötä oppilaat pääsevät nopeasti ja tehokkaasti kiinni lukuja kirjoitustaitoon ja siten hyödyntämään
oppimaansa. Malawin pilottiryhmistä hankitun kokemuksen avulla testataan materiaalien toimivuutta ja tehdään parannuksia jatkoa varten.
Yaonkielistä opetusmateriaalia oli tekemässä yaonkielisiä raamatunkääntäjiä, lukutaito-opettajia, paikallisen pipliaseuran
sekä yhteistyökumppanien osaajia. Materiaali koostuu kahdesta alkeistason oppija tehtäväkirjasta, opettajan oppaasta ja
kahdesta kertomusvihkosesta.

Ruohonjuuritason sitoutuminen
kannattelee

Lukutaitohankkeen onnistumiselle ensiarvoisen tärkeää on kylien osallistaminen ohjelmaan. Hyväkään kehityshanke ei toimi, mikäli kylätaso ei osallistu toteutukseen jo heti alussa. Malawin kylissä näkee esimerkkejä
myös ns. ”valkoisista elefanteista”, ulkopuolelta ohjatuista hankkeista. Kun avustusjärjestö poistuu paikalta, hanke kuolee, koska
paikallisia ei ole sitoutettu mukaan.
Yaonkielinen lukutaitokoordinaattori Willie
Beaton kiersi kylissä kuulemassa kyläpäälliköiden näkemyksiä lukutaitotyön tarpeellisuudesta. Kyläpäälliköt toivottivat lukutaitokoulutuksen tervetulleeksi kymmeneen
kylään. — Monet ohjelmat keskittyvät pääteiden varsien kyliin. Syrjäkylät jäävät ilman
apua ja kehitystä. Juuri lukutaito on se mitä
tarvitsemme, eräskin kyläpäällikkö totesi.
Kyläpäälliköiden vastuulla oli valita kaksi
aktiivista ja lukutaitoista ihmistä opettajakoulutukseen. Päälliköt hoitivat lukutaitoryhmistä tiedottamisen, mikä tapahtui kyläkokouksessa. Niissä rohkaistiin ihmisiä kirjautumaan oppilaiksi. Kyläpäälliköt etsivät
myös sopivat kokoontumispaikat luokille.

Kädestä pitäen

Ja vihdoin, kun kaikki taustavalmistelut
oli tehty, materiaalit painettu ja opettajat

– Elämä on muuttunut, kertoo Hawa Mussa.

koulutettu, oppilaat saapuivat opiskelemaan koululuokkaan, puun alle tai opettajan kodin pihalle. Tavoitteena oli 20 naisen
opiskeluryhmät. Useimpiin ryhmiin väkeä
tuli enemmän, ja myös miehiä. Ketään ei
kuitenkaan käännytetty pois. Alkeistason
kurssi aloitti kesäkuun alussa, ja se päättyy
lokakuun lopussa. Näin lukutaito-opiskelu
rytmittyy peltotöiden mukaan.
— Alussa jouduin opettamaan, miten kynää pidetään kädessä. Siitä vaiheesta etenimme ensimmäisiin aakkosiin, sitten tavuihin ja tavuista sanojen muodostukseen.
Ihmisten ilo oman nimen kirjoittamisesta
kirvoittaa usein lauluun ja tanssiin, kertoo
Veronica-opettaja.
Punaisen pölyn peittämässä maassa, ison
naisryhmän keskellä 35-vuotias Hawa
Mussa istuu selkä suorana ja tarkkaavaisena. Hän on hävennyt lukutaidottomuuttaan, sillä köyhän perheen lapsena hänellä ei ole ollut mahdollisuutta päästä kouluun. Kirjainten kirjoittaminen on vaikeaa,
mutta Hawa tekee kovasti töitä oppimisen eteen.
— Aikaisemmin koin, etten tiedä, mitä
maailmassa tapahtuu. Nyt kulkiessani voin
lukea kylttejä. Elämä on muuttunut.
Lukutaito on pitkällä tähtäimellä avainasemassa ihmisten oman osallisuuden kohottamisessa. Lukutaito lisää ihmisten tietoisuutta itseään koskevista asioista. Häpeä väistyy.
Piplia
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Teksti Katri Saarela Kuvat Suomen Pipliaseura

Lukutaito
voimaannuttaa
naisia Afrikassa
Vuonna 2017 käynnistynyt Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma on
lähtenyt hyvin käyntiin. Pipliaseuran kansainvälisen työn johtajan
Richard Brewisin mukaan tämän vuoden päätavoitteena on luoda
lukutaitomateriaalia kolmelle eri vähemmistökielelle. Ohjelmassa
on mukana 16 vähemmistökieltä ja neljä maata: Etiopia, Kenia, Malawi
ja Tansania. Malawissa pilottiluokat ovat jo käynnissä.

P

ipliaseuralle on tärkeää tehdä raamatunkäännöstyön lisäksi myös lukutaitotyötä.
– Kun ihminen pääsee itse lukemaan Raamattua, teksti avautuu aivan uudella tavalla. Lukutaitoista voi
myös vähemmän painostaa tai harhauttaa, sanoo Richard Brewis.
Lukutaito-ohjelma alkoi Malawista, jossa pilottina käynnistettiin yaonkieliset
lukutaitoluokat. Varsinaiset lukutaitoluokat alkavat ensi vuonna.

– Malawi on askeleen edellä muita maita.
Pilotointi on osoittautunut hyödylliseksi,
koska voimme kokeilla ja testata materiaalit, ennen kuin lukutaitoluokat alkavat muissa maissa, sanoo Richard Brewis.

Aapiset työn alla

Etiopiassa, Keniassa ja Tansaniassa on
järjestetty kuluneena vuonna lukutaitomateriaalityöpaja, ja aapisen työstäminen on parhaillaan käynnissä. Materiaali luodaan jokaiseen kieleen ja kulttuuriin erikseen.

Etiopialaisen Erv Ariya -kylän naiset Abebu, Maledu, Shegu ja Silasu.
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– Lukutaitomateriaalien tekeminen alkaa siitä, kun paikalliset pipliaseurat etsivät seurakunnista vastuuhenkilöitä,
joilla on kokemusta esimerkiksi raamatunkäännöstyöstä.
Ensi vuonna näille kielille käynnistyvät
testiluokat, joissa materiaalit ja opetus
arvioidaan ennen varsinaisten lukutaitoluokkien alkua.
Lukutaitoluokat toteutetaan yhteistyönä paikallisten kirkkojen ja seurakuntien kanssa, mutta lukutaitoluokat
ovat kaikille avoimia uskonnosta riippumatta.

Raamatunkäännöksestä lukutaitoon

– Kaikki 16 vähemmistökieltä on valittu
sen perusteella, että niille on juuri valmistunut Uusi testamentti tai Raamattu tai että käännöstyö on loppusuoral-

la. Yleensä Raamattu on ensimmäinen vähemmistökielelle kustannettu kirja.
Materiaalit ja osa-aikaisten lukutaitoopettajien koulutus tuotetaan yhteistyössä SIL International Afrikan kanssa. Työtä rahoittaa Yhtyneet Raamattuseurat, ja
paikalliset pipliaseurat koordinoivat työtä.

Kun ihminen pääsee itse lukemaan Raamattua,
teksti avautuu aivan uudella tavalla.
– Richard Brewis

Ensi vuonna lukutaito-opetusta annetaan
neljällä vähemmistökielellä. Seuraavina
vuosina muut kielet otetaan mukaan ohjelmaan. Tulevaisuudessa pipliaseurat varustetaan tarvittavilla tiedoilla siten, että
ne itse pystyvät toteuttamaan laajoja vähemmistökielille suunnattuja lukutaito-ohjelmia vuoden 2020 jälkeen.

Maisema tien varresta Waq Xamrassa.

Teksti Tuija Numminen

Etiopiassa aloitettiin
aapistyöpajalla
Suomen Pipliaseura osallistui kesällä aapistyöpajaan Waq-Xamran
maakunnassa Pohjois-Etiopiassa. Tavoitteena oli laatia xamtangankielinen
aapinen aikuisopetukseen. Uusi testamentti xamtangaksi on parhaillaan
Etelä-Koreassa painettavana.

E

tiopian väkiluku on 102,4 miljoonaa
ja maassa puhutaan yli 80 eri kieltä. Vuonna 1994 tuli voimaan perustuslaki, joka takaa kaikille Etiopian etnisille ryhmille oikeuden kehittää omaa äidinkieltään ja käyttää sitä perusopetuksessa.
Lähes kaikki xamtangaa puhuvat xamrat
kuuluvat ortodoksikirkkoon, jonka alaisuudessa aikuisten lukutaito-opetuksen
on määrä alkaa.

Torikauppaan apuja

Erv Ariya -kylän naiset Abebu, Maledu,
Shegu ja Silasu laittoivat lapsensa kouluun,
jotta näillä olisi parempi tulevaisuus. He vakuuttavat olevansa itsekin innokkaita oppimaan luku- ja kirjoitustaidon.
– Kun osaan lukea, tiedän, mitä virallisissa asiapapereissa sanotaan, pohtii Maledu.
Hän toivoo oppivansa myös numerot, jotta
voisi käyttää kännykkää.

Naiset sanovat, että numeroiden ja helppojen laskutoimitusten oppiminen auttaa
heitä torikaupassa. Kirjoitustaitoisina he
voivat tehdä muistiinpanoja. Jos he osaavat lukea, he voivat käyttää hartaushetkissä kirkon rukouskirjoja ja lukea pian ilmestyvää Uutta testamenttia.

Hengellinen ulottuvuus

Waq-Xamran maakunnan opetusvirastossa työskentelevät Abiche Beyene ja Girma Teshale uskovat, että kirkon lukutaitoopetus kantaa hedelmää.
– Ihmiset voivat lukea Luojan heille välittämää viestiä, toteaa Abiche.
Girma arvioi, että lukutaito vaikuttaa konkreettisesti ihmisten elämään, kun he voivat
lukea Raamatusta hyvän elämän ohjeita.
Waq-Xamran ortodoksiseurakunnan papit
Melake Tsiyon Getu Mekonen ja Melake

Girma ja Dawit kirjoittamassa
puhtaaksi oppituntia.

Ariyam Dessie Yemanebirhan korostavat, että lukutaito-opetus on osa seurakunnan toimintaa. Melake Ariyam arvioi,
että kaikki seurakuntalaiset eivät aluksi
ymmärrä lukutaidon merkitystä, mutta
tulevat mukaan, jos rippi-isät rohkaisevat osallistumaan. Waq-Xamrassa kirkon
aloite merkitsee paljon. Melake Ariyamista on tärkeää, että lukutaito-opetus ajoitetaan niin, että ihmiset ehtivät osallistua
siihen peltotöiltään.
Waq-Xamran opettajankoulutuslaitoksen
opettaja Desalegn Alemayehu arvelee,
että suurin hankaluus maaseudun ihmisille on ajan puute. Rankka ruumiillinen työ
pelloilla vie voimat ja ajan. Desalegn muistelee, miten vanhemmat eivät halunneet
päästää häntä lapsena kouluun, koska hänen täytyi paimentaa perheen vuohia. Desalegnin halu oppia oli niin kova, että hän
otti vuohet mukaan koulun pihalle.
Piplia

| 11

Teksti Richard Brewis kuvat suomen pipliaseura

Kaimana pyhimys
Egyptin koptikristityt ovat olleet pitkään ääri-islamistien vainon kohteena.
Viimeisen vuoden aikana kopteihin on kohdistettu useita terrori-iskuja.
Koptit ovat Lähi-idän suurin kristittyjen yhteisö. Egyptin 90 miljoonasta
asukkaasta noin 10 prosenttia on kopteja.

K

airolaiset koptikristityt Fahimin ja
Nahlan muistelevat parinkymmenen vuoden takaista esikoistyttären nimen rekisteröintiä.
– Kun esikoisemme syntyi, menin rekisteröimään hänet väestörekisteriin ja ilmoitin hänen nimensä Marinaksi.
– Mitä?, älähti virkailija. Etkö ymmärrä, että sellainen kristillinen nimi tuo hänelle vaikeuksia tulevaisuudessa? Kirjoitanko vaikka
Mariam? Me muslimit käytämme sellaista
ja näin tyttö säästyy monilta vaivoilta.
– Ei!, Fahim vastasi. Marina on hänen nimensä. Näin kaikki tietää, että olemme
kristitty perhe ja marttyyrien perillisiä.
Marina sai nimensä Margareeta Antiokialaisen mukaan, joka on ortodoksisessa
kirkossa Pyhä suurmarttyyri Marina.
Pikkusisko sai nimensä Febronia Nisibilaisen mukaan. Hän oli assyrialainen nunna,
joka kidutettiin kuoliaaksi 20-vuotiaana.

❞
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Molemmat tytöt kantoivat marttyyrin nimeä tietämättä tulevaisuudestaan.
Vuosien kuluttua perhe muutti kaupungin laidalta Kairon keskustaan lähemmäs
tyttärien kouluja, sillä Kairon liikenne on
kaoottista ja kristityn elämä haasteellista. Marina oli juuri aloittanut yliopistossa
ja Febronia oli vielä iloinen lukiolainen.
Muutosta koitui tytöille harmiakin, kun
ystäväpiiri jäi entiseen seurakuntaan
kaupungin laidalle. Tytöt kävivät usein
tapaamassa ystäviään ja osallistuivat jumalanpalvelukseen, vaikka uusi kotiseurakunta, Pyhä Pietarin ja Johanneksen Botroseyan kirkko sijaitsi lähempänä kotia.
Joulukuun 11. päivä 2016 oli tavallinen
sunnuntai. Tällä kertaa Marina ja Febronia suuntasivat yhdessä lähimpään kirkkoon osallistuakseen jumalanpalveluk-

Kirkon pylväässä näkyvät pommin jäljet.

seen. Vanhemmat eivät päässeet
mukaan. Tytöt lähtivät ajoissa ja olivat
kirkossa ennen klo 10 alkavaa
jumalanpalvelusta.

Sitten maailma muuttui…

Pommi räjähti klo 10, kun jumalanpalvelus oli alkamassa. Egyptin turvallisuusviranomaisten mukaan pommi sisälsi vähintään 12 kiloa räjähteitä. Kuolonuhreja oli
29 ja loukkaantuneita 49. Monet iskun
uhreista olivat sunnuntain jumalanpalvelukseen osallistuneita lapsia ja naisia.
Marina ja Febronia kuolivat välittömästi.
Kesäkuun alussa istuin muutamien
Pipliaseuran edustajien kanssa Fahimin
ja Nahlan olohuoneessa. Tyttöjen vanhemmat kertoivat meille tapahtumasta
arasti, mutta avoimesti. Meidät ympäröi
Marinan ja Febronian kuvat sekä tietoisuus siitä, että olemme pyhällä paikalla.
Itkimme yhdessä. Suru on yhteinen.
–	Näin kaikki tietävät, että olemme
kristitty perhe ja marttyyrien perillisiä.
Nämä sanat jäivät soimaan päässäni
pitkään. Tämä on monen Egyptin
kristityn todellisuus.

Tyttöjen vanhemmat kertoivat meille tapahtumasta arasti, mutta avoimesti.
Itkimme yhdessä. Suru on yhteinen.

ajankohtaista
Pipliaseuran raamattutapahtuma

Jyväskylässä 19.–20.5.2018
Ensi vuoden Raamattutapahtuma
järjestetään Jyväskylässä. Luvassa on
elämänmakuista ohjelmaa, rukiista
sanaa ja kansainvälisiä tuulahduksia,
sekä Pipliaseuran vuosikokous seurakuntien lähettämille edustajille.
Lue lisää Piplia.fi

Reformaation merkkivuoden pääjuhla
Turussa 5.11.2017
Reformaation merkkivuosi päättyy
loka-marraskuun taitteessa
valtakunnalliseen Reformaatioviikkoon,
joka huipentuu Turussa vietettävään
valtakunnalliseen pääjuhlaan 5.11.2017.
Katso ohjelma netistä: Reformaatio2017.fi.

Jaa #Valoa -kampanja
Valtakunnallista ev. lut. kirkon ja
järjestöjen Jaa #Valoa -kampanjaa
vietetään 23.10.—5.11.2017.
Kampanja muistuttaa toivosta ja tuo
valoa elämään Jeesuksen sanoin: ”Minä olen maailman valo.” Kampanja-aikana aktivoidaan nuoria toteuttamaan
mahdollisimman monta valaistua alikulkutunnelia, jotka muistuttavat siitä,
että tunnelissa ja sen päässä on valoa.
Kampanja näkyy vahvasti myös sosiaalisessa mediassa.

Anna ihmeen toistua!

Tavataan lokakuussa
Turun ja Helsingin
Kirjamessuilla!
Tule tervehtimään meitä kirjamessuille ja
tutustumaan runsaaseen raamattuvalikoimaamme.
Kaikki kirjat myydään messuhinnoin -20 %.
Arvonnassa voit voittaa mieleisesi Raamatun.
Messuosastoillamme pääset äänestämään
vuoden 2017 kristillistä kirjaa. Kilpailun voittaja
julkistetaan lokakuun lopussa Helsingissä.
Turussa olemme 6.–8.10. osastolla A64
ja Helsingissä 26.–29.10. osastolla 7b110.

Piplian joulukortti
henkii joulun rauhaa
Pipliaseuran perinteisen joulukortin on
maalannut tänä vuonna kuvataiteilija,
kuvittaja ja kuvataideopettaja Katri
Kirkkopelto. Joulukortissa pyhää perhettä
vartioivat lempeät enkelit ja tunnelma on
lämminhenkinen. Tuttuun tapaan kortin
sivuilla on jouluevankeliumi suomeksi tai
ruotsiksi. Joulukortteja voi tilata Piplia
-lehden takakannen tilauskortilla tai
verkkokaupasta osoitteesta
Pipliakauppa.fi.

Pienikin testamentti voi ravita
kokonaisen kielikunnan.
Testamentilla voit varmistaa,
että sinulle tärkeä asia jää elämään.
Pipliaseura on mukana 26 muun
järjestön kanssa Hyvä testamentti
-kampanjassa. Se tarjoaa tietoa,
neuvoja sekä jakaa tarinoita hyvän
tekemisestä. Pipliaseura järjestää
aiheesta syksyn ja talven aikana
tilaisuuksia. Ilmoitamme tapahtumista
netissä ja uutiskirjeissä.

Pienikin lahja voi kasvaa
moninkertaiseksi.
Lisätietoja:
Eeva Vuorinen, puh. 040 522 8735
tai eeva.vuorinen@piplia.fi
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Teksti Satu Toukkari kuva Anu Tuomainen

Satu Toukkari on yksi Elämä pyhiinvaelluksena -materiaalin kirjoittajista.
Elämä Pyhiinvaelluksena on Pipliaseuran vuonna 2017 julkaisema mietiskelymateriaali.

Syksyyn,
levosta käsin
"Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien
uuvuttamat. Minä annan teille levon.” Matt. 11:28

Laita silmät kiinni. Kuuntele luonnon ääniä.
Yritä erottaa mahdollisimman monta erilaista ääntä.

Katselen haikeudella isojen hanhiparvien kaartelua taivaalla. Joko
nyt on syksy? Kiirehtiessäni bussipysäkille aamuisin panen merkille
pensaiden punertuneet lehdet. Keltaisia koivunlehtiä on tipahdellut maahan jo pitkään. Mihin tämä kesä hurahti? Miten jaksan taas
pimenevän syksyn ja niskassa huohottavat työpaineet? Hätäisen
mieleni pohjalta kuuluu lempeä hiljainen kuiskaus: ”Pysähdy, katsele ja kuulostele.”

Haistele, miltä syksyinen metsä/puisto/piha tuoksuu.

"Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon.”

Mitä tuntohavaintoja teet? Miltä ilma tuntuu kasvoillasi? Tunnustele
puun runkoa, kiviä, sammalta, kasveja. Pysähdy jonkin tuntemuksen
äärellä. Mitä se tuo mieleesi?
Tunnustele maata jalkojesi alla. Miltä se tuntuu?
Millaisella maalla seisot? Tunne, miten maa kannattelee sinua.
Katsele taivaalle. Mitä siellä näkyy?

Laita ulkovaatteet päälle ja lähde ulos. Hengittele syvään. Pyörittele olkapäitäsi muutaman kerran. Ravistele käsiäsi ja jalkojasi.
Kuulostele itseäsi, ruumiisi tuntemuksia ulkoilmassa. Sinun ei tarvitse suorittaa mitään, keskity vain levolliseen kuulosteluun.

Mitä ajatuksia, tuntemuksia, mielen kuvia otat metsästä mukaasi?

Lähde kävelemään rauhallisesti. Mitä sinulle kuuluu?
Mitä sinä tarvitset, onko jotain liian paljon, jotain liian vähän?

"Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon.”

Kävele rauhallisesti metsään, tai jos se ei ole mahdollista
vaikka pihaan tai puistoon.

Mikä on sinun rukouksesi tänään?
Kerro se Jumalalle tai yhdy seuraaviin sanoihin:

Pysähtele katselemaan ympärillesi.
Havainnoi rauhassa luonnon yksityiskohtia, lehtien värejä, ruohoja,
kukkia, kiviä, marjoja ja sieniä.

Taivaallinen Isämme, sinun hyviin käsiisi jätän huoleni ja
koko elämäni. Kanna kaikessa. Avaa minussa ovia ilolle,
kiitollisuudelle ja mielen levollisuudelle.

Kun siltä tuntuu, palaa takaisin sisälle.
Huomaatko olossasi tapahtuneen muutosta?

Siunaa minua kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
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suomen pipliaseura
ma—pe 9—16 				

myynti
myynnin puhelinpalvelu ma—pe 9—16
puh. 010 838 6520 | myynti@piplia.fi

PL 54 | Maistraatinportti 2 A | 00241 HELSINKI
puh. 010 838 6500 | info@piplia.fi

Seuraa ja osallistu

piplia.fi | agricola.fi | pipliakauppa.fi

		

Mikkelin Pipliaseura
Pj. Marja Holm
Mikkelin seurakuntakeskus PL 21,
50101 Mikkeli

Etelä-Karjalan Pipliaseura
Siht. Jarmo Piispanen
Kolikkoinmäentie 37, 54410 Ylämaa
0500 482 597

Oulun Pipliaseura
Pj. Riku Korkeamäki
Oulunseläntie 22 D, 90580 Oulu
Siht. Seija Helomaa 040 5793 245,
seija.helomaa@evl.fi

Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura
Pj. Tapio Hirvilammi, Nurmo
040 594 3854,
tapio.hirvilammi@evl.fi
Helsingin Pipliaseura
Siht. Sirpa Tallberg
044 522 4933, sirpa.mar@hotmail.com
Keski-Suomen Pipliaseura
Pj. Hannu Huttunen
Kirkkotie 11, 40800 Vaajakoski,
050 521 5405,
hannu.s.huttunen@evl.fi
Kuopion Pipliaseura
Siht. Terttu Möykkynen, 		
Hatsalankatu 8 B 45, 70100 Kuopio
050 302 0417, terttum47@gmail.com
Kymenlaakson Pipliaseura
Pj. Heikki Kiviluoto
0400 752 201

 tilauskortti

Lapin Pipliaseura
Pj. Matti Suomela
Urheilukatu 7 as 4, 98100 Kemijärvi
0400 399100, matti.suomela@pp.inet.fi










Pirkanmaan Pipliaseura
Pj. Sami Uusi-Rauva
Koulukatu 5A 16, 33200 Tampere
0400 445 987,
sami.uusi-rauva@live.com

Hallitus

Etelä-Hämeen Pipliaseura
Siht. Raija Heikkurinen
Kiikkulankatu 5A3, 15950 Lahti
0400 841 877

Pekka Särkiö (pj), Jorma Kaari, Helsinki (SVKN), Minna
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsinki (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Risto Nurmela, Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), Jaakko
Weuro, Helsinki (ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.),
Sami Uusi-Rauva, Tampere (ev.lut.)

HENKILÖKUNTA

Alueelliset pipliaseurat

t ™

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja, sidosryhmät 010 838 6530
Kansainvälinen työ
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6514
Matleena Järviö, asiantuntija, kehitysyhteistyö 010 838 6515
Aija Katriina Ahlberg, asiantuntija, lukutaitotyö 040 539 1898
Seurakuntapalvelu
Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 010 838 6531
Minna Mannert, sidosryhmäpäällikkö 010 838 6518
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6534
Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti 010 838 6522
Satu Peltosaari-Lahtinen, yhteyspäällikkö, tuotemarkkinointi 010 838 6523
Viestintä ja varainhankinta
Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 010 838 6536
Erika Niemelä, varainhankinnan päällikkö 010 838 6532
Katri Saarela, viestintäsuunnittelija 010 838 6535
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Talous
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516

Pohjanmaan Pipliaseura
Pj. Teemu Kakkuri
Käenpolku 6 A, 92130 Raahe
040 6710 685, teemu.kakkuri@evl.fi
Pohjois-Karjalan Pipliaseura
Pj. Anna Holopainen
Rantakylänkatu 2, PL 504,
80161 Joensuu 050 585 8714
Satakunnan Pipliaseura
Pj. Aarno Niemi
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827,
satakunnan.pipliaseura@gmail.com
Varsinais-Suomen Pipliaseura
Pj. Esko Laine
Ylännekatu 17, 20540 Turku
050 566 2110

etunimi.sukunimi@piplia.fi
Katso tarkemmat yhteystiedot: piplia.fi

Tilaan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet 			
lahjoittamisen käynnistämiseksi.
Tilaan esitteitä raamattutyöstä (n. 6 kpl / vuosi)
Liityn kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)
Haluan tietoa testamenttilahjoituksesta.
Tilaan sähköisen uutiskirjeen
Olen muuttanut  / osoitteessani on virhe. Täytä sekä nykyinen että uusi osoite.

Nimi ...........................................................

Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite ............................................................ Uusi osoite.....................................................................
Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................
Piplia 3/2017

Pipliaseura maksaa postimaksun

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

pipliakauppa.fi

■

IHMEIDEN RAAMATTU
KULTAINEN LAHJA YSTÄVÄLLE

Kestävä lahja, joka kulkee matkassa mukana.
Nahkakantinen Raamattu tai virsikirja lahjansaajan
kultaisella nimipainatuksella. Virsikirjat lisävihkolla
alkaen 55 € ja Raamatut alkaen 50 €. Nimipainatus 12 €.
Tutustu valikoimaan ja tee tilaus www.pipliakauppa.fi.
Toimitusaika 2–3 viikkoa.
Piplia lapsille
-äänikirja

Hyppää mukaan Raamatun ihmeelliseen
maailmaan suositun äänikirjan siivin.
Piplia lapsille sisältää yli 200 raamatunkertomusta. Se soveltuu mainiosti koko
perheen Raamatuksi yhteisiin lukuhetkiin.
Lukijana Markus Bäckman. 9 CD:n pakkaus.
Juhlatarjous 20 € (norm. 39 €)

JOULUKORTTI 2017
Piplian joulukortissa on koskettava kuva Pyhästä perheestä
ja perinteinen jouluevankeliumiteksti. Maalaus: Katri Kirkkopelto.
Minimitilaus 5 kpl, mukana kirjekuoret.
10 € / 5 kpl

voimasanoja

PIPLiA.



tilauskortti

Suomen Pipliaseura ¡ PL 54, 00241 HELSINKI ¡ puh 010 838 6520 ¡ www.piplia.fi ¡ www.pipliakauppa.fi

Joulukortti 2017 (5 kpl) 10 €		

ruotsinkielinen (5 kpl) 10 €

Piplia lapsille -äänikirja 20 € KPL
Ikuinen ystävä -enkeliriipus 41 € KPL
Kuljen kanssasi -sydän/ristiriipus 51 € KPL
Pipliaseura maksaa postimaksun.

Nimi

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Katuosoite
Postinro ja –toimipaikka

Päiväys ja allekirjoitus 				

Puh.

Tilauksen postikulut lisätään hintaan

