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SUOMEN PIPLIASEURA
Yli 200-vuotiaan Pipliaseuran keskeinen työ on
kääntää Raamattua eri kielille. Käännöstyön ohessa syntyy usein kirjakieli. Työmme edistää lukutaitoa ja osallisuutta. Vaikutamme syrjiviin asenteisiin
ja herätämme mielenkiintoa Sanaa kohtaan.

voimasanoja

PIPLiA.

Piplia on Suomen Pipliaseuran jäsenlehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti on maksuton, ja sen voi tilata myös muut kuin jäsenet.

3 Pääkirjoitus
4 Nuoren ihmisen elämä

Ninthin Oomen kirjoittaa nuoruudesta ja 			
sukupolvensa tilanteesta Intiassa.

6 Raamattutyötä Jumalan omassa maassa

Intian Pipliaseuran Keralan työhön kuuluu avun antaminen
kaikkein heikoimmissa oloissa eläville.

8 Raamattu monikielisessä Intiassa

Koko Raamattu on käännetty 69 Intiassa puhutulle kielelle, mutta puhuttuja kieliä maassa on yli 1 600.

10	 Ensimmäistä kertaa Intiassa | kolumni

Nuorisopastori Jari Pulkkinen pohdiskelee kokemuksiaan
Intiasta.

Lukutaitotyön symboli, Agricola-leivos
muistuttaa suomalaisia maailmanlaajuisen
lukutaitotyön merkityksestä. Leivoksia nautitaan erityisesti Mikael Agricolan päivänä 9.4.,
mutta ne sopivat erinomaisesti seurakuntien
tilaisuuksiin ja erilaisiin raamattu- tai muihin 		
piireihin myös pitkin kevättalvea. Toki myös
kotona tarjottavaksi. Reseptin on kehittänyt
blogisti Heidi Harjula.

Valmista itse
Agricola-leivoksia!
12 LEIVOSTA
POHJA:

50 g kaurakeksejä
100 g voita
Täyte:
200 g rahkaa
250 g puolukkaa soseutettuna
3/4 dl puolukkahilloa
2-2,5 dl tomusokeria
150 g valkosuklaata
1,5 rkl puolukkalikööriä/-mehua
6 liivatetta
4 valkuaista
4 dl kermaa

11 Hyvä testamentti jää elämään			

PÄÄLLE:

Testamentilla voi varmistaa itselle tärkeiden asioiden
tukemisen.

2 dl kermaa
70 g valkosuklaata

12 Ajankohtaista

Murskaa keksit ja sekoita niihin sulatettu voi.
Painele seos neliönmallisen vuoan pohjalle.

14 Kasvokkain Kristuksen kanssa

Ulla Lumijärvi pohtii Avilan Teresan oppeja 		
Jeesuksen kohtaamisesta.

15 Osoitesivu

Laita liivatteet likoamaan kylmään veteen. Sulata suklaa. Sekoita keskenään rahka, puolukkasose ja -hillo, tomusokeri ja lopuksi valkosuklaa.
Laita puolukkalikööri tai -mehu kuumennusta
kestävään mukiin ja lisää liivatteet, kuumenna
mikrossa 20 sekuntia ja sekoita tasaiseksi. Lisää liivateseos ohuena nauhana puolukkatäytteeseen. Vatkaa valkuaiset ja kerma napakaksi vaahdoksi. Lisää vaahdot lopuksi varovasti

Päätoimittaja Markku Kotila | Vastaava toimittaja Terhi Huovari | Toimitussihteeri Hanna Asikainen | Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely Anu Tuomainen
Toimitus ja osoitteen muutokset Suomen Pipliaseura | Osoite: PL 54, Maistraatinportti 2 A , 00241 Helsinki | puh. 010 838 6500
info@piplia.fi | Painoyhtymä, Porvoo 2015 | ISSN-L 1236-7869 | ISSN 1236-7869 (painettu) | ISSN 1799-7518 (verkkojulkaisu)
Suomen Pipliaseuran keräysluvat: 2020/2013/1766 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.13–31.8.15 (Poliisihallitus 7.6.2013). ÅLR 2014/4443, Ahvenanmaa 1.9.14-31.8.15 (Maakuntahallitus 19.5.14).
Käytetään Pipliaseuran hankkeisiin (lukutaitotyö, asennekasvatus, ja raamatunkäännöstyö) vuosina 2013–2015.
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pääkirjoitus

MARKKU KOTILA

Minä ahmin ne
Oppe nyt wanha, ia noori,
joilla ombi Sydhen toori,
Jumalan keskyt, ia mielen,
iotca taidhat Somen kielen.
Laki, se Sielun hirmutta,
mutt Christus sen tas lodhutta.
Lue sijs hyue Lapsi teste,
Alcu oppi ilman este.
Nijte muista Elemes aina,
nin Jesus sinun Armons laina.
Mikael Agricolan Abc-kirja
Mikael Agricola ei ollut yhden asian mies.
Hän ymmärsi, että Raamatun saattaminen
kansan kielelle kulkee käsi kädessä lukutaidon
kanssa. Lukutaidon kautta kristitty voi löytää
omakohtaisen tavan tulkita Raamattua.
Jeremian kirjan kirjoittaja kuvaa kohtaamistaan Jumalan sanan kanssa järisyttävällä
tavalla:

käännellen täytteeseen. Lisää sokeria tarvittaessa. Kaada vuokaan pohjan päälle ja
anna hyytyä vähintään neljä tuntia. Leikkaa hyytynyt leivospohja leivoksiksi.
Vaahdota kerma ja sekoita siihen sulatettu, jäähtynyt suklaa (70 g). Pursota ruusukkeeksi leivospalojen päälle. Koristele
suklaakoristeilla ja puolukoilla.

Kun sinun sanasi tulivat minulle,
minä ahmin ne.
Sanasi olivat minun iloni
ja sydämeni riemu.
Jeremian kirja 15:16
Agricola-leivos on konkreettinen muistutus
siitä, miltä tuntuu, kun ensimmäistä kertaa voi
lukea Raamatun sanaa omalla kielellä. Joko
olet maistanut?

www.piplia.fi/agricola-leivos
www.piplia.fi/lahjoita/lukutaitotyo

LAHJOITUSTILI DANSKE BANK FI 58 8000 1800 0557 83
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TEKSTI: NINTHIN OOMEN KÄÄNTÄNYT JA TOIMITTANUT: HANNA ASIKAINEN KUVAT: HANNA ASIKAINEN

Ninthin Oomen (16) on Mar Thoma -kirkon
ylläpitämän Adoorin sisäoppilaitoksen
viimeisen vuoden opiskelija ja oppilaskunnan puheenjohtaja. Hän on yksinhuoltajaäidin vanhin lapsi. Tekstissään Oomen
pohtii sukupolvensa tilannetta Intiassa.

Nuoren
ihmisen
elämä
Kun maailma luotiin, lepakko ei löytänyt yhtään
olentoa, joka oli sen kaltainen. Se kaipasi ystävää,
joten se teki kotinsa lintujen luokse.
Linnut sanoivat, että lepakko näytti oikeastaan hiireltä. Niinpä lepakko muutti hiirten luo. Ne olivat ystävällisiä, mutta niillä ei ollut siipiä. Lepakko lensi pois.
Minne mennä? Vielä tänäkin päivänä lepakot pyrähtelevät yössä vailla päämäärää.
Nuoret ovat samanlaisia: he eivät ole lapsia eivätkä
aikuisia. Niinpä he elävät pyrähdellen, suuntaa vailla.
Silti nuoruus on elämän vaiheista nautinnollisin. Kuin
laulu, jonka tahtiin tanssia.

Säännöt vievät luovuuden

Nuorilla on valtavasti lahjoja ja ideoita. He rakastavat
oppimista, mutta luokkahuoneessa opiskelu tuntuu
heille orjatyöltä. Jokaisella on omat vahvuutensa ja intohimonsa. Liian usein ne pyritään kitkemään pois kuin
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rikkaruohot. Useimmat eteläintialaiset vanhemmat hermostuvat, mikäli heidän lapsensa eivät valitse perinteisiä
lääketieteen tai insinöörin opintoja. Muotisuunnittelijan
tai valokuvaajan ura aiheuttaisi suvulta vastustusta. Nuoret kammoksuvat loppuun kuluneita polkuja, silti vähän
kuljettu tie pysyy ikuisesti vähän kuljettuna.

Kunniani on ystävissäni

Ilman ystäviä nuoruus olisi tarina vailla hahmoja. Mitä
tärkeimpiä ystävyyden siteitä muodostetaan ja lujitetaan tässä iässä. Nykyisin ystävyys ei ole vain poikien tai
tyttöjen kesken, vaan voi muodostua myös sukupuolten
välille. Ystävyys on puhdas ja vaalimisen arvoinen, mutta monet vanhemmat pyrkivät rikkomaan sen vahingoittaen suhdettaan lapseensa.
Nuorena opittu säilyy kauan, jopa ikuisesti. Nuori saa
maailmasta vääristyneen kuvan jo ennen kuin oppii pärjäämään siinä itsenäisesti. Jotkut lapset ovat saaneet
kaiken tarjottimella ja näkevät maailman henkilökohtaisena päiväkotinaan. Toiset puolestaan kasvavat seuraten, kuinka humalainen isä paiskoo äitiä ympäriinsä.
Luonnollisesti tällaisen perheen tytär pelkää avioliittoa.

Nuoruuden merkki on kapina

Kapinan henki nousee, kun vanhemmat asettavat liikaa
rajoja lastensa elämälle, pitäen kiinni oman sukupolvensa ihanteista. Taistelu itsemääräämisoikeudesta on vaikea, mutta lopulta saavutamme jotain tärkeää: oman
elämäämme, jota epäilemättä me yksin voimme elää.
Nuoret kohtaavat uhkia myös yhteiskunnalta, joka lopulta tappaa viattomuuden. Tytöt eivät voi mennä ulos
yksin. He kulkevat pelko sydämissään, sillä koska vain
heidän elämänsä voidaan repiä järjettömästi palasiksi.
Myös nuoret pojat kohtaavat ajoittain väkivaltaa. Nuori on elinvoimansa huipulla, eikä yhteiskunta näytä pystyvän pysymään erossa tästä viattomasta kauneudesta.
Nuorison kokema seksuaalinen häirintä on vuoren kokoinen ongelma.

Lopulta saavutamme jotain tärkeää:
oman elämäämme, jota
epäilemättä me yksin voimme elää.
TEKSTI: HANNA ASIKAINEN

Pyhän Tuomaksen kirkossa
Mar Thoma (Pyhä Tuomas) on erityisesti Keralassa
suosittu syyrialais-ortodoksinen kirkko. Se ylläpitää paljon palveluita alueen apua tarvitseville.
Adoorin hiippakunnan piispa Mar Bartolomen
mielestä Keralassa kristittyjen suurin ongelma on
alkoholin käyttö, varsinkin nuorten parissa. Hän
tukee hallituksen ajamaa kieltolakia.
Lapset ja nuoret ovat avainasemassa kirkon toiminnassa. Pyhäkouluihin tulee paljon lapsia, vaikka se
pidetään kukonlaulun aikaan – ennen kello kahdeksalta alkavaa jumalanpalvelusta. Palveluksen jälkeen nuorilla on omaa ohjelmaa, kuten raamattupiirejä ja avustustyötä.
Kirkko ylläpitää erilaisia avustuslaitoksia, kuten
orpokotia, sairaalaa ja mielenterveysklinikkaa.
Seurakuntalaiset lahjoittavat niille ruokaa ja vaatteita. Nuoret ovat avainasemassa avustusten 		
keräämisessä. Seurakunnat myös jakavat 		
Raamattuja varattomille.
– Vietämme vuosittain Raamattusunnuntaita ja
keräämme kolehdin Pipliaseuralle, Bartolome kertoo. – Keralassa on vahva kristittyjen yhteys. Apostoli Tuomas toi kristinuskon Intiaan. Meillä on
hyvät suhteet myös muihin uskontoihin. Olemme
samaa kulttuuria, vaikka uskontomme on eri.

Länsimaisen kulttuurin pimeät puolet rantautuvat nykyisin tännekin. Tämä näkyy avioliiton rakenteessa. Nuoret
antautuvat suhteille, jotka perustuvat himolle perinteisen rakkauden sijaan. Aiemmin perheissä juhlittiin rubiinihääpäiviä – nyt avioliitto on väliaikainen järjestely. Tämä alentaa perheen arvoa. Nuoriin tämä vaikuttaa kaikista eniten, avioeroperheen lapsina sekä eron
osapuolina.

Kaikki alkaa kotoa

Nuoret yksin voivat muuttaa asioita, mutta vanhempien
on sytytettävä kipinä muutokseen. Heidän on opetettava lapsille perheen, rakkauden ja ystävyyden arvo. Nuoret ovat kuin tyhjä paperi, sille voi kirjoittaa mitä vain. He
ovat energian, uusien ideoiden ja taidon kaivoja, mutta
ilman apua kaikki voi valua hukkaan.
PIPLIA
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TEKSTI: SATU TOUKKARI KUVAT: HANNA ASIKAINEN

Syntymästään liikuntavammainen Xiao Ping sai kokea, että vaikka ihmiset syrjivät, Jumala ei halveksi. Nykyään
Xiao Ping on seurakunnassaan suosittu ja valovoimainen ystävä, jonka luo muut hakeutuvat saamaan rohkaisua.

Raamattutyötä Jumalan
omassa maassa

– Pipliaseuralla on hyvät suhteet kaikkiin kirkkokuntiin. Ovet ovat auki
raamattutyön esittelylle, mistä todistavat lukuisat kutsut seurakuntavierailuille, kertoo Dr Matthew Varkey, Keralan aluetoimiston pääsihteeri.
– Kalenterini on jouluun asti täynnä. Jokaiselle sunnuntaille on kutsu vierailla
jossakin seurakunnassa. Minua pyydetään saarnaamaan ja kertomaan työstämme. Seurakunnat haluavat myös
osallistua kantamalla kolehdin raamattutyölle.
– Keralassa kristinusko on kolmanneksi suurin uskonto. Pipliaseura tekee yhteistyötä kaikkien kirkkojen kanssa, mutta merkittävimmät yhteistyökirkot ovat
Etelä-Intian kirkko (Church of South India) ja Mar Thoman syyrialais-ortodoksinen kirkko. Pääosin kirkot ja erilaiset
kristilliset järjestöt ja laitokset saavat
raamattumateriaalinsa meiltä.

Voimavarana vapaaehtoisten verkosto

Koko Keralan alueella Pipliaseuran työrukkasina toimii 140 paikallista ekumeenista työryhmää. Vapaaehtoiset kuuluvat eri kirkkokuntiin ja hoitavatkin osaltaan yhteistyötä omien seurakuntiensa
ja Pipliaseuran välillä.
Vapaaehtoisverkostolla on merkittävä
asema myös raamattutyön varainhankinnassa. Vapaaehtoiset huolehtivat esimerkiksi siitä, että heidän omissa kirkoissaan järjestetään Raamattusunnuntai ja
6
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kerätään aika ajoin jumalanpalveluskolehti raamattutyölle.
Vapaaehtoiset vierailevat sairaaloissa ja
orpokodeissa sekä vanhusten ja sairaiden
luona. Lahjoitusvaroilla hankittuja apuvälineitä, kuten pistekirjoitus- ja ääniraamattuja, annetaan niitä tarvitseville.
– Pyrimme varustamaan ja tukemaan vapaaehtoisiamme. Työntekijämme tapaavat heitä vieraillessaan eri paikkakunnilla.
Järjestämme vuosittain kaikille vapaaehtoisillemme konferenssin, jossa kiitämme
heitä ja annamme pienen palkinnon, Varkey kertoo.

Naiset naisten, nuoret nuorten tukena
– Työ naisten hyväksi on osa Pipliaseuran työtä kaikkialla Intiassa. Täällä Keralassa pidimme taannoin seminaarin leskille. Paikalle tuli 60 naista. Leskien tilanne
on yleensä ottaen vaikea. Lapset tai muut
sukulaiset eivät välttämättä pysty huolehtimaan leskeksi jääneestä naisesta, Varkey
kertoo naistyön haasteista.
– Tuemme leskiä, vaikka emme voi antaa
heille rahaa. Sen sijaan pyrimme järjestämään erilaisia leskien omatoimisuutta
tukevia toimintoja, jotta he pystyvät an-

saitsemaan itse elantonsa. Naisryhmämme jäsenet opettavat leskiä valmistamaan
esimerkiksi kynttilöitä ja saippuaa myytäväksi. Naistyön vapaaehtoiset vievät myös
ruoka-apua tarvitseville.
– Alueseurallamme on myös oma nuorisoryhmänsä. Tämä työryhmä järjestää nuorille toimintaa, kuten retkiä, raamattuopetusta ja nuorten kokouksia. Olemme
valmistaneet nuorille raamattumateriaalia tueksi valistustyöhön. Toivon, että nuorisotyön kautta ehkäistäisiin nuorten houkutusta sortua päihteisiin, huumeisiin tai
itsemurhaan.

Jumalan sanan kuljettajat

Pääsihteeri Varkey kertoo innostuneesti vapaaehtoisverkoston uusimmasta työmuodosta. – Riksakuskit pitävät esillä raamattulehtisiä kulkuneuvoissaan. Olemme
saaneet mukaan 10 kristittyä riksakuskia
muutamalla paikkakunnalla. Heidän kulkuneuvonsa tunnistaa ”Jumalan sanan kuljettaja” -tarrasta. Pipliaseura kustantaa riksan
seinälle telineen, josta matkustaja voi ottaa
raamattulehtisen tai Uuden testamentin.
Kuskit ovat valmiita keskustelemaan asiakkaidensa kanssa kristinuskosta.
– Meillä on tavoite, että tämä toiminta voisi

INTIAN PIPLIASEURA
 perustettu

v. 1811 Kolkatassa
 päätoimisto Bangaloressa, jossa myös
julkaisutoiminnan keskus
 käännöstyön keskukset Koillis-Intian
Shillongissa ja Bangaloressa
 15 aluetoimistoa eri osavaltioissa,
kuten Keralassa
 vanhin ja suurin 150 kansallisesta
pipliaseurasta Yhtyneissä Raamattu-
seuroissa

Dees George on yksi Sanaa pyörillä –kuljettajista.
Alla: Dr. Matthew Varkey.

levitä kaikkialle Keralaan, mutta kustannukset ovat ongelma. Yhden
riksan teline maksaa 2 500 rupiaa (noin 32 euroa). Yritämme keksiä
uusia tapoja kerätä varoja hankkeeseen.

Työn haasteita

– Suurin haaste kaikille vähemmistöuskontoon kuuluville on Intian
nykyinen politiikka. Hinduhallituksen mukaan vain hindu on oikea intialainen. Hallituksen mukaan Intia on Hindustan, maa, joka kuuluu
hinduille, Varkey toteaa.
– Onneksi ainakin Keralassa tilanne on helpompi kuin muualla Intiassa. Täällä voi vaikka saarnata kadulla, mutta muualla sellainen on
mahdotonta. Myös Koillis-Intiassa on vapaampaa, koska siellä paikoitellen kristinusko on pääuskonto.
– Festivaaliaikoina, kuten joulun, pääsiäisen ja kansallisen Onam-juhlan aikaan voimme kuitenkin pitää avoimesti ulkoilmakokouksia, joissa sanoin ja sävelin kerrotaan kristinuskon sanomaa. Myymme tuolloin myös Raamattuja ja jaamme raamattulehtisiä.

Terveiset Suomeen

–Toivon siunausta raamattutyölle Suomessa. Sydämelliset kiitokset ja
terveiset suomalaisille kristityille, Jumala on voimamme yhteistyössä, Varkey kiittää.
PIPLIA
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TEKSTI: ANNE HUOPONEN KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Raamattu monikielisessä 		
Intiassa
Intia on monien vastakohtaisuuksien maa,
jossa vuorottelevat suunnaton rikkaus ja
äärimmäinen köyhyys. Väkimäärältään se
on maailman toiseksi suurin maa: intialaisia on jo lähes 1,3 miljardia. Intia on myös
monien suurten uskontojen alkukoti, sillä
siellä ovat syntyneet hindulaisuus - ja siitä 500-luvulla eronnut jainalaisuus - sekä
8
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buddhalaisuus ja sikhiläisyys. Vaikka Intian
väestöstä kristittyjä on vain 2,3 %, on heitä
määrällisesti enemmän kuin kristittyjä Pohjoismaissa yhteensä, noin 24 miljoonaa.
Intia tarjoaa jättimäisen haasteen raamattutyölle, sillä maata leimaa varsinainen kielten kirjo: kaikkiaan Intiassa puhu-

taan yli 1 600 kieltä, joista raamattutyön
kannalta tärkeitä on noin 400. Vuoteen
1947 asti Intia oli tärkein brittien siirtomaa, ja siirtomaakauden perintönä Intian
hallinnollinen kieli on englanti. Maan toinen pääkieli on hindi, jota puhuu ensisijaisena kielenään 41 % intialaisista. Intian
Pipliaseura perustettiin 1811 kääntämään

Vasemmalla: Apatamikääntäjä Tallo Apa.
Yllä: Shillong Translation Centeri Koillis-Intiassa Arunachal Pradeshissa.

ja levittämään Raamattuja. Tähän mennessä koko Raamattu on käännetty 69 Intiassa
puhutulle kielelle, ja lisäksi Uusi testamentti on julkaistu 75 kielellä.

Intian Pipliaseura kääntää
Raamattua vähemmistökielille

Intian Pipliaseuralla on tällä hetkellä käynnissä 64 hanketta, joissa Raamattua käännetään vähemmistökielille. Intiassa kristittyjen määrä kasvaa voimakkaasti juuri vähemmistöheimojen keskuudessa.
– Oli juhlallinen hetki pitää kädessä omakielistä Raamattua ensimmäistä kertaa, sanoo Rümatho Nyusou, jonka äidinkieli on
naga pochuryn kieli. Kielellä julkaistiin koko Raamattu syksyllä 2014. – Raamattu on
rakastetuin ja arvostetuin kaikista kirjoista, Nyusou jatkaa. – Se on antanut merkityksen elämääni ja johdattaa minua eteenpäin. Lukiessani Jumalan sanaa omalla kielelläni tunnen, että Jumala tulee lähemmäs
minua.

Apataninaisia kirkossa Lyaniing Baptist Church, Hongin kylä Ziron laaksossa.

Koillis-Intiassa asuvat nagat eivät ole yhtenäinen etninen ryhmä, vaan se muodostuu 17 erillisestä heimosta, joilla jokaisella
on oma kieli. Englantilaisten lähetystyöntekijöiden alueella tekemän työn seurauksena suurin osa lähes kahdesta miljoonasta
nagasta on kristittyjä, ja jopa 80 % alueen
väestöstä on lukutaitoisia.

Apatanien odotus palkittiin

Shillongin kaupungissa sijaitsee toinen Intian Pipliaseuran käännöstyön keskuksista.

Sieltä käsin johdetaan kaikkia Koillis-Intian
alueella käynnissä olevia raamatunkäännöshankkeita. Vuonna 2014 jokin Raamatun osa valmistui ensimmäistä kertaa kaikkiaan 14 vähemmistökielelle.
Yksi niistä on apataninkielinen Uusi testamentti. Arunachal Pradeshin osavaltiossa
Ziron laaksossa asuvat apatanit ovat perinteisesti luonnonuskonnon harjoittajia. Monet heistä palvovat kuuta ja aurinkoa sekä
kuolleiden esi-isien henkiä edelleen. Henkien lepyttämiseksi niille uhrataan eläimiä
ja ruokaa.
Apatanien asuma-alueella on viimeisten
vuosikymmenten aikana syntynyt kirkkoja, seurakuntia on perustettu, ja niiden kasvu on ollut nopeaa. Niinpä jumalanpalvelusten järjestämiseksi seurakunnat tarvitsivat apataninkielisiä raamatuntekstejä ja
hengellisiä lauluja. Ensin koottiin virsi- ja
laulukirja tekemällä tuttuihin melodioihin
apataninkieliset sanat. Virsikirjaa tehtäessä luotiin samalla apatanin kielen kirjoitusasu. Kieltä kirjoitetaan latinalaisin aakkosin
kuten suomeakin.
Apataninkielisen Uuden testamentin kääntäjä Tallo Apa kertoo, ettei käännöstyö ole
aina helppoa. – Kääntäessäni olen kuitenkin oppinut syvemmin ymmärtämään Raamattua ja tuntemaan Jumalan läsnäolon,
hän sanoo. – Toivon, että nyt julkaistu Uusi testamentti auttaa myös muita ymmärtämään Jumalan sanaa paremmin.

PIPLIA
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* KOLUMNI

TEKSTI: JARI PULKKINEN

Perhe, työ ja hyväksytyksi tulemisen kokemus muodostavat peruspilarit, joiden varaan ihmiset haluavat elämänsä rakentaa.

ENSIMMÄISTÄ KERTAA INTIASSA
M

ikä saa sinut tekemään vapaaehtoistyötä? Tämän kysymyksen esitin
paikallisille monesti tutustuessani Pipliaseuran tekemään työhön Intian Keralassa. Olivatpa lähtökohdat elämään millaiset tahansa, kohtaamamme ihmiset kertoivat itse saaneensa paljon ja haluavansa
nyt vuorostaan antaa takaisin. Vastaus
pysäytti. Toivoisin, että tällaista asennetta tarttuisi myös itseeni. Näillä ihmisillä on
äärimmäisen vähän vapaa-aikaa – usein
vain päivä kahdessa viikossa, mutta senkin vähän he käyttivät auttaakseen muita.
Ennakko-odotuksistani huolimatta ei katukuvassa näkynyt juurikaan kerjäläisiä.
Minulle kerrottiin sen johtuvan siitä, että Kerala on yksi Intian hyvinvoivimmista osavaltioista, jossa köyhyys ei ole yhtä suuri kuin monella muulla alueella. Silti
apua tarvitsevia on paljon. Köyhien sairaalassa, orpokodissa tai vanhainkodissa ihmisten tarinoita kuunnellessa asia
10
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muuttui käsin kosketeltavaksi. Niitä ei olisi, ellei olisi ihmisiä, jotka antavat aikaansa ja rahaansa huonompiosaisten hyväksi. Mitäpä sanotte esimerkiksi lääkäristä,
joka tulee vuosittain Englannista Intiaan
kuukausiksi työskentelemään palkatta
isänsä perustamaan köyhien sairaalaan,
ja vielä lahjoittaa säästöistään sairaalan
ylläpitämiseksi? Pipliaseura tekee Keralassa merkityksellistä yhteistyötä paikallisten kirkkojen kanssa. Yhteistyöprojektit antavat uutta suuntaa monien ihmisten elämälle. Keralassa koin evankeliumin
olevan erittäin konkreettisesti sekä sanoja että tekoja.
Intiassa moni asia on toisin kuin Suomessa. Ensikertalaisen silmin vaikuttaa siltä,
ettei yhteiskuntarakenne pysty vastaamaan kehittyvän maan ja runsaslukuisen
väestön tuomiin haasteisiin. Esimerkiksi
välillä tuntui siltä, että ainoaksi liikennesäännöksi riitti tiellä (tai sen välittömässä

läheisyydessä) pysyminen. Mutkia lähestyttäessä kuskin kaasujalka muuttui raskaammaksi ja ohitustilanteet olivat kuin
toimintaleffasta.
Intia on suuri ja monimuotoinen maa. Kokonaiskuvan muodostaminen näin lyhyen
matkan aikana on mahdotonta. Se, mitä näin ja koin, oli vain pieni osa valtavan
suurta ja monisäikeistä Intiaa. Silti ihmisten toiveet ja tarpeet kuulostivat hyvin
samanlaisilta kuin täällä Suomessa. Perhe, työ ja hyväksytyksi tulemisen kokemus muodostavat peruspilarit, joiden varaan ihmiset haluavat elämänsä rakentaa,
niin Suomessa kuin Intiassakin. Tällaisia
toiveita minäkin haluan olla mahdollistamassa heille, joiden lähtökohdat elämään
eivät ole yhtä hyvät kuin minulla.
Jari Pulkkinen on Tampereen seurakuntien rippikoulupappi, jonka matka
Intiaan oli hänen elämänsä ensimmäinen Aasiaan suuntautunut matka.

TEKSTI: TERHI HUOVARI

Hyvä testamentti jää elämään
”Testamentin tekemiseen liittyy paljon myyttejä ja moni kokee,
ettei saa asiasta riittävästi tietoa”, sanoo Pia Tornikoski, tammikuussa alkaneen Hyvä testamentti -kampanjan koordinaattori.
Testamentin tekeminen saattaa tuntua monesta kaukaiselta
ajatukselta. Suomessa on usein ollut tapana jättää omaisuus
lakiosana omaisille, hyvä niin. Tilanteita on kuitenkin erilaisia.
Jos omaisia ei ole, omaisuus päätyy valtiolle. Toisaalta testamentilla voi varmistaa paitsi oikeudenmukaisen jaon läheisille myös itselle tärkeiden asioiden tukemisen.

Testamentilla ilmaiset tahtosi

Neljäntoista järjestön Hyvä testamentti -kampanja haastaa
suomalaisia asennemuutokseen. Tietoa lisäämällä ja asiaan
havahtumalla kannustetaan suunnittelemaan testamenttia ja
päättämään elinaikanaan, mihin haluaa omaisuuttaan kuoleman jälkeen ohjata.

Pipliaseuran työ voi antaa toivon näkökulman yhdelle ihmiselle
tai jopa kokonaisille kansoille. Jokainen testamentti, oli se pieni tai suuri, on merkityksellinen. Käytämme testamenttivaroja
luotettavasti ja pienin hallintokuluin. Hoidamme testamenttiasioita hienotunteisesti ja kunnioittavasti.

Testamenttilahjoituksella tuet tärkeää kansain
välistä työtä, jonka avulla
• tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
• luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
• vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
• herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan
Varat kohdistetaan aina kulloinkin ajankohtaiseen tarpeeseen.
Lähivuosina tarve on suurta erityisesti Aasiassa ja Afrikassa.
Ota yhteyttä. Annamme mielellämme
lisätietoja.
Eeva Vuorinen, puh. 010 838 6513 tai
040 522 8735, eeva.vuorinen@piplia.fi

Testamentin ajankohtaisuus ei katso ikää. Testamentti voi olla pieni tai suuri ja eri tavoin jaettu. Kerran tehtyä testamenttia voi elinaikanaan myös aina muuttaa.

Toivon näkökulma

Pipliaseura on kiitollinen kaikista saamistaan testamenteista,
joiden tuella on tähän mennessä tehty mm. merkityksellistä
raamatunkäännöstyötä eri puolilla maailmaa.

Lue lisää

www.piplia.fi/osallistu/testamenttilahjoitus/
www.hyvatestamentti.fi
Katso em. sivustoilla myös video: Hyvä testamentti
PIPLIA
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TEKSTI: SATU TOUKKARI

Kirjojen

tori

Kirjojen torit rantautuvat seurakuntiin esittelemään ja myymään kristillisiä kirjoja ja ajankohtaisia 		
Piplia-materiaaleja. Myyntinäyttelyssä on tuotteita useilta kustantajilta seurakunnan eri työaloille.
Esillä on mm. Pipliaseuran uudistunut rippiraamattuvalikoima uusine liiteosineen. Voit tehdä hankintoja
sekä seurakunnalle että omiin tarpeisiin.
Tutustu samalla ajankohtaisiin Piplia-materiaaleihin. Paikalla lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen
materiaalien tekijät esittelevät niiden sisältöä ja hyödyntämistä seurakunnan toiminnoissa.

Kirjojen torit

keväällä 2015:

 13.2.

Jumalanpalveluspäivät, Jyväskylän Paviljonki
Näsin seurakuntatalo, Tampere
 11.3. Keskusseurakuntatalo, Lahti
 18.3. Rauma
 8.4. Espoonlahden kirkko
 4.3.

Käsinä ja jalkoina lntian
Keralassa –vuositeema
Pipliaseuran tämän vuoden teemamateriaali johdattaa tutustumaan
vehreään Keralaan. Paikalliset kristityt esimerkiksi Pipliaseurassa, seura
kunnissa, orpokodissa, sokeitten koulussa ja sairaalassa kertovat
työstään, elämästään ja unelmistaan. Materiaaliin liittyy ohjaajan opas
toiminnallisine työskentelyineen. Ohjaajan oppaan etutaskussa on lisäksi
muistitikulla multimediamateriaali.
Materiaali on tilattavissa netistä: 						
www.piplia.fi/seurakunnille/vuositeemamateriaali
Pipliaseura järjestää myös yhteistyössä seurakuntien kanssa Intian 		
teemamateriaaliin tutustuttavaa koulutusta seuraavilla paikkakunnilla:
• 4.3. klo 9–13 Näsin seurakuntatalo, Tampere
• 11.3. klo 9–13 Keskusseurakuntatalo, Lahti
• 27.3. klo 9–13 Merikarvia
Materiaali ja koulutukset ovat maksuttomia.
Lisätietoja: Sidosryhmäkoordinaattori Satu Toukkari
satu.toukkari@piplia.fi tai p. 040 522 8726
12
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Tavataan Tampereella!

TEKSTI: TERHI HUOVARI

Tapahtuman nimi Kaikilla kiælillä viittaa Pipliaseuran ydintehtävään kääntää ja levittää Raamattua kaikkialle maailmaan. Kielellistä väriä nimeen tuo merkki æ, jota suomen kieli ei tunne, mutta lausumme sen hyvillä
mielin ä:nä, tamperelaisittain. Tapahtumaviikonlopun ajaksi Tampereesta tulee keskipiste maailmankartalla,
mitä todistaa leikkisästi myös tapahtuman visuaalinen ilme.

Perjantai 15.5.

Kaikilla kiælillä

Lauantai 16.5.

Pipliaseuran kevään 2015 Raamattutapahtumaa Kaikilla
kiælillä vietetään 16.–17. toukokuuta Tampereella. Valtakunnalliseen tapahtumaan kokoontuu ihmisiä eri puolilta
Suomea. Lähdethän sinäkin!

Ohjelma

18.00 Nuortenilta yhdessä Yhden hinnalla -tapahtuman kanssa, Tullikamarin Pakkahuone. Paikalla
myös intialaisia nuoria.
9:00 Avajaiset ja ekumeeninen aamuhartaus,
Näsin sali, Näsilinnankatu 26
10:00 Pipliaseuran vuosikokous, Näsin sali
10:00 Paneelikeskustelu: Raamattu monikulttuurisessa yhteiskunnassa, TYL:n sali, Hallituskatu 30
12:00 Rukoushetki, Aleksanterin kirkko
13:00 Intia-konsertti yhdessä Yhden hinnalla -tapahtuman kanssa, Tampereen tuomiokirkko
15:30 Raamattu ja Intia -tilaisuus, Vapaakirkko,
Puutarhakatu 17
18:00 Tuomasmessu, Aleksanterin kirkko

Sunnuntai 17.5.

10:00 Ekumeeninen juhlamessu, Tampereen
tuomiokirkko. Saarna piispa Matti Repo
10:00 Perhemessu, Aleksanterin kirkko
Painettu käsiohjelma lähetetään seurakuntiin
maaliskuussa. Viimeisimmät tiedot netissä: 		
www.piplia.fi
facebook.fi/pipliaseura

voimasanoja

PIPLiA.

Ohjelmayhteistyössä:

Tapahtuma painottuu alueellisesti Intiaan, josta paikalle
saapuu vieraita, mm. Intian Pipliaseuran pääsihteeri 		
Dr. Mani Chacko. Ohjelman pääpaino on lauantailla.
Silloin vietetään avajaisia, käydään keskustelua Raamatusta monikulttuurisessa yhteiskunnassa sekä kokoon
nutaan Tuomiokirkon Intia-konserttiin.
Konsertin pääsiintyjänä on Pauli Hanhiniemi, joka esittämät kappaleet virittävät kristillis-sävytteisiin tunnelmiin.
Lippuja voi ostaa ennakkoon Lippupalvelusta hintaan
17,5 € + toimituskulut. Tuotto ohjataan Pipliaseuran kautta Intian näkövammaisten ja sokeiden lasten ja nuorten
hyväksi. Kaikki muut viikonlopun tilaisuudet ovat maksuttomia.
Huomaa myös lauantain kansainvälinen Tuomasmessu,
jonka keskeisissä tehtävissä on myös intialaisia vieraita.
Sunnuntaina vietetään Ekumeenista juhlamessua, jossa
saarnaa piispa Matti Repo.
Kaikilla kiælillä -tapahtuman järjestävät
yhteistyössä Tampereen seudun seurakunnat,
Pirkanmaan Pipliaseura ja Suomen Pipliaseura.
PIPLIA
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Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille:
”Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä käyn tuolla rukoilemassa.” Matt 26:36

Kasvokkain Kristuksen kanssa
TEKSTI: ULLA LUMIJÄRVI

Avilan Teresa (Pyhä Jeesuksen Teresa) syntymästä tulee tänä
vuonna kuluneeksi 500 vuotta. Hän oli espanjalainen nunna,
joka on julistettu katolisen kirkon rukouksen opettajaksi.
Teresalle oli alussa vaikeaa kuvitella Kristuksen hahmoa sisällään kuten hänen aikansa hengelliset kirjat opettivat meditaatiosta. Hän etsi yksinäisen paikan ja hiljaisen hetken, jotta voi
pitää Herrallemme seuraa, sulki silmänsä ja ajatteli, että Jeesus on hänen vierellänsä — he katsoivat toisiaan. Tästä alkoi
syntyä intiimi keskustelu ja seikkailu rukouksen maailmaan.
”Koska en kyennyt selvittelemään asioita älyllisesti, yritin saattaa Kristuksen sisimpääni läsnä olevaksi, ja minusta tuntui nähdäkseni paremmalta viipyessäni niissä hänen elämänsä vaiheissa, joissa hän oli mahdollisimman yksin. Minusta näytti, että yksin ja ahdistettuna hän olisi varmaankin sallinut minun
saapua luokseen, koska oli avun tarpeessa. Tällaisia yksinkertaisia ajatuksia minulla oli paljon. Erityisen hyvä oli oloni kuvitellessani hänen rukoustaan Getsemanen puutarhassa, jossa
olin hänen seuranaan. Ajattelin hänen hikeään ja ahdistustaan
siellä ja halusin pyyhkiä tuskaisen hien hänen otsaltaan, mutta muistaakseni en milloinkaan uskaltanut ryhtyä siihen, sillä
silmieni edessä olivat raskaat syntini. Tapanani oli viipyä siellä
14
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niin kauan kuin ajatukseni sallivat, sillä ne vaivasivat minua monella tapaa. Ennen kuin nukahdin yössä, tapanani oli jättää itseni Jumalan haltuun levätäkseni hyvin. Monien vuosien ajan ajatukseni viivähtivät tällöin hetkeksi tässä puutarhan rukouksen
tapahtumassa.” (Kirjasta Elämäni)
Meillä jokaisella voi olla samanlaisia tuntemuksia kuin Teresalla,
mutta olemme erilaisia. Meistä kukaan ei ole tuntenut Kristusta,
kun hän eli fyysisesti maan päällä. Kuka vaan voi sulkea silmänsä
ja nähdä rakkaansa sisäistä mielikuvaa käyttäen.
Älköön mikään huolettako sinua.
Älköön mikään pelottako sinua.
Kaikki on ohimenevää.
Kärsivällisyys voittaa kaiken.
Siltä, joka pysyy Jumalassa ei puutu mitään.
Jumala yksin riittää.
Kirjoittaja Ulla Lumijärvi toimii Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa
toiminnanjohtajana ja pappina. Kiinnostus Avilan Teresaan on vienyt
myös Mystiikan yliopistoon Avilaan, missä Lumijärvi opiskeli Teresaa ja
Ristin Johannesta. Hän kirjoittaa tämän vuoden Piplia-lehden raamattumietiskelyt, joissa hän kuvaa Teresan opetusta nykyajan kontekstissa.

SUOMEN PIPLIASEURA

ma—pe 9—16
PL 54 | Maistraatinportti 2 A | 00241 HELSINKI
puh. 010 838 6500 | info@piplia.fi

RAAMATTUMYYNTI

Seuraa ja osallistu myös
facebook.fi/pipliaseura
@pipliaseura

ETELÄ-KARJALAN PIPLIASEURA
Kolikkoinmäentie 37
54410 Ylämaa
0500 482 597, siht. Jarmo Piispanen

OULUN PIPLIASEURA
Välikyläntie 92, 90940 Jääli
siht. Merja Pyykkönen
044 345 7551
ETELÄ-POHJANMAAN PIPLIASEURA
merja.pyykkonen@evl.fi
Pj. Tapio Hirvilammi, Nurmo
040 594 3854
PIRKANMAAN PIPLIASEURA
tapio.hirvilammi@evl.fi
Koulukatu 5 A 16, 33200 Tampere
pj. Sami Uusi-Rauva, 0400 445 987
sami.uusi-rauva@live.com

HELSINGIN PIPLIASEURA
Viklakuja 3 F, 00200 Helsinki
Pj. Kari Kallio kari.a.kallio@elisanet.fi

POHJANMAAN PIPLIASEURA
Kirkkotie 11, 67700 Kokkola
(06) 8312 358, pj. Mikko Himanka

KESKI-SUOMEN PIPLIASEURA
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
40800 Vaajakoski
pj. Hannu Huttunen
hannu.s.huttunen@evl.fi

POHJOIS-KARJALAN PIPLIASEURA
Rantakylän kirkko, Rantakyläntie 2,
PL 504, 80161 Joensuu
(013) 263 5510 , pj. Anna Holopainen

KUOPION PIPLIASEURA
Rastaantie 44, 70340 Kuopio,
(017) 2614 286, siht. Kirsti Tervo

SATAKUNNAN PIPLIASEURA
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827, pj. Aarno Niemi
satakunnan.pipliaseura@gmail.com

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
pj. Heikki Kiviluoto, 0400 752 201
heikki.kiviluoto@evl.fi

VARSINAIS-SUOMEN PIPLIASEURA
Martinkatu 7 F 5, 20810 Turku
pj. Jari Laaksonen

LAPIN PIPLIASEURA
Valtakatu 37 A 8, 96200 Rovaniemi
040 535 2285, pj. Ilmo Pulkamo

Hallitus

MIKKELIN PIPLIASEURA
Mikkelin seurakuntakeskus,
PL 21, 50101 Mikkeli
0400 143410 pj. Marja Holm

ETELÄ-HÄMEEN PIPLIASEURA
Kiikkulank. 5 A 3, 15950 Lahti
0400 841877, siht. Raija Heikkurinen

Pekka Särkiö (pj), Taina Karhu, Keuruu (SVKN), Minna
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsinki
(ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Anna-Maija
Pahkala, Kalajoki (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.),
Olli Saunanoja, Espoo (ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki
(kat.), Sami Uusi-Rauva, Tampere (ev.lut.)

HENKILÖKUNTA

Alueelliset pipliaseurat

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

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja 010 838 6530
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6531
Anne Huoponen, varainhankinnan koordinaattori 010 838 6532
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
Leena Koski, myyntipäällikkö 010 838 6521
Satu Peltosaari, yhteyspäällikkö 010 838 6523
Tuija Numminen, toimistosihteeri 010 838 6522
Matleena Järviö, ohjelmajohtaja, kv-työ 010 838 6515
Leena Koivisto, kumppanuuskoordinaattori 010 838 6518
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Hanna Asikainen, mediasuunnittelija 010 838 6535
Terhi Huovari, viestintäjohtaja 010 838 6536
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja 010 838 6514
etunimi.sukunimi@piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali info(@piplia.fi

 tilauskortti

Katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi

 Haluan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
 Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet
lahjoittamisen käynnistämiseksi.
 Haluan esitteitä raamattutyöstä (n. 6 kpl / vuosi)
 Haluan liittyä kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)
 Haluan tilata sähköisen uutiskirjeen
 Olen muuttanut / osoitteessani on virhe

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

Pipliaseura maksaa postimaksun

sähköpostiosoite........................................................................

Lähiosoite vanha ............................................................ uusi......................................................................
Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................
Päiväys ja allekirjoitus

Piplia 1/2015

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

PIPLIAN
LÖYTÖJÄ

www.pipliakauppa.fi

■

PIPLIA LAPSILLE					

Koko perheen kuvitettu Raamattu. 20 e (37) 			
TARJOUS

TARJOUSTUOTTEITA

PSALMIEN SIIVIN

■■

■■

Valitut psalmit liittyvät hiljaisen
viikon rukoushetkiin.
5 € (12) TARJOUS!

Pipliaseura on mukana viettämässä Kirjan vuotta 2015,			
joka aktivoi ihmisiä kirjan ja lukemisen äärelle. Tutustu 		
vaihtuviin kirjatarjouksiin. 							
Tee löytöjä www.pipliakauppa.fi!

LUUKKAAN EVANKELIUMI 		 ■■ HERRA, OPETA MEITÄ RUKOILEMAAN
Mitä Jeesus opetti rukouksesta?
SEITSEMÄLLÄ KIELELLÄ

5 € (12,90) TARJOUS!

Lahja ystävälle.
7 € (12,90) TARJOUS!

 tilauskortti

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

Piplia lapsille 20 €

Piplian löytöjä

Psalmien siivin 5 €
Luukkaan evankeliumi 7 €
Pipliaseura maksaa postimaksun.

Herra, opeta meitä rukoilemaan 5 €
Nimi

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Katuosoite
Postitoimipaikka

Päiväys ja allekirjoitus 				

Puh.

Postikulut lisätään hintaan.

