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pääkirjoitus
”Jos minun
itsenikin on syytä
lähteä matkaan, niin
matkustamme
yhdessä.”

MARKKU KOTILA

Yhdessä oppimaan

1. Kor. 16:4

Olen juuri lähdössä Sambiaan, jossa juhlimme kahden
uuden käännöshankkeen valmistumista. Mukana
matkalla on myös keskeisen kumppanimme, Helsingin
seurakuntayhtymän edustajia. Arkisen työn keskellä
on hienoa nähdä myös konkreettisia tuloksia ja iloita
yhdessä.
Yhteisen työn keskiössä on Raamatun saattaminen 		
ihmisten ulottuville. Samalla kyse on myös jostain
vielä syvemmästä. Matkalla on varattu aikaa keskustella
Sambian Pipliaseuran hallituksen ja johtoryhmän
kanssa. Arvioimme yhdessä yhteistyön mahdollisuuksia
ja työn kehittämistä. Kyseessä on yhteinen oppimisprosessi. Kokemuksesta tiedän, että palaan matkalta
jotain uutta oppineena ja toivottavasti myös hieman
viisastuneena.
Pitkään ajateltiin, että lähetystyössä ja kansainvälisessä
työssä on kyse vain siitä, että me jaamme omastamme
niille, joilla ei ole. Tämä on kuitenkin yksipuolinen näkökulma. Yhteinen oppimisprosessi lähtee siitä, että
jokaisella on jotakin annettavaa ja opittavaa.
Olemme yhteisessä työssä – Suomessa ja Sambiassa –
ja tuomme yhteiseen pöytään sen, mitä kukin on
Jumalalta saanut. Siitä riittää kaikille.

♥

LAHJOITUSTILI
DANSKE BANK
FI 58 8000 1800 0557 83

kuva: ari vitikainen
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Pipliaseura Kirkkopäivillä Jyväskylässä 17.–19.5.

Vallaton
ja Rajaton
sana -panelistit
Anna-Stina
Nykänen,
Irja Askola
ja Kimmo
Kosonen. Juontajana Antti Siukonen (vas.)
Vallaton
ja rajaton
sana -tilaisuuden
Kirkkopäivillä
järjestivät
yhteistyössä
Pipliaseura
ja Lähetysseura.

Vallaton ja rajaton sana
TEKSTI: TERHI HUOVARI KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

– Piispana olen miettinyt usein, saavatko ne todellisuudet, jotka ovat totta, tulla aamurukouksiin, sanoi piispa emerita Irja
Askola Vallaton ja rajaton sana -tilaisuudessa lauantaiaamuna
Jyväskylän Kirkkopäivillä. Edellä oli puhuttu hyvää Martti
Lutherin tajusta kiinnittää huomio äidinkieleen. Askola jatkoi:
– Vaikka Luther oli hyvä, Suomessa kirkko on sanan kirkko,
liikaakin. Sanankäyttäjänä joudun kysymään, käytänkö sanoja
peittääkseni totuutta vai kuljettaakseni sanan äärelle. Liika
puhe ja runsaat sanat vieraannuttavat arjen todellisuudesta
ja Jumalasta, hän kuvasi aikamme sanankäyttöä.

nojen etsimiseen. On useita alueita, joista on vaikea kirjoittaa, koska mitkään sanat eivät tunnu olevan kaikkien mielestä hyviä, esimerkkinä sukupuoleen liittyvät sanat.

Estradilla yhdessä Askolan kanssa sanan valtaa, huolipuhetta ja
maailman kuvia olivat ruotimassa toimittaja Anna-Stina Nykänen ja koulutuksen asiantuntija Kimmo Kosonen. Keskustelua
juonsi Pipliaseuran seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen.

Äidinkieli on tärkeä

Kieli rakentaa siltoja
Entä tukehtuvatko toivon sanat huolipuheen alle? – Kiinnostuminen ilmiöstä vie lamaannuttavan huolipuheen pois. Toivo on
toimintaa, painotti Askola. – Toivon teko on myös se, ettei huomaamatta rakenneta kielen kautta muureja. Turvallisuus edellyttää, että vähintäänkin ymmärretään, mitä toinen sanoo. Että
tulemme kuplistamme ulos, hän sanoi. – Ja jokaiselle jää tehtäväksi miettiä, millaisiin sanoihin ja tekoihin haluan toisia rohkaista.
Anna-Stina Nykänen nosti esiin, miten sanat sisältävät arvolatauksia. – Nykyään toimittajilla menee paljon aikaa sopivien sa4
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Nykänen myös tarttui kielen mahdollisuuksiin luoda turvallisuuden tunnetta. – Murrosvaiheita kannattaa tarkastella,
hän muistutti. – Kaikki lähtee meistä itsestämme, miten puhumme toisillemme. Toivo ei nouse siitä, että mitään pahaa
ei tapahdu, vaan siitä, että olemme tässä yhdessä. Ensimmäinen viesti on: olet turvassa, ja meillä on vuorovaikutus.

Näkökulmaa maailmalle toi Kimmo Kosonen, joka esitti
pysäyttäviä lukuja siitä, miten useat kouluun päässet lapset
ja nuoret eivät ole tosiasiassa oppineet juuri mitään. Heitä
on Unescon raportin mukaan maailmassa 617 miljoonaa.
– Ilmastokatastrofiin on tärkeä havahtua, mutta haluan
havahduttaa myös maailmalla vallitsevaan oppimiskatastrofiin, sanoi Kosonen. – Toisin kuin usein esitetään,
suuri syy ei ole huono opetus vaan se, että ihmiset eivät saa
opetusta omalla äidinkielellään, jota he parhaiten osaavat.
Välissä nähtiin Pipliaseuran video tansanialaisesta koululuokasta, jossa 22-vuotias Wini opetteli ensi kertaa lukemaan.
Pipliaseuran lukutaito-ohjelma tuo toivoa Itä-Afrikassa: tavoitteena on, että 20 000 naista oppii lukemaan. Videolla
Wini kertoo, miten naapurit epäilivät hänen kykyään oppia

ja hämmästelivät myös, miksi hän opiskelee äidinkielellään kaguluksi. – Mikset
swahiliksi? Sitähän kaikki käyttävät.

KUVA: ATTE SAURANEN

Mutta nyt Wini on suorittanut kurssin ja iloitsee lukutaidostaan. – Videolla
näkyi juuri se, mistä lukutaidon oppimisessa on kysymys: ensisijaista on osata
ensin omalla äidinkielellä, kommentoi Kosonen. – Mutta jos äidinkielen merkitystä ei ole ymmärretty tai haluttu ymmärtää, se aiheuttaa yksilötasolla paljon
ahdinkoa ja turhautumista, hän sanoi.
– Liittyykö se myös valtaan, että vähemmistökielen puhujia sorretaan eikä
haluta, että he etenevät yhteiskunnassa, kysyi Nykänen. – Erityisesti naisten
ja tyttöjen lukutaidottomuus on suuri tulevaisuudenuhka, jolla heidät syrjäytetään päätöksenteosta, muistutti Askola. Siksi juuri naisten ja tyttöjen kouluttaminen on myös vallankäytön näkökulmasta tärkeää, hän summasi.
Vallaton ja rajaton sana -tilaisuuden Kirkkopäivillä järjestivät yhteistyössä Pipliaseura ja Lähetysseura

Hiljaisuutta Vanhassa
Pappilassa

Kävelykadun Pipliaseura-kojulla
kohdattiin ohikulkijoita kesäisessä
lämmössä.

Hiljaisuuden talossa oli mahdollisuus hengähtää, lukea ja kuunnella
Raamattua sekä pysähtyä raamattumietiskelyiden äärelle. Paikka kutsui
vaeltamaan huoneesta toiseen,
syventymään erämaanäyttelyn viesteihin ja vaihtamaan rauhassa sanan
pari toisen kanssa. Kappelissa saattoi osallistua viiteen erilaiseen hetkirukoukseen. Hiljaisuuden talon järjestivät yhteistyössä Pipliaseura ja
Hiljaisuuden ystävät ry.

Piispa Jukka Keskitalo Pipliaseuran hallitukseen
Suomen Pipliaseuran hallitukseen valittiin Jyväskylän vuosikokouksessa 18.5. Oulun hiippakunnan
piispa Jukka Keskitalo. – Olen iloinen, että saan
nyt antaa oman panokseni Suomen Pipliaseuran
työhön, kommentoi Keskitalo valintaansa.
Samalla Pipliaseura kiittää lämpimästi sen pitkäaikaista hallituksen puheenjohtajaa, kenttäpiispa Pekka Särkiötä.
Hallituksen varapuheenjohtaja isä Timo Mäkirinta piti Pekka Särkiölle puheen ja ojensi hänelle nimikoidun, nahkakantisen Raamatun kiitokseksi
14 vuoden työstä hallituksen puheenjohtajana.
KUVA:SANNA KROOK
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVA: SUOMEN PIPLIASEURA

AGRICOLA-KÄVELY –
kotoinen pyhiinvaellus
Laulaja Hannu Holma lanseerasi tänä keväänä Agricola-
kävelyn. Moni suomalainen lähtee Espanjaan Pyhän 		
Jaakon reitille, joten Holma arveli, että eiköhän meiltäkin
löydy reitti, jolla voisi olla jokin nimittäjä. – Jotkut kävelivät
takavuosina Elias Lönnrotin jälkiä. Mikael Agricola tuli
minulle mieleen ehkä siksi, että hänen pikkusisarensa oli
esiäitini.

Lukutaitotyö tärkeää
Agricolan sisar ei päässyt aikanaan opiskelemaan. Moni
asia on jo korjaantunut meillä, mutta Afrikassa on vielä
paljon tehtävää. – Toivon, että Pipliaseuran hankkeen
avulla moni nainen pääsee opintielle. Pipliaseura linkittyi
mukaan, kun kerroin kävelyideastani Markku Kotilalle.

Pipliaseura seuraa Agricolakävelyä Pernajasta Turkuun.
Kukin kävelyosuus päättyy kivikirkkoon, jossa järjestetään korkeatasoinen konsertti. Konsertteihin
on vapaa pääsy, mutta ohjelmamyynnin tuotot ohjataan Suomen
Pipliaseuran Lukutaitoa naisille
Afrikassa -ohjelman hyväksi.
Osallistua voi myös kävelemällä
omalla paikkakunnalla ja lahjoittamalla ”kilometrituotot” osoitteessa
piplia.fi/lahjoita > lukutaitotyö.
Lue lisää: piplia.fi

Holma toivoo, että moni kantaa kortensa kekoon kampanjan hyväksi, joko kävelemällä missä tahansa Hanko–
Utsjoki-akselilla ja/tai osallistumalla keräykseen sopivaksi
katsomallaan summalla. Lukutaitotyö on hänestä parasta
rauhantyötä. Pääkaupunkiseudulla kävelyt päättyivät eri
kirkkoihin, joissa oli tukikonsertti hankkeen hyväksi.

Vanhaa Kuninkaantietä pitkin
Reitti seurailee Vanhaa Kuninkaantietä Pernajasta 		
Turkuun. Reitti on osa vanhaa kuriiri- ja postitietä Norjan
Bergenistä Oslon ja Tukholman kautta Turkuun ja siitä
Viipurin kautta Pietariin. – Agricola-kävelyn soveltaisin
samaa kuin Santiago de Compostelaan: kukin kävelköön
kuntonsa mukaan itselleen sopivan matkan. 2,2 km 		
Vantaan Pyhän Laurin kirkolta Backaksen kartanolle on
toistaiseksi lyhin reitti, Pernaja–Porvoo osuus 32 km.
– Nyt kerään kokemuksia. Monessa kohtaa pieni kävelijäryhmä on turvallisuussyistä paras, koska maantie kaartuu.
Kulkua on vaihdeltava laidalta toiselle.
Jatkosta Holma ei arvaa sanoa vielä mitään varmaa. 		
Todennäköistä on, että reitti kuljetaan uudestaan.
Ulkona viihtyvä Holma suosittelee kaikkia liikkumaan
aktiivisesti. – Tutkitusti jo parikymmenminuuttisen ulkoilun jälkeen ihminen voi paremmin. Kävely on monelle
sopiva helppo ja edullinen laji, jopa ihan ilmaista.
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* KOLUMNI
TEKSTI: TERHI HUOVARI

Kirjoittaja on Pipliaseuran viestintä- ja varainhankintajohtaja,
joka vastaa UT2020-hankkeessa sen projektinjohdosta.

Ajatellaanpa uudelleen
”Minusta tuntui oudolta kuulla Isä meidän -rukous
näin, kun olen tottunut ’alkuperäiseen’- -”, kirjoitti
eräs yliopisto-opiskelija palautteessaan. Kysyimme
samaa varusmiehiltä: ”Hieman poikkesi siitä, mitä
kuullu kirkossa” ja ”on selkeä ja ymmärrettävä”,
saimme vastauksiksi.
Pipliaseuran meneillään oleva Uuden testamentin
kääntäminen alkukielestä mobiilikäyttäjille tuo valokeilaan lukijan. Mikä on 15–25-vuotiaan suomalaisen
kokemusmaailmassa ymmärrettävää? Kuka enää käyttää luontevasti muotoa tulkoon tai tapahtukoon?
Jokainen käännösjakso testataan todellisilla, eriikäisillä lukijoilla.
UT2020:n käännösperiaatteiden mukaisesti myös
käännöksen Isä meidän -rukous noudattaa tarkasti
alkuperäisen kreikankielisen tekstin merkityksiä,
mikä hämmentää joitakin palautteen antajia. Tästä
syystä UT2020:n rukouksesta puuttuu rippikoulussa
opittuun rukoukseen verrattuna loppuosa, koska se
on myöhempää, liturgista lisäystä noin 500-luvulta.
Myös Isä meidän -rukouksen tuttu synti on Matteuksessa käännetty velaksi, koska näin se on alkutekstissä. UT2020:n käännös on siten juuri alkuperäiselle
uskollinen.

kuitenkin myötämielistä; hajontaa on tullut eniten
tyylikysymyksissä, joiden rajoja on tarkoituksella haettu. Saamme arvokasta tietoa, mikä toimii, mikä on epäselvää, mikä sopivaa ja mikä ei. Kaikkein ennakkoluulottomimpia ovat olleet kirkollisen kentän ammattilaiset. ”Kääntäkää rohkeasti”, on kuulunut monen
aiheeseen perehtyneen kannustus.
Palautteet herättelevät näkemään, miten sidoksissa olemme tradition kerrostumiin sekä omaan
kokemushistoriaamme. Monelle totta ja oikeaa on se,
minkä olemme itse varhain omaksuneet ja mitä kulttuurimme ylläpitää. Alkuperäiseksi luultu voikin olla
tradition eri vaiheissa syntynyttä eikä alkuperäistä siis
se, miten minä sen miellän.
UT2020:ssa on haettu ”ajatellaanpa uudelleen” -asennetta. Kunkin tekstin merkitykset ja ominaislaatu halutaan välittää mahdollisimman hyvin. Mutta samalla
kokeillaan, testataan ja muokataan; etsitään raikasta
yleiskielen sanontaa. Teksti on varta vasten mobiilikäyttöön muotoiltua. Sen tulee sopia myös ääneen
luettavaksi ja kuunneltavaksi.
Valmista voi odottaa reilun vuoden päästä. Silloin
testataan lopullinen vastaanotto.

Palautteet ovat olleet valaisevia. Vastahankaa on syntynyt yleisesti tunnetuista kohdista, joissa itseäni ovat
eniten yllättäneet aiheesta etäällä olevien ”Ei tätä saa
muuttaa! Vaikkei Raamattu itselleni ole mitenkään
tärkeä” -tyyppiset reaktiot. Valtaosa palautteesta on
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TEKSTI: ERIKA
MARTTI
ASIKAINEN
JA SATU
TOUKKARI KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA
TEKSTI:
NIEMELÄ
KUVAT:
I STOCK

Pienestä kasvaa

”

Unelmani on olla Jumalan käytössä ja tehdä työtä sen
eteen, että ihmiset löytäisivät elämälleen merkityksen.
Martha Kanyemba kertoi näillä sanoilla unelmastaan kaksi vuotta sitten, kun
hänet oli juuri valittu raamatunkääntäjäksi ndongan kielelle. Hän oli palvellut
jo useita vuosia Onakazizin seurakunnassa 6 000 seurakuntalaisen pappina.
Käännöstyöhön ryhtyminen merkitsi kyläpastorille isoa uskon askelta.
Nyt kaksi vuotta on kulunut. Marthan työpöydällä on pino paperiliuskoja, ne
ovat uusia tekstiluonnoksia evankeliumeista. Markuksen evankeliumista on juuri saatu valmiiksi koekäännös, jota testataan paikallisten nuorten keskuudessa.
Heillä on tärkeä tehtävä.
Vaikka raamatunkääntämiseen menee vielä monta vuotta, Martha saa jo nyt
nähdä, kuinka hänen unelmansa toteutuu – pala kerrallaan. Nuoret lukevat tekstiä ja kertovat iloiten: ”Tämä käännös on hyvä. Tätä me ymmärrämme.” Käännös on näin heti lukijakuntansa käytössä.

Suuri tarina alkaa
Jumalan tahto on, että kaikki saavat kuulla evankeliumin, ymmärrettävällä kielellä. Tätä suurta tehtävää on toteutettu sukupolvesta toiseen. Siksi evankeliumi
on tavoittanut myös kaukaisen Namibian. Maalla on erityinen sija meidän
suomalaisten sydämissä. Yhteys ulottuu yli 150 vuoden taakse.
8
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suurta

Uutta sukupolvea varustamassa
Evankeliumi on vuosien aikana juurtunut syvälle Namibian
maaperään. Tänään valtaosa väestöstä on kristittyjä ja
Namibian kirkko kasvaa edelleen voimakkaasti. Maan 2,2
miljoonan asukkaan väestöstä yli puolet on alle 25-vuotiaita nuoria.
Väestön ikäpyramidi puhuu selkeää kieltä: nuoret ovat
Namibian tulevaisuus, aivan kirjaimellisesti. Kirkon haasteena on, että nuoret eivät ymmärrä kunnolla aiempia
raamatunkäännöksiä. Käännöshankkeen johtaja Martin
Ngodji korostaakin uuden raamatunkäännöksen tarpeellisuutta. – Olen huolissani seurakunnan nuorista, jotka
menettävät yhteyden omakieliseen Raamattuun. On
tärkeää, että huolehdimme heistä. Haluamme mennä
eteenpäin, emme taaksepäin, Martin toteaa.

Raamattu avartaa käsityksiä

Vuonna 1870 Martti Rautanen purjehti pohjolasta Kapkaupunkiin. Sieltä hän matkusti härkävankkureilla yli tuhat
kilometriä kohti määränpäätään Ambomaata, eli Namibiaa.
Näin suuri tarina sai alkunsa, ja nyt yli sadan vuoden jälkeen
namibialaiset kristityt ovat veljiämme ja sisariamme.

Osaksi hengellistä perintöämme
Rautanen oli Namibian lähetystyön pioneeri. Hänen käsiensä
kautta syntyi myös ensimmäinen ndongankielinen Raamattu. Sittemmin sadat suomalaiset ovat työskennelleet Rautasen jalanjäljissä, kehittäen myös Namibian terveydenhuoltoa
ja koulutustoimintaa. Monipuolinen yhteys maiden välillä on
jatkunut tähän päivään saakka.
”Jalat pidän mullassa maailman, katseellani taivasta tavoitan.
Tiedän minne matkani tehdä saan, olen kansalainen kahden
maan.” – Pekka Simojoki
Kun kulttuurit kohtaavat, syntyy aina jotain uutta. Esimerkiksi Pekka Simojoen ikivihreissä kappaleissa soi elämä, joka
kumpuaa hänen lapsuutensa Namibian maisemista. Simojoen
sävellysten ja työn kautta monet Suomen seurakunnat ovat
saaneet virkistäviä tuulahduksia afrikkalaisten messujen elävyydestä ja lämmöstä. Vuosien varrella Simojoen lauluista
onkin tullut pysyvä osa suomalaisten hengellistä perintöä.

Vuonna 2017 Pipliaseura lähti yhdessä Lähetysseuran
kanssa tukemaan raamatunkäännöshanketta ndongan ja
kwanjaman kielille. Tämä oli suuri rukousvastaus Namibian
seurakunnille, jotka tarvitsevat kipeästi Raamatun sanomaa nykykielellä. Raamatunkääntäjämme Martha työstää
nyt Ensimmäistä kirjettä Timoteukselle. – Nautin työstäni
raamatunkääntäjänä, vaikka työ on vaikeaa ja haasteellista.
Vaikeimpia käännettäviä ovat kielikuvat ja vertaukset. Raamatun ajan kulttuuri on erilainen kuin omamme. Raamatuntekstien kielikuvat eivät aina toimi suorana käännöksenä
ndongaksi kulttuurisista syistä. Silloin selitämme sen merkityksen.
– Kääntäjänä opin joka päivä uusia asioita, joista en aiemmin tiennyt mitään. Olen aina lukenut Raamattua, saarnannut siitä seurakunnalleni, mutta vasta raamatunkääntäjänä minulle on avautunut tutuistakin teksteistä aivan uusia
merkityksiä. Syvempi raamatuntuntemus kasvattaa ihmisenä ja pappina. Pystyn nyt valmistamaan saarnani huomattavasti monipuolisemmin.

Siunauksen siemeniä
Marthan unelmana on olla Jumalan käytössä. Hän iloitsee
siitä, kuinka Namibia on jo toistasataa vuotta saanut kasvaa kristittynä kansana. Nyt unelmana on tuleva sukupolvi
– lapset ja nuoret, jotka rakastavat Jumalaa.
Tänään sinäkin saat olla osana Namibian kasvutarinaa rukousten ja lahjoitusten kautta. Näin voimme välittää Jumalan siunauksen siemeniä lapsille ja nuorille. Jumalan käsissä pienimmästäkin siemenestä voi kasvaa jotakin, jota
monesti saa jälkikäteen vain ihmetellä. Pienestä voi kasvaa suurta – niin meidän kuin namibialaisten sydämissä.
PIPLIA

| 9

TEKSTI: SEPPO SIPILÄ KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Sambialaisnuoret iloitsevat uudesta luvalen Uuden testamentin käännöksestä.

Sambiassa
käännetään Raamattua
Sambia, keskisen Afrikan valtio, on ollut poliittisesti yksi Afrikan vakaimmista, mutta samalla myös
yksi köyhimmistä maista. Maassa rehottavan korruption seurauksena Suomen valtio on lopettamassa kehitysyhteistyön Sambiassa.
Sambian alueella puhutaan 74 paikallista kieltä. Maan virallinen kieli on englanti ja sen rinnalla
seitsemällä muulla kielellä on erityisasema. Jotain
näistä seitsemästä kielestä puhuu äidinkielenään
70 % maan kansalaisista. Voimakkaan rakennemuutoksen ja kaupungistumisen myötä perinteiset
kyläyhteisöt ovat hajoamassa, ja pienten kielten
puhujien määrä vähenee.
Osalle Sambiassa puhuttavista kielistä on olemassa raamatunkäännös. Useimmat niistä ovat kuitenkin kielellisesti vanhentuneita ja nykyisillä kielenpuhujilla on vaikeuksia ymmärtää niitä. Siksi maan
Pipliaseura päivittää olemassa olevia käännöksiä.
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Luvalen ja tongan Uudet testamentit valmistuivat
Suomen Pipliaseura on pitkään tukenut sambialaisen
sisarseuransa käännöstyötä. Työn hedelmänä on
vuoden 2018 lopussa valmistunut uudistettu Uusi
testamentti maan luoteisosassa puhuttavalle luvalen
kielelle. Samoin valmistui tongankielinen Uusi testamentti selityksin. Näiden kahden uuden käännöksen
julkaisujuhlia vietettiin kesäkuun alussa.

Tongankielinen Uuden testamentin laitos on ensimmäinen laatuaan. Muille paikallisille kielille ei ole Uutta testamenttia selityksin, vaikka sellaisille on huutava tarve. Monet papeista ja maallikkosaarnaajista tarvitsevat tukea Raamatun tulkinnassa.

Yhteistyösopimus vakiinnuttaa työtä

Vuoden 2018 lopulla Suomen ja Sambian Pipliaseurat allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Sopimuksessa mainitaan taloudellinen yhteistyö. Siihen sisältyy
myös asiantuntija-avun tarjoaminen Sambian Pipliaseuran käännöstyön edistämiseksi.

Käännösnurkka on Piplia-lehden
palsta, jossa nostetaan esiin erilaisia
näkökulmia ja havaintoja raamatunkäännöstyöstä.

Käännösnurkka

Käännöstoimisto Solwezissa. Täällä kääntäjät työskentelevät
kaondenkielisen uuden raamatunkäännöksen parissa.

Pipliaseuran raamatunkäännöstyön asiantuntijana olen nyt
osallistunut yhteen Uuden testamentin hankkeeseen.
Kaondenkielinen Uusi testamentti aiotaan julkaista ensi vuoden alussa. Työn tehneet kaksi kääntäjää edustavat tavanomaisia kirkollisen koulutuksen saaneita pappeja. Heillä on
takanaan peruskoulun lisäksi kolmivuotinen evankelisen kirkon pappisseminaari. Kääntäjillä on kyllä työn edellyttämät
perusvalmiudet, mutta syvällinen Raamatun tulkinnan tuntemus ja oman äidinkielen hyvä teoreettinen hallinta puuttuvat.

Paikallisen kielen käytössä horjuntaa

Uuden testamentin loppuunsaattamisen suurimmat haasteet
liittyvät sujuvaan kohdekielen käyttöön. Kun minä suomalaisena koetan auttaa paikallisia kääntäjiä, on selvää, että tarvitaan
molemmin puolista joustavuutta ja keskustelua. Esimerkiksi
haasteista käy sanan pappi kääntäminen. Kaondessa papista
käytetään sanaa ng’anga. Mutta sama sana tarkoittaa valitettavasti myös noitatohtoria. Jotta papit ja noitatohtorit eivät
menisi sekaisin, papista käytetään nyt pidempää termiä
ng’anga wa Lesa (Jumalan pappi).
Uudistettu käännös on luonteeltaan sanasanainen. Sen riskinä on tuottaa kielenvastaisia ja epäselviä ilmaisuja. Sanasanainen kääntäminen johtaa esimerkiksi lähtökielessä käytettyjen
konjunktioiden mekaaniseen toistamisen. Vaikka yleisenä pyrkimyksenä olisikin luonteva nykykieli, konjunktioiden, kuten
suomen ja-konjunktiota vastaavien sanojen runsas käyttö luo
omanlaisensa raamattutyylin. Kääntäjät kokivat silti pikemminkin ongelmaksi kielen oikeinkirjoituksen. He olivat epävarmoja siitä, kuinka pitkiä vokaaleja tulisi kirjoittaa tai millaisia välimerkkejä käyttää. Onneksi oikeinkirjoituksen ongelmat voidaan ratkaista huolellisella oikoluvulla.

armoa vai suosiota? Uuden testamentin termi kharis on perinteisesti
suomennettu sanalla armo.
Ongelma on kharis-sanan valtava
merkityskenttä. Antiikin kreikassa
kharis tarkoittaa niinkin erilaisia asioita kuin kauneutta ja suloutta, suosiollista suhtautumista, suosionosoitusta
ja kiitollisuuden tunnetta. Taiteessa
pyörähtelevät sulottaret ovat hekin
kreikaksi khariksia. Muualla kuin kristillisessä tekstissä kharis ei juuri yhdisty anteeksiantoon tai armahtamiseen. Suosionosoituksen merkityksessä kharis kyllä on lahjaa, jotakin
sellaista, mitä pyydetään eikä vaadita. Se on jotakin, mitä ylempiarvoinen
hyvyydessään suo.
Kharis on myös Uudessa testamentissa paljon laajempi asia kuin Paavalin julistama synnin anteeksianto. Se
on kaikkea, mitä Jumala sulasta rakkaudestaan lahjoittaa, kuten hyvyyttä, laupeutta ja hyväntahtoista suhtautumista. Välittääkö suomen sana
armo tämän kaiken, vai assosioituuko se meillä liian kapeasti vain synnin
anteeksiantoon? Tästä on työryhmässä keskusteltu usein ja kiivaasti. Lopputulokseksi on jäämässä, että armo
on saamassa rinnalleen muitakin vaihtoehtoja khariksen kääntämisessä.
Näistä useimmin käytetty tulee olemaan suosio. Suosiota suosion päälle,
miltä kuulostaa?
TEKSTI: ANNI PESONEN

Kaondenkielinen käännöstyö havainnollistaa hyvin raamatunkääntämiseen liittyviä haasteita. Sambian Pipliaseura tarvitsee
tukeamme saadakseen uudistustyön valmiiksi. Tarvitaan sekä
taloudellista apua, asiantuntemuksen vahvistamista että hengellistä tukea.

Anni Pesonen on Uuden testamentin eksegetiikan tohtori ja yksi Nurmijärven seurakunnan papeista. Hän kuuluu myös Pipliaseuran
UT2020-hankkeen ohjausryhmään.

PIPLIA
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✐ ajankohtaista
Pohjoissaamenkielisen Raamatun julkistusjuhlat kesällä
Pohjoissaamen raamatunkäännös hyväksyttiin viime marraskuussa, ja se julkaistiin helmikuussa digitaalisesti raamattu.fisivustolla ja Piplia-sovelluksessa.
Nyt kesällä vietetään painetun raamatunkäännöksen julkaisujuhlia. Norjan Kautokeinossa järjestetään juhlaviikonloppu
23.-25.8. ja Suomessa julkistusjuhlaa vietetään 1.9. Utsjoella.
Seuraa piplia.fi:tä.
Saamelaiset ovat EU-alueen ainoa alkuperäiskansa. Alkuperäiskansojen kielet ja niiden tilanne ovat ajankohtaisia myös maailmalla, sillä vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen
kielten vuotta.

Voimalahja – ilahduta ystävääsi
Pipliaseuralla on nyt uusi aineeton lahja, Voimalahja. Ilahduta ystävääsi kortilla ja ohjaa samalla lahja
hyvään tarkoitukseen!
Tällä hetkellä voimalahjapaketteja on tarjolla Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan. Valitse paketti
opettajalle, opiskelijalle, ABC-kirjapaketti tai Voimalahja-yleispaketti.
Lue lisää: piplia.fi/lahjoita/voimalahja

Heinäkuu! Myynnillä
poikkeukselliset aukioloajat

Run for Missions: kirkon lähetysjärjestöt haastavat
juoksutapahtumiin!

Myynnin puhelinpalvelu päivystää
Mitä Pipliaseuran kohdetta seurakuntasi juoksuporukka tai yksittäiset
heinäkuussa poikkeuksellisesti
juoksijat haluaisivat tukea?
ma–pe klo 10–15. Tämä koskee
viikkoja 27–28 sekä 30 eli 		
Päätapahtuma on Tampere maraton 31.8.2019. Run for Missions ajanjaksoja 1.–12. heinäkuuta ja
tunnuksen alla voi juosta myös muissa juoksutapahtumissa, jos se sopii
22.–26. heinäkuuta. Heinäkuun
järjestäjille.
keskimmäisen viikon 29 eli 15.–19.
heinäkuuta myynti on kiinni. HeinäPipliaseura otti juoksuhaasteen vastaan sisarjärjestöltään Sansalta.
kuun lopussa 29.7. alkaen palaamme
Kysy lisää Suomen Pipliaseuran yhteyshenkilöltä Ulla Oinoselta, 		
normaaleihin aukioloaikoihin
ulla.oinonen@piplia.fi, p. 050 352 1250.
ma–pe klo 9–16.
Verkossa pipliakauppa.fi palvelee
läpi kesän 24/7.
Pipliaseuran toimisto on myös kiinni
kolme viikkoa, viikot 27–29, eli 1.–19.7.
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✐

ajankohtaista

Jeesus tyynnyttää myrskyn -kertomus virtuaalitodellisuudessa
Salamat leimuavat ja ympärillä lyövät aallot. ”Herra, etkö välitä, vaikka hukumme”, yrittää opetuslapsi epätoivoisena. Jeesus herää, levittää kätensä ja sanoo myrskylle, ”Vaiti, ole hiljaa.” Pilvet
raukeavat, aallot tyyntyvät.
Kävijä ottaa virtuaalilasit pois silmiltä ja on palannut Genesaretinjärven laineilta Jyväskylän Vanhan
pappilan rippikoulusaliin.
Pipliaseura julkaisi Kirkkopäivillä Jeesus tyynnyttää myrskyn -kertomuksen (Mark. 4:35–41) mallinnuksen virtuaaliympäristöön yhteistyössä Turun
yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen
opiskelijoiden kanssa.
Virtuaalitodellisuus tuo Raamatun tapahtumat silmien eteen elämyksellisesti. Käsikirjoituksen mukaan mallinnetut hahmot ja äänet muistuttavat tietokonepeliä. Lopputulos on kokemuksena eräänlaista matalan kynnyksen bibliodraamaa, joka ei
edellytä etukäteisvalmistautumista.
Kehitystyö jatkuu kesän aikana uusien raamatunkertomusten parissa. Lopputulokset on suunniteltu
sijoitettavaksi Töölön seurakunnan tilaan Suomen suurimpaan kauppakeskukseen Triplaan Pasilassa.

Kuuntele Raamattu kesän aikana Piplia-sovelluksessa!
Suomalainen ääniraamattu on julkaistu Piplia-sovelluksessa. Tuotanto kattaa koko 1992 raamatunkäännöksen sekä apokryfikirjat. Ääniraamattu on sovelluksessa kesän ajan vapaasti käytettävissä.

Uusi raamatunlukuohjelma käsittelee ympäristöahdistusta ja luomakuntaa
Luonto, Raamattu ja sinä on ympäristötutkija, TT Panu Pihkalan laatima
uusi raamatunlukuohjelma. Lukuohjelma koostuu kahdeksasta jaksosta,
joissa Pihkala avaa Raamatun luontoon liittyviä aarteita ja haastaa samalla
lukijaa pohtimaan omaa paikkaansa osana luomakuntaa. Lukuohjelma on
vapaasti saatavilla Piplia-sovelluksessa, jonka voi ladata sovelluskaupoista ilmaiseksi.

Rippiraamattuihin tulossa		
digitaalinen lisäpalvelu
Ensi vuoden rippikoululaiset saavat rippiraamattunsa mukana koko Raamatun kattavan taustamateriaalipankin, ääniraamattuja sekä kohdennettua
viestintää. Jokaiseen rippiraamattuun tullaan jatkossa painamaan yksilöity koodi, joka avaa lisätoiminnallisuuksia Raamattu.fi-sivustolla ja Piplia-sovelluksessa. Koodin aktivoinut rippikoululainen saa palvelun
osana rippikouluun ja Raamattuun liittyvää sähköpostiviestintää, joiden sisältöjä suunnitellaan yhdessä Kirkkohallituksen ja seurakuntien kanssa. Palvelu
lanseerataan loppuvuodesta.
PIPLIA
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TEKSTI: PAULIINA KAINULAINEN

Kun uudistat maan kasvot

P

salmi 104 kertoo luomisesta ja luomakunnan ihmeellisestä rikkaudesta. Sen äärellä on hyvä viivähtää vaikkapa laskeutuessa illan lepoon – tätä psalmia lauletaan
muun muassa ortodoksisissa ehtoopalveluksissa. Kirkon ajanlaskussa uusi vuorokausi alkaa iltatähden syttyessä. Jumala
luo uuden päivän.
Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, valo ympäröi sinut kuin
viitta. Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan.
Luojan viitan, taivaallisen telttakankaan alla on hyvä levähtää.
Vaikka maailma ympärillä kuohuu levottomana, olen Luojan
turvallisessa teltassa. Olen nyt tässä. Saan hellittää, saan levätä. Saan vetäytyä hetkeksi kaikenlaisten laitteiden taikapiiristä, omaan rauhaani, kuuntelemaan luomakunnan sydänääniä.
Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet, vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa. Ne juottavat kaikki maan eläimet, villiaasikin saa sammuttaa janonsa.
Vesi on kaiken elämän edellytys, vesi on pyhä. Minunkin ruumiini koostuu pitkälti vedestä. Vedessä kehittyy uusi elämä.
Haluan varjella kaikkia vesiä. Haluan pitää huolta myös sisaristani ja veljistäni eläimistä, ne on luotu itseään varten, Luojan
iloksi. Saakoot ne elää lajinsa mukaista elämää, mahdollisimman rauhassa ihmiseltä.
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Koko maa on täynnä sinun luotujasi, niin merikin. Siellä on
Leviatan, merihirviö, jonka loit telmimään siellä.
Kauhistuttava merihirviökin telmii Jumalan silmien edessä,
kesynä luotuna. Maailma ei ole hyvän ja pahan tasaväkisen
kamppailun sija, vaan hyvä on jo voittanut. Ylösnousemuksen
voima vahvistakoon meitä päivästä päivään. Tulevaisuutemme
on Jumalan käsissä, rakastavissa käsissä.
Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää, näin uudistat maan
kasvot.
Jumalamme, emme laula ”jos lähetät” vaan ”kun”. Kun lähetät henkesi, me uudistumme. Tämän ajan ehtoopalveluksen
sanoin rukoilemme: Pelasta, oi Vapahtaja, maailmasi ihmiskäsien tuhoisalta toiminnalta. Me emme voi uudistaa itseämme,
mutta sinun henkesi voi. Kun me uudistumme, annamme tilaa
myös toisille lajeille. Luoja, lähetä henkesi pian!
Herraa minä ylistän koko elämäni ajan, laulan Jumalalle niin
kauan kuin elän.
Pauliina Kainulainen on ekoteologi ja Enonkosken
luostariyhteisön retriittipappi, joka kirjoittaa
Piplia-lehden vuoden 2019 raamattumietiskelyt.

Poikkeuksia heinäkuun aukioloajoissa. Katso s. 12.

Alueelliset pipliaseurat

piplia.fi | raamattu.fi | agricola.fi | pipliakauppa.fi

ETELÄ-HÄMEEN PIPLIASEURA
Siht. Raija Heikkurinen
Kiikkulankatu 5A3, 15950 Lahti
0400 841 877

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. Seija Helomaa
Kirkonniementie 6, 90900 Kiiminki
040 5793 245,
seija.helomaa@evl.fi
Aluekouluttaja Riku Korkeamäki,
puh. 044 020 2262,
riku.korkeamaki@gmail.com

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. Risto Vallipuro,
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,
Tikkakoski
040 545 8720, risto.vallipuro@evl.fi

POHJANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Teemu Kakkuri
Käenpolku 6 A, 92130 Raahe
040 6710 685, teemu.kakkuri@evl.fi

KUOPION PIPLIASEURA
Siht. Terttu Möykkynen, 		
Hatsalankatu 8 B 45, 70100 Kuopio
050 302 0417, terttum47@gmail.com

POHJOIS-KARJALAN PIPLIASEURA
Pj. Anna Holopainen
Rantakylänkatu 2, PL 504,
80161 Joensuu 050 585 8714

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Hannu Laukala
045 230 6645,
hannu.laukala@gmail.com

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

LAPIN PIPLIASEURA
Pj. Matti Suomela
Notkontie 5, 99600 Sodankylä.
98100 Kemijärvi
0400 399100, matti.suomela@pp.inet.fi

 tilauskortti

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Tapio Lohikko
Vilppulanpolku 14 A 4,
33720 Tampere
tapio.lohikko@gmail.com










VARSINAIS-SUOMEN PIPLIASEURA
Pj. Esko Laine
Ylännekatu 17, 20540 Turku
050 566 2110

Seuraa ja osallistu somessa
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Hallitus

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

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

HENKILÖKUNTA

SUOMEN PIPLIASEURA
ma—pe 9—16 				

Jukka Keskitalo (pj.), Anne Haverinen, Helsinki (SVKN),
Minna Koistinen, Imatra (ev.lut.), Risto Korhonen,
Tampere (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.),
Risto Nurmela, Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku
(ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.), Jaakko Weuro,
Helsinki (ev.lut.).

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Kansainvälinen työ
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6514
Pekka Wilde, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6501
Ari Vitikainen, asiantuntija, lukutaitotyö 010 838 6521
Seurakuntapalvelu
Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 010 838 6531
Ulla Oinonen, 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, verkkoviestintäpäällikkö 010 838 6535
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Niko Huttunen, eksegetiikan asiantuntija, UT2020-hanke
Tuomas Juntunen, kielellinen asiantuntija, UT2020-hanke
Talous
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
etunimi.sukunimi@piplia.fi, katso tarkemmat yhteystiedot: piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali: info@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 2/2019

Pipliaseura maksaa postimaksun

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Raamattu

●

Piplia

●

Bible

●

Bibeln

●

Biibbal

●

La Bible

●

pipliakauppa.fi
Bibel ● Biibel

■

Omalla kielellä
RAAMATTU PIPLIASTA

et
Hopeariipuks
Kuljen kanssasi
Kaksiosainen riipus,
sydän ja risti. 51 €

Herran siunaus
Laatassa Herran siunaus
arameankielellä. 36 €

Ikuinen ystävä
Moderni versio enkeliriipuksesta. 41 €
Kaikki toivelahjat helposti pipliakauppa.fi

voimasanoja

PIPLiA.

 tilauskortti

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

Herran siunaus-riipus 36 €
Ikuinen ystävä -riipus 41 €
Kuljen kanssasi -riipus 51 €
Tumma farkkuraamattu 28,30 €
Vaalea farkkuraamattu 28,30 €
Kevät herää -muki 26 €

Pipliaseura maksaa
postimaksun.

Nimi
Katuosoite
Postinro ja –toimipaikka

Päiväys ja allekirjoitus 				

Tilauksen postikulut lisätään hintaan

Puh.

ilmoitamme tekstiviestillä paketin saapumisesta!

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

pip

