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Suomen Pipliaseura on maan vanhin 
kristillinen yhdistys (per. 1812). Sen tehtä-
vinä ovat kansainvälinen raamattutyö, 
suomalaisen Raamatun kustantaminen 
sekä Raamatun käytön edistäminen yhteis-
työssä kirkkojen kanssa.

3  pääkirjoitus

4 pitkä matka maaliin    Raamatunkääntäjä Richard Brewis jakaa 
   kokemuksensa timugonkielisen Raamatun julkaisujuhlan riemusta Borneolla.

6  tätä kirjaa on odotettu   Käännöstarkastaja Marja Kartano kertoo 
   marraskuussa 2013 julkaistavan udmurtinkielisen Raamatun pitkästä tiestä painoon  
   ja sen merkityksestä udmurteille.

8 100 raamattua 1 000 päivässä   Seuraavan kolmen vuoden aikana valmistuvien  
   sadan uuden raamatunkäännöksen   ansiosta 500 miljoonaa ihmistä voi lukea sanaa  
   sydämensä kielellä. 

10 monsuunisateen huuhtomat maat  Tutustumismatka kristittyjen arkeen ja   
   raamatunkäännöstyöhön Kambodžassa ja Vietnamissa avasi silmiä ja syvensi uskoa. 

12 piplia.fi uudistui  Pipliaseura julkaisi uuden verkkopalvelun lokakuussa.

13 vuositeema 2014. Pipliaseuran ensi vuoden teemamateriaali esittelee  
   raamattutyötä Mekong-joen alueella.

14  raamattumietiskely  Valo loistaa pimeydessä. Jouluna Sana syntyy taas   
   keskuuteemme ja valaisee pimeytemme.

15   osoitteet

Suomen Pipliaseuran jäsenlehti Piplia
ilmestyy neljästi vuodessa.  Lehti lähetetään 
jäsenille, lahjoittajille, kirkkoherranvirastoihin 
ja seurakuntien lähetystyöstä vastaaville.
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Jumalan sanan juhlat
helsingin vapaakirkossa oli lokakuussa suuri päivä. 
Jumalanpalveluksessa kiitettiin uudesta timugonin 
Raamatun valmistumisesta. Samalla rukoiltiin uuden 
käännöksen ensimmäisten lukijoiden puolesta. Olin 
mukana tuomassa Suomen Pipliaseuran ja Yhtyneiden 
Raamattuseurojen onnittelut.

marraskuun lopulla, samaan aikaan, kun tämä lehti 
on painossa, juhlitaan udmurtinkielen raamatunkäännök-
sen julkaisemista. Tämä on Raamattu Suomen suvulle 
-käännösohjelman ensimmäinen koko Raamatun käännös. 
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Särkiö, ohjelmajohtaja 
Martti asikainen ja isä Timo Mäkirinta ovat mukana 
juhlimassa.

Sata käännöstä tuhannessa päivässä
timugonin ja udmurtin käännökset ovat osa laajempaa 
kokonaisuutta. Yhtyneillä Raamattuseuroilla on alkanut 
kampanja, jossa juhlitaan tuhannen päivän aikana sadan 
uuden käännöksen julkaisemista. On tärkeää, että käyn-
nistettävä käännöshanke vastaa ajankohtaiseen tarpee-
seen. Mutta vielä tärkeämpää on saada käännös valmiiksi 
kohtuullisessa ajassa. Tämä on mahdollista, kun käännös-
työ ei ole ainoastaan yhden tai kahden henkilön varassa. 
Asianmukaisen käännöksen takana on kirkko ja laajempi 
joukko kohdekieltä äidinkielenään puhuvia kääntäjiä.

Kiitos
Tahdon kiittää sinua siitä, että tahdot omalla tavallasi olla 
mukana juhlimassa valmistuvia käännöksiä. Kutsun sinut 
mukaan varmistamaan, että saamme valmiiksi sata kään-
nöstä tuhannessa päivässä. Sinua tarvitaan!

pääkirjoitus  Markku koTILa  

kanSI ja kuva yLLä: SuoMen PIPLIaSeura
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 TekSTI ja kuvaT: rIchard brewIS, SuoMen vaPaakIrkon LäheTySjohTaja

juoksija usain bolt kuulema taittaa 50 metrin matkan 5,47 sekunnissa – minulla se kesti 30 vuotta. 
Sunnuntaina 18. elokuuta 2013 seison borneon saarella Tenomin kaupungin St. anthonyn kirkon 
sisäänkäynnissä ja odotan merkkiä lähtöön.  en ole matkalla yksin. edessäni ja takanani seisovaa 
12 timugonilaislasta jännittää. niin minuakin. kulkueeseemme kuuluu myös johtaja ja neljä kantajaa
 – ja yksi uusi raamattu. 

Pitkä matka maaliin

Edessä on 50 metrin kävely kohti kirkon 
alttaria, jossa odottaa piispa ja pappeja. 
Oikealla puolella seisoo nuorten kuoro 
ja vasemmalla tusinan verran teini-ikäisiä 
avustajia.
 Kulkueemme nytkähtää liikkeelle. Edes-
sä seurakunnan valtuuston puheenjohtaja, 
sitten kuusi lasta kahdessa rivissä ja hei-
dän takanaan juhlan keskipiste: upouusi 
Raamattu timugonin kielellä. Raamattua 
kannetaan juhlallisesti kukkien ympäröi-
mänä kantotelineellä.  Sitten tulen minä ja 
takanani vielä kuusi lasta.

hetki ja ikuisuus
Pian koko ryhmämme liikkuu eteenpäin 
rytmikkään gong-musiikin tahdissa – ding-
dong-ding-dong. Tätä musiikkia olen kuul-
lut yli kolmekymmentä vuotta. Timugonien 
kulttuurissa sitä soitetaan aina, kun on juh-
lan aihetta. 
 Pitäisikö minun hyppiä vai tanssia rie-
musta? Voisin kyllä, mutta yritän keskittyä 
edessä olevaan tehtävääni. 
 Yhtäältä tuntuu, että tämä matka on 
kestänyt ikuisuuden, toisaalta kuin vain ly-
hyen hetken. Vuonna 1983 vaimoni kielo, 
kaksivuotias tyttäremme johanna ja minä 

muutimme Tenomiin aloittamaan kielentut-
kimustyötä timugonilaisten parissa. 
Silloin emme tienneet, kauanko saamme 
asua siellä. Jotkut neuvoivat meitä kään-
tämään Raamattua mahdollisimman no-
peasti, koska aikamme tässä maassa oli-
si rajattu. 
 näin ei käynyt. Saimme asua peräti 15 
vuotta Borneolla ja tehdä työtä rauhassa. 
Uusi testamentti julkaistiin vuonna 1998 ja 
nyt oli vuorossa koko Raamattu.

Matkan varrelta
Kävellessäni eteenpäin huomaan timugo-
nilaisia ystäviä matkamme varrelta. Siinä 
on eläkkeellä oleva kulttuuriministeri, jon-
ka vaimolle Kielo opetti englantia. Siellä 
on entinen kotiapulaisemme, joka hoiti lap-
semme ja jolla on nyt kuusi omaa. 
 Oikealla huomaan miehen, joka käänsi 
osan Uutta testamenttia, mutta lopetti kun 
työ aiheutti hänelle kovia päänsärkyjä. Sil-
mämme kohtaavat ja hänen hymynsä ker-
too minulle: ”Hienoa, se on nyt ohi.”
 Saavumme kirkon etuosaan ja edelli-
sen päivän kenraaliharjoituksen koreogra-
fia laitetaan täytäntöön. Raamattua kanta-
vat miehet pysähtyvät edessäni ja kaikkien 

katseet kiinnittyvät minuun. Kun siirryn 
Raamatun eteen, yhtäkkiä musiikki lop-
puu. Tulee hiljaisuus. 
 Käännyn kohti juhlayleisöä ja otan kan-
netun Raamatun kantotelineeltä ja nostan 
sitä korkealle kaikkien nähtäväksi. 

Tuttu tiimi katsomassa
Edessäni istuu kaksi ryhmää. Vasemmal-
la puolellani on neljä timugonilaista – yk-
si nainen ja kolme miestä. nainen on Sili-
pah Majius, koko projektin päämoottori. 
Hän on ollut mukana projektissa yhtä pit-
kään kuin me. 
 Hän on nyt 48-vuotias ja antanut tälle 
työlle enemmän kuin me. Hän on ollut nai-
misissa tämän työn kanssa, eikä perusta-
nut perhettä. 
 Vieressä istuvat kaksi muuta kääntäjää, 
jimmy jawatah ja justin abus. Jimmy sä-
velsi ja sanoitti ensimmäisiä timugonin-
kielisiä hengellisiä lauluja jo 1980-luvulla. 
Hän käänsi Psalmit, ja kuinka sujuvasti hän 
onkaan tulkinnut Daavidin tunteita omalle 
äidinkiellelleen! 
 neljäs on nuori mies nimeltä ronnie 
bahan. Hän liittyi käännöstyötiimiin pa-
ri vuotta sitten ja kirjoitti tekstin tietoko-
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Pitkä matka maaliin

neelle. Hän on ilmiömäinen laulaja ja lau-
luntekijä ja edustaa tulevan sukupolven 
johtajia.
Oikealla puolellani istuu Malesian Pipli-
aseuran käännöskonsultti tohtori daniel 
See, jonka kautta Malesian Pipliaseuran 
apu ja rohkaisu kanavoitiin timugoneille. 
Seen vieressä on pastori hannu hirvonen, 
Helsingin vapaaseurakunnan johtaja. Va-
paaseurakuntalaiset lähettivät meidät Bor-
neolle vuonna 1982 ja olleet meille vank-
kana tukena ja esirukoilijoina alusta lop-
puun saakka. 

Maaliviivalla
Seurakuntamme sitoutuneisuudesta ker-
too, että ystävämme, kollegamme ja pas-
torimme ovat täällä tänään tässä juhlassa. 
Hienoa! Kiitos Jumalalle teistä jokaisesta. 
 Kiitos myös Rauman vapaaseurakunnal-
le, joka kannatti projektia vuosina 2006–
2012. Kiitos myös Suomen Pipliaseuralle, 

joka välitti seurakuntien tuen Malesian 
Pipliaseuralle ja rohkaisi meitä matkan 
varrella.
 Penkillä istuu myös oma puolisoni, 
Kielo. Hänen pitäisi olla nyt tässä vierel-
läni, mutta täällä Aasiassa asiat tapahtu-
vat paikallista kulttuuria noudattaen. 
 Käännyn ympäri ja luovutan ensimmäi-
sen timugoninkielisen Raamatun seura-
kunnan valtuuston puheenjohtajalle. Kä-
det vapisten hän ottaa sen minulta, kään-

tyy ja ojentaa sen piispalle.  Piispa tekee 
ristinmerkin Raamatun päällä ja ojentaa 
sen sitten yleisöä kohti. Juhlaväki taput-
taa ja huokaan helpotuksesta. – Se on nyt 
ohi. 
 50 metrin kävelyni on kestänyt noin 
kaksi ja puoli minuuttia – tai 30 vuotta. 
Mutta eihän tämä ollutkaan pikajuoksu 
vaan maraton. 
 Työ on nyt todella ohi. Jumalan sana on 
nyt ilmestynyt timugoneille – alusta lop-
puun saakka. Jumalan armosta tällainen 
päivä on meille suotu.

Timugonin murut raamatunkäännöstiimi 2006–
2013: vasemmalta rev dr Simon wong Malesian 
Pipliaseuran pääsihteeri, rev dr daniel See kään-
nöskonsultti - yhtyneet raamattuseurat (ubS), 
richard & kielo brewis (Svk), Silipah Majius (pro-
jektin koordinaatori ja kääntäjä), jimmy jawatah 
(kääntäjä), justin abus (kääntäjä) ja ronnie bahan 
(IT-tuki ja editoija).
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Tätä kirjaa on odotettu
Tätä kirjaa on odotettu. vuosien varrella on kyselty: mlloin käännös on valmis? Milloin me saamme koko 
raamatun? kysyjiä on ollut kaikkien kristittyjen parista: on ollut ortodokseja, protestantteja ja myös 
älymystö on ollut kiinnostunut, kertoo udmurtinkielisen raamatun käännöstarkistaja Marja kartano.

– Varsinkin viimeisen viiden vuoden aikana kyselijöitä 
on ollut paljon, koska udmurtinkieliset Uudet testamen-
tit loppuivat, eikä uutta painosta kannattanut ottaa en-
nen koko Raamatun valmistumista. Vanhan testamentin 
käännöksen myötä myös vuonna 1997 julkaistun Uuden 
testamentin käännökseen jouduttiin tekemään tarken-
nuksia.
Udmurtinkielinen Raamattu julkaistiin 21.11.2013, kun tä-
mä  lehti oli juuri painossa.  Uutiskuvat julkaistaan Pip-

liaseuran nettisivuilla ja seuraavassa Piplia-lehdessä. Ve-
näjän alueella asuvista suomen kielisukulaisista udmur-
tit on ensimmäinen sukukansa, joka on saanut Raamatun 
omalla äidinkielellään. Uuden käännöksen valmistumi-
nen on siinäkin mielessä merkittävä, että se on vasta vii-
des Venäjän alueen vähemmistökielellä julkaistu Raamat-
tu. Vähemmistökieliä on kaikkiaan noin sata. Sukukielillä 
Raamattu on ollut unkariksi, suomeksi ja viroksi. nyt jouk-
koon voidaan liittää neljäs kieli, udmurtti.

udmurtinkieliset uusi testamentti ja Psalmit ovat valmistuneet jo aiemmin. 
Marraskuussa 2013 julkaistaan koko raamatun udmurtinkielinen käännös.
kuvassa anatoli uvarov, Marja kartano ja isä Mihail atamanov.
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 TekSTI: MarTTI aSIkaInen

Tätä kirjaa on odotettu kansanliike
Udmurtiassa on saatu todistaa eräänlaisen kansanliikkeen syntyä. 
Suomensukuisten kansojen parissa eivät vielä paikalliset ole aikai-
semmin keränneet varoja kirjojen painatustyöhön. – Ihmiset ovat 
lähteneet liikkeelle. Kyläkunnittain udmurtit ovat keränneet vähäi-
sistä varoistaan ja pienistä eläkkeistään varoja Raamattujen pai-
nattamista varten. Eräs pienyrittäjä oli luvannut, että jos tarvitaan, 
hän on valmis myymään yrityksensä. 

Tämä lupaa hyvää. näin odotettu kirja tulee varmasti myös luettua.

– Tämä on iso askel. nyt udmurteilla on mahdollisuus tutustua Ju-
malan sanaan. Tähän mennessä heillä on ollut Uusi testamentti ja 
Psalmit. nyt kun he saavat koko Raamatun, he voivat paneutua sy-
vemmin Jumalan sanaan.
Kansanliike alkoi oikeastaan jo Markuksen evankeliuminkäännök-
sen valmistuttua vuonna 1991. 

– Markuksen evankeliumin valmistumisessa oli johda-
tuksen tuntua. Kirja ilmestyi juuri ennen Udmurtian 
tasavallan ensimmäistä edustajainkokousta. Edusta-
jat olivat tulleet koolle eri puolilta Udmurtiaa ja lisäksi 
kaikkialta Venäjältä, missä udmurtteja asuu. Tieto Raa-
matun käännöshankkeesta levisi edustajien mukana 
kaikkien udmurttien keskuuteen. Tuolloin elettiin kan-
sallisen heräämisen aikaa ja kaikki omakielinen kirjalli-
suus otettiin ihastuneena vastaan. Markuksen evanke-
liumi ilmestyi parhaaseen mahdolliseen aikaan. 

Uusi testamentti julkaistiin vuonna 1997. Sitä osattiin 
tietenkin jo odottaa ja julkaisujuhlassa suuri konsertti-
sali olikin tupaten täynnä. 

– Kun olin eräällä kylällä mukana testaamassa Raama-
tun käännöksen tekstejä, kysyin eräältä kylän naiselta, 
että oliko hän lukenut Uutta testamenttia. nainen vas-
tasi, voi toki, olen lukenut sen jo viisi kertaa, Marja Kar-
tano muistelee.

Psalmit ovat olleet aina kaikkien kristittyjen tärkeä har-
tauskirja. ne ilmestyivät udmurtiksi vuonna 1999. Or-
todoksisessa kirkossa Psalmien kirja on jaettu kahteen-
kymmeneen osaan, katismaan. Udmurttien keskuu-
dessa on säilynyt vanha luostarihurskaudesta peräisin 
oleva perinne lukea joka aamu yksi katisma ja illalla toi-
nen katisma. Monet lukevat siis Psalmit läpi kymme-
nessä päivässä ja aloittavat sitten aina alusta. - Vierai-
lin kerran isä Mihail atamanovin kanssa eräällä kylällä. 
naiset lauloivat meille siellä psalmeja, eikä laulun johta-
ja katsonut lainkaan kirjasta sanoja. Siinä tuli isä Mihai-
lillekin jo kyynel silmään.

koko raamattu
Myös tiedotusvälineissä on osattu varautua koko Raa-
matun julkaisemiseen. On arveltu, että Vanha testa-
mentin lukeminen tulee olemaan mielenkiintoinen ja lä-
heinen kokemus udmurteille. Maaseudulla udmurtit an-
saitsevat elantonsa maanviljelyksestä ja karjanhoidosta. 
Osa udmurteista on edelleen perinteisen luonnonus-
konnon kannattajia. Uhrimenot pyhissä lehdoissa ovat 
osa heidän jokapäiväistä elämäänsä. Vanhan testamen-
tin maailma tulee kovin lähelle udmurttien kulttuuria.

Toimittajat ovatkin kyselleet raamatunkääntäjältä isä 
Mihaililta, miten Raamattua tulee lukea. 

-Älkää aloittako Mooseksen kirjoista, vaan lukekaa en-
sin evankeliumit. Tämän jälkeen pitää lukea Apostolien 
teot ja kirjeitä. Vasta sitten kannattaa lukea Vanhaa tes-
tamenttia. 

näin isä Mihail on jo valmentanut Raamattuaan odotta-
via lukijoita.
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TekSTI: SaTu ToukkarI   kuvaT: ubS

100 raamattua 1 000 päivässä

Käännöksillä on suuri merkitys niin yksittäisille kristityille, 
kirkoille kuin kokonaisille kansanryhmillekin. Raamatunkään-
nös ei koskaan valmistu tyhjiössä, vaan sillä on myös yhteis-
kunnallinen ulottuvuus. 

yhteistyötä laajasti ja paikallisesti
Yhtyneitten Raamattuseurojen käännöshankkeita toteute-
taan yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kirkkojen 
kanssa. Raamattu tai sen osa käännetään ja julkaistaan luki-
joille sopivassa muodossa ja siihen hintaan, joka heillä on va-
raa Raamatustaan maksaa. Valmistuneista käännöksistä on 
tavoitteena tehdä myös äänite tai digitaalinen julkaisu.

Peruskäännöksen laativat aina kääntäjät, jotka ovat käyttä-
neet kohdekieltä koko ikänsä. Käännös perustuu kuitenkin 
Raamatun teksteihin niiden alkuperäisillä kielillä, arameaksi, 
hepreaksi ja kreikaksi.

Koko Raamatun kääntäminen vie keskimäärin 12 vuotta. Tähän 
mennessä vähintään yksi kokonainen raamatunkirja on kään-
netty 2 544 kielelle. 

Raamatunkäännös tekee mahdolliseksi omakieliset jumalanpal-
velukset, edistää muun kirjallisen materiaalin syntymistä,   kielen 
käyttöä eri medioissa ja kouluopetuksessa. Raamatunkäännös-

Seuraavan kolmen vuoden, noin 1 000 päivän aikana, valmistuu 100 uutta raamatunkäännöstä. 
valmistuttuaan nämä käännökset ovat yli 500 miljoonan ihmisen luettavissa heidän omalla kielellään.
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45 kielellä julkaistaan Raamattu ensimmäistä kertaa

29  kielellä tuotetaan kokonaan uusi raamatunkäännös

26  kielellä uudistetaan aiempi raamatunkäännös

työn yhteydessä on myös usein luotu kir-
jakieli ensimmäistä kertaa. 

Suomen Pipliaseura toimii kumppanina 
lähes 70 raamatunkäännöshankkeessa. 
näistä osa on koko Raamatun käännös-
hankkeita ja ne valmistuvat seuraavan 
kolmen vuoden aikana. Pipliaseura tu-
kee mm. raamatunkäännöstyötä Kiinan 
vähemmistökielille.

raamattu omalla kielellä on 
etuoikeus 
Lounais-Kiinassa sijaitsevan Yunnanin 
maakunnassa on meneillään itä-lisun-
kielisen Raamatun käännöstyö. Alkujaan 
itä-lisuksi oli englantilaisen lähetystyön-
tekijän tekemä Uuden testamentin kään-
nös 1940-luvulta. Kulttuurivallankumo-
uksen pyörteissä kirkot suljettiin ja kaikki 
Raamatut poltettiin. Yksikään Uusi testa-
mentti ei säästynyt tuholta.

– Kulttuurivallankumouksen aikana kaik-
ki kokoontumiset oli kielletty. Koska ko-
ko perheemme oli kristitty, pidimme sa-
laisia jumalanpalveluksia kotonamme. 
Raamatut oli kerätty pois ja poltettu, 
mutta onneksi meille jäi hartauskirja ja 
laulukirja. niitä käytimme jumalanpalve-

luksissa. Vuonna 1981 saimme rakentaa 
rauniona olevan kyläkirkkomme uudel-
leen. 
näin kertoo Shia hua, erään lisu-seu-
rakunnan johtaja ja maanviljelijä.
– Vasta vuonna 1993 saimme kylääm-
me ensimmäiset 10 kiinankielistä Raa-
mattua, jotka jaoimme keskenämme. 

Kulttuurivallankumouksen jälkeen  
1980- luvulla käännöstyö itä-lisun kie-
lelle käynnistyi uudelleen lisujen oman 
käännöstyöryhmän toimesta. Aiem-
man lähetystyöntekijöiden käännök-
sen myötä oli luotu lisun kirjakieli ja 
aakkosto, jonka kirjaimet poikkesivat 
täysin mandariinikiinasta. Uuden testa-
mentin kääntäminen vei 25 vuotta.

Uusi testamentti itä-lisuksi julkaistiin vih-
doin vuonna 2009 suurten juhlallisuuk-
sien myötä.  Olihan kirja ensimmäinen 
kiinalaisten itsenä kääntämä Raamattu. 
Kylään, jossa raamattujuhlia vietettiin, 
saapui väkeä jopa 12 tunnin kävelymat-
kojen takaa.  
– Emme tunteneet matkan pituutta ras-
kaaksi. Me lauloimme kävellessämme. 
Laulu auttoi jaksamaan, he kertoivat. 

jumalan kanssa puhumme aina lisua
Kiinan syrjäseuduilla elintaso on edel-
leen vaatimatonta. Köyhyys ei ole kui-
tenkaan vienyt lisu-kyläläisten elämän-
iloa. Jumalanpalveluksessa laulaa 
moniääninen kuoro kirjavissa juhlavaat-
teissaan. 
– Kouluissa lapset opettelevat lukemaan 
mandariinikiinan kielellä.  Kirkossa ja ko-
deissa käytetään itä-lisun kieltä.  Juma-
lan kanssa me puhumme aina lisua, ker-
too Shia Hua. 

Pian lisut saavat taas kokoontua raamat-
tujuhlaan, kun myös Vanhan testamentin 
käännöstyö valmistuu ja voidaan julkais-
ta koko Raamattu. 

– Kiitämme Jumalaa avustanne. Kirk-
komme ei ole vielä itseään kannatta-
va.  Ilman tukeanne raamatunkäännös-
työ itä-lisun kielelle olisi ollut mahdoton-
ta samoin se, että jokainen kristitty saa 
oman Raamattunsa, jatkaa Shia Hua kii-
tollisena. 

100 käännöstä / 1 000 päivää 
-kampanjan tavoitteet

 ■ koko raamatun käännöksen valmis-

tuminen

 ■ kielille, joilla yli 50 000 puhujaa

 ■ kääntäjät kieltä äidinkielenään pu-

huvia, apuna kielitieteilijät ja teolo-

ginen asiantuntemus

 ■ palvella käännöksillä kaikkia kirkko-

kuntia

 ■ jakaa asiantuntijuus muiden kään-

nöstyön toimijoiden kanssa

 ■ käännöksiin tulee olla paikallisen kir-

kon pyyntö ja tarve



Monsuunisateen
huuhtomat maat

Mitä minä täällä teen? En ole teologi en-
kä sosiaalityöntekijä. Kun kambodžalai-
sen orpokodin lapset kerääntyvät ympä-
rilleni, nauravat osoitellen korvanlehteni 
läpi venytettyä rengasta ja kysyvät mik-
si tulin, kurkkua puristaa. Tulin ottamaan 
valokuvia. Teistä lapsista, jotka juoksette 
papaijapuiden alta sisään, kun monsuu-
nisade iltapäivällä alkaa. 
 Lapset hyväksyvät selitykseni hel-
posti, eteisessä saan ottaa kuvia pienis-

tä nyrkkeilyfaneista heidän huudellessaan 
lempiurheilijoidensa nimiä. Joukon vanhin 
pyytää päästä Facebook-kaverikseni. 
 Lapset opettavat minulle paikallisen py-
häkoululaulun ja nauravat, kun kieleni me-
nee solmuun. Jostain ilmestyy parin kuu-
kauden ikäinen pienokainen, jota pikku-
pojat retuuttavat kuin koripalloa. Pelastan 
vauvan ja painan sen tiukasti rintaani vas-
ten. Ei kai näin pieni voi olla yksi orvois-
ta? Onneksi ei, räkänenälle löytyy niistä-

jä omasta äidistä keittiöstä, jossa perhe 
asuu. Lapsi saa kasvaa orpoveljien ja -si-
sarten joukossa. 

Tulvatasangolla
Four Gospelsin orpokodin suuri perhe 
kuuluu onnekkaimpien joukkoon. Lap-
set käyvät koulua ja oppivat lukemaan 
kahdella kielellä: sekä omalla kielellään 
khme riksi että englanniksi. Moni heidän 
ikätoverinsa ei ole yhtä onnekas. 
 Viidakon keskellä pikkukylissä, siellä 
missä kallisarvoista sademetsää hakataan, 
näkee lapsia, joilla on ravinnonpuutteesta 
värinsä menettänyt tukka ja rähmivät sil-
mät eikä takanaan päivääkään peruskou-
lua. Tonlé Sap -järvellä taas asuu tuhan-
sia veneihmisiä, pääasiassa vietnamilai-
sia, jotka ovat tulleet maahan laittomasti 
eivätkä puhu kuin muutaman sanan maan 
virallista kieltä. 

huippujen tuntumassa
Vietnamin vuoristoissa puolestaan elää 
13 miljoonaa yli viiteenkymmeneen eri vä-
hemmistöön kuuluvaa ihmistä. Heillä on 
omat kansallispuvut, omat ruokaohjeet se-
kä oma arkipäiväinen kieli. Mutta heidän 
joukossaan ei ole juuri ketään, joka osaisi 
lukea – saati kirjoittaa kulttuurin perinteitä 
ylös – sillä lapset saavat käydä koulua vain 
vietnamin kielellä, jos ollenkaan. 
 Jos olet työtön kaakkois-aasialainen 
nuori, joka ei osaa lukea tai kirjoittaa edes 
omaa nimeään, sinulle voi käydä huonosti. 
Moni lapsi on päätynyt Four Gospels -or-
pokotiin, koska rikolliset nappasivat hei-

TekSTI ja kuvaT: hanna aSIkaInen



PiPlia   |   11

dät kotoa tai vanhemmat myivät pois or-
jiksi, ammattikerjäläisiksi tai pahemman 
kohtalon armoille. 

Piilossa kytee usko
Auton ilmastointi puhaltaa kuin Siperias-
sa, vaikka ulkona on melkein neljäkym-
mentä astetta lämmintä ja kosteaa kuin 
vesipuiston höyrysaunassa. Ulkona ko-
hoavat vuoret, jotka näyttävät sellaisen 
lapsen piirustuksilta, joka ei ole koskaan 
nähnyt vuoria.
 Kuljettajamme Pan dan kertomissa ta-
rinoissa ei puhuta hellepäivistä, vaan niis-
sä sataa kuin rikosfilmien Lontoossa. Hän 
on ollut mukana salakuljettamassa Raa-
mattuja vuoristoon. Kommunistien hal-
litsemassa Vietnamissa uskonnonharjoi-
tusta on rajoitettu rankasti ja lukijat voi 
saavuttaa vain, kun poliisit jo nukkuvat. 
Raamattulaatikot tasapainotetaan pyörän 
tarakalle tai piilotetaan sovittuun paik-
kaan puun alle myöhemmin kerättäviksi. 
 Vähemmistökielet ovat katoamassa, 
omankielisen koulutuksen puuttuminen 
on alkanut vaikuttaa, ja nuorempi polvi se-

Kirjoittaja on 23-vuotias Suomen Piplia-
seuran uunituore mediasuunnittelija, jo-
ka aloitti uransa matkustamalla Kambo-
džaan ja Vietnamiin osallistumaan vuosi-
teemamateriaalin tuotantoon.

koittaa lahjakkaasti omaa kieltään ja viet-
namia. Vietnam ei silti ole sydämen kieli 
ja mikä tahansa omalla kielellä kirjoitettu 
teksti herättää koko kyläkunnan uteliai-
suuden. Sitä arvostetaan ja vaalitaan, se 
revitään tarjoajalta käsistä ja sukulaiset ja 
naapurit lainailevat ihmettä. Yhteisöllisyys 
on vähemmistökansojen suuri voimava-
ra, kylässä elämä on rehellistä ja avointa. 
Pieni uskon kipinä voi sytyttää kokonaisia 
kyliä kerralla uskomaan Jeesukseen, mut-
ta omankielisen evankeliumin puuttuessa 
ymmärrys uupuu. 
 Tarvittaisiin valtava määrä resursse-
ja, jotta kaikille kielille saataisiin käännet-
tyä edes jotain. Kristityt ovat ottaneet 
haasteen tosissaan ja erilaiset raamatun-
käännöshankkeet kytevät kylissä, piilos-
sa. Käännöstyötä tehdään öisin, eikä siitä 
kerrota kenellekään, ei välttämättä edes 
kääntäjän omalle perheelle. 

kätketyt kasvot
Vietnamin poliittisen tilanteen painosta-
vuus on käsin kosketeltavaa. Sen huomaa 
kun oppaamme koskettaa hellästi käsi-

varttani ja pudistaa päätään ojentaessani 
käyntikorttini mukavanoloiselle nuorelle 
tai peittää kasvonsa kyläläisten ottaessa 
kuvia matkapuhelimillaan. Vietnamissa ei 
kaikilla sovi olla nimiä ja kasvoja. 
 Kaakkois-Aasiassa avun tarve on to-
dellinen. Todellinen on myös jano oppia, 
lukea ja ymmärtää lisää Jeesuksesta, siitä 
ihmeellisestä Jumalasta, joka voi pelastaa 
köyhimmänkin sielun. 
 Päivien ja viikkojen kuluessa ahdista-
vasta vieraudesta alkoi löytyä kosketus-
pintaa, tuntemattomista ihmisistä sisaria 
ja veljiä Isoimman Isän perheessä. Tulin 
selvittämään, mitä me voimme tehdä aut-
taaksemme näitä läheisiämme, mutta huo-
masin löytäväni myös syvyyttä ja haastet-
ta omalle arjessa kuluneelle uskolleni.
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Piplia.fi uudistui
Pipliaseura uudisti lokakuun lopussa verkkosivustonsa. Uu-
den palvelun kautta kirkastamme Pipliaseuran työn sisältö-
jä ja kerromme niistä helposti omaksuttavalla tavalla.

Olemme nostaneet pääosaan sivustolla kävijän. Toivomme, 
että käyntisi on antoisa ja miellyttävä – ja että löydät hel-
posti hakemasi. Sivusto skaalautuu myös eri käyttötilantei-
siin pöytäkoneelle, tabletille sekä älypuhelimelle.

Palvelun rakenteellinen idea on tuoda sisällöt mahdollisim-
man pintaan, usein yhteen pitkähköön sivunäkymään, jota 
hallitaan erilaisin nostoin ja pikalinkein. Saadaksesi tietoa 
et joudu pitkien linkkipolkujen taakse sivuston uumeniin. 

ajassa elävä
Vaikka perinteikkään Pipliaseuran sivustolla on paljon sisäl-
töä, vakavasti otettavaa ja painavaakin, haluamme samal-
la olla helposti lähestyttävä ja kiinni tässä ajassa. Palvelua 
myös kehitetään jatkuvasti.

Seuraa-osioon kootaan jatkossa ajankohtaisia tai muutoin 
kiinnostavia sisältöjä. Voit silmäillä niitä etusivun mosaiik-
kimaiselta nostoalueelta tai lukea kategorioittain. Osiosta 
löydät myös sähköiset Piplia-lehdet. 

Artikkeleita voi jakaa eteenpäin sosiaalisessa mediassa. 
Osallistu-osiosta löydät mm. tapahtumakalenterin, jonne 
kootaan myös alueellisia tapahtumia.

kattavaa ja kohdennettua
Uusi piplia.fi antaa kattavan kuvan siitä, mikä Pipliaseura on ja mil-
laisessa verkostossa toimimme. Valotamme erityisesti kansainvä-
listä työtämme. Samalla Pipliaseuran identiteetin ydin, Raamattu, 
on saanut oman osionsa.

Haluamme palvella myös eri ryhmiä. Esimerkiksi Seurakunnil-
le-osiossa on tietoa Pipliaseuran materiaaleista, koulutuksista ja 
yhteistyömuodoista sekä seurakunnille suunnatuista tuotteista ja 
palveluista. 

Erillisestä Materiaalit-osiosta löytyy ladattavaa kuva-, video- ja 
muuta materiaalia, joka hyödyttää ketä tahansa sitä tarvitsevaa.

käyttöön piplia.fi/lahjoita
Uudessa palvelussa pääset lahjoittamaan suoralla osoitteella 
piplia.fi/lahjoita tai piplia.fi:n sisällä Lahjoita-panikkeen kautta. 
Sivustolta löytyy aina ajankohtainen kampanjamme sekä omat 
lahjoitussivunsa pääteemoille: raamatunkäännös-, lukutaito- ja 
hiv-työ. Lahjoittaa voit käyttämällä verkkopankkia mutta myös 
puhelimella.

Tähänastinen varainhankinnan sivusto raamattulahja.fi poistuu 
samalla käytöstä. Verkkokauppa Pipliakauppa.fi jatkaa edelleen 
erillisenä verkkopalveluna. 

Toivotamme antoisia hetkiä uudistetun piplia.fi:n parissa!
www.piplia.fi 

 haluatko antaa
 palautetta? 
 Tee se piplia.fi:n 
Palaute-lomakkeella!

TekSTI: TerhI huovarI
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Pipliaseura järjestää 18.—29.9.2014 opintomatkan Kiinaan. 
Tutustu tarkemmin: www.piplia.fi 

TekSTI: anne haverInen

raamattusunnuntaina 4.5.2014 kerätään kolehti raamattutyöhön 
Mekongin alueella, erityisesti khmerinkielisen Raamatun uudistamiseen 
Kambodžassa ja opintoraamatun laatimiseen Vietnamissa. 
Toinen kolehtipyhä on vapaavalintainen ja sijoitettavissa seurakunnalle 
sopivaan ajankohtaan. Kolehtikohteena on Kiinan raamattutyö. 

Seurakuntia haastetaan viettämään raamattulähetyksen teemapyhää 
Raamattusunnuntaina 4.5. tai muuna sopivana ajankohtana. 
Teemapyhän suunnitteluun Pipliaseura tarjoaa vuositeemamateriaalin 
pisaroita mekong-joen varrelta sekä erillisen jumalanpalvelusmateriaalin. 

Pisaroita Mekong-joen varrelta –materiaalipaketti 
 ■ Teemavihko, joka sisältää faktatietoa, kertomuksia ja toiminnallista vink-

kejä lähetystilaisuuksiin ja pienryhmille raamatunkäännös- ja lukutaito-
työstä kambodžassa ja vietnamissa. 

 ■ videoita
 ■ PowerPoint-esityksiä
 ■ Piplia-lehden teemanumero 1/2014

Materiaali lähetetään kaikkiin ev.lut. kirkon seurankuntiin helmikuussa 
2014, jolloin se on myös ladattavissa osoitteesta www.piplia.fi/seurakun-
nille/vuositeemamateriaali. Sen voi tilata myös puhelimitse: 
010 838 6500. Toimituksesta perimme 10 € käsittelymaksun. 

Raamattusunnuntain jumalanpalvelusmateriaalin voi ladata maaliskuusta 
2014 alkaen osoitteesta www.piplia.fi/seurakunnille/raamattusunnuntai.

Lisätietoja:
Sidosryhmäkoordinaattori 
anne haverinen
anne.haverinen@piplia.fi tai puh. 010 838 6531

vuositeema 2014 ja raamattutapahtuma kokkolassa
raamattutyö Mekongin alueella vuoden 2014 kansain-
välisenä teemana

7.2. helsinki
13.2. Tampere
24.2. kuopio

27.3. Lahti

koulutus Pisaroita-vuositeemasta on 
suunnattu lähetyssihteereille ja -teo-

logeille sekä kaikille lähetystyöstä 
kiinnostuneille seurakuntien työnte-

kijöille ja luottamushenkilöille. 

Merkitse kalenteriin!
ekumeeninen raamattutapahtuma järjestetään kokkolassa 23.–25.5.2014. 
järjestäjänä paikalliset seurakunnat, Pohjanmaan Pipliaseura ja 
Suomen Pipliaseura.
Tarkempaa tietoa tapahtumasta tulee alkuvuodesta nettisivuille 
piplia.fi sekä seuraavaan Piplia-lehteen. !

 

-

OPInTOMATKA

Pipliaseura järjes-
tää syksyllä 2014 

opintomatkan 
kiinaan. 
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valo loistaa pimeydessä

TekSTI: MarTTI aSIkaInen  kuva: InGraM

" alussa oli Sana. Sana oli jumalan luona, ja Sana oli juma-

la. jo alussa Sana oli jumalan luona. kaikki syntyi Sanan voi-

malla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman hän-

tä. hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. valo loistaa 

pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. " joh. 1:1–5

Sana tarkoittaa sinua, Kristus. Jälleen lähestyy aika, 
jolloin ajattelemme sinun tuloasi maailmaan köyhiin, 
vaatimattomiin oloihin, ihmiseksi ihmisten joukkoon. 

Joulu lähestyy. Sinua lähestyvät lukemattomat ihmiset. Jokai-
sella on mielessä niin paljon tuotavana valoon. Olen itse jou-
kossa mukana. Kuluneen vuoden aikana on tapahtunut pal-
jon ja olen kohdannut monta. Haluan tuoda nämä nyt mieles-
säni kiittäen sinun valoosi. Syksyn pimeys palauttaa mieleen 
nekin tapahtumat, joita en haluaisi muistaa. Saanko jättää ne 
tähän ja jatkaa uusin voimin eteenpäin? 

Olen hiljaa. Mieleen palautuvat tapaamani ihmiset, jotka jos-
sakin maailman kolkalla ovat lähestymässä sinua tänä jouluna.
Afrikkalainen äiti, lomwe-kylän päällikkö tulee eteesi iloisena 
siitä, että tänä jouluna hänen perheensä kuulee jouluevanke-
liumin omalla kielellä.  Lapset voivat oppia lukemaan ja kir-
joittamaan omalla kielellä. Kyläpäällikkönä hänellä ovat mie-
lessään kylän köyhyys ja lasten tulevaisuus.

Buranovskin kylän mummokuoron iäkkäät laulajat sytyttävät 

tuohuksensa ikonisi eteen Udmurtiassa. Tänä jouluna heil-
lä on kaksinkertainen ilo: juuri käyttöön otettu Raamattu ja 
oma uusi kirkko, jonka he itse ovat laulamalla rahoittaneet. 
Heilläkin on mielessään nuorten tulevaisuus.

Sinua lähestyy intialainen dalit-nainen, joka on oivaltanut, 
ettei hän olekaan saastainen hylkiö vaan Jumalan kuva ja si-
nulle rakas. Kiinalainen kristitty seuraa Raamatustaan saar-
natekstiä tungokseen asti täydessä kirkossaan. Aimara-lap-
si Boliviassa harjoittelee kirjoittamaan uuteen työkirjaansa, 
josta hän on oppinut myös lukemaan evankeliumia.

Kuluneena vuotena kaikki ei kuitenkaan mennyt niin kuin toi-
voisi. Moni on joutunut jättämään kotinsa ja viettää joulua pa-
kolaisena. Toiset ovat työn ja toimeentulon takia erossa omai-
sistaan vieraalla maalla. Mielessä käyvät erityisesti ne kristi-
tyt, joiden kirkot syksyn aikana poltettiin. Lähi-idän kristityt 
rukoilevat sinulta rauhaa ja apua ahdinkoonsa. 

Kristus, maailman valo. Kanna meitä kaikkia kaikkialla voi-
mallasi.



MIkkeLIn PIPLIaSeura
Mikkelin seurakuntakeskus, 
PL 21, 50101 Mikkeli
0400 143 451, pj. Tuulia Ikonen

ouLun PIPLIaSeura
Välikyläntie 92, 90940 Jääli
siht. Merja Pyykkönen
044 345 7551
merja.pyykkonen(at)evl.fi

PIrkanMaan PIPLIaSeura
Koulukatu 5 A 16, 33200  Tampere
pj. Sami Uusi-Rauva, 0400 445 987
sami.uusi-rauva(at)live.com

PohjanMaan PIPLIaSeura
Kirkkotie 11, 67700 Kokkola
(06) 8312 358, pj. Mikko Himanka

PohjoIS-karjaLan  PIPLIaSeura
Rantakylän kirkko,  Rantakyläntie 2, 
PL 504, 80161 Joensuu
(013) 263 5510 , pj. Anna Holopainen

SaTakunnan PIPLIaSeura
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827, pj. Aarno niemi
satakunnan.pipliaseura(at)gmail.com

varSInaIS-SuoMen  PIPLIaSeura
Martinkatu 7 F 5, 20810 Turku
pj. Jari Laaksonen

Markku Kotila, pääsihteeri 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja 010 838 6530
Anne Haverinen, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6531
Satu Toukkari, varainhankinnan koordinaattori 010 838 6534
Laura Leipakka, projektisuunnittelija 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 050 441 5298
Terhi Huovari, viestintäjohtaja 010 838 6536
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja 010 838 6514

etunimi.sukunimi(at)piplia.fi

esite- ja ilmaismateriaali  info(at)piplia.fi

q     Haluan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)

q     Haluan liittyä raamattutyön kuukausilahjoittajaksi ______ € / kk   

         q suoraveloituksella    q omalla viitteellä

q Haluan esitteitä raamattutyöstä  (n. 6 kpl / vuosi)

q     Haluan liittyä kannattajajäseneksi (30 € / v)

q     Olen muuttanut / osoitteessani on virhe

Piplia 4/2013

Pekka Särkiö (pj), Taina Karhu, Keuruu (SVKn), 
Minna Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jarmo Kuosa, 
Vihti (ev.lut.), Anna-Maija Pahkala, Alavies ka 
(ev.lut.),  Marco Pasinato, Helsinki (kat.),  Timo 
Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Jaana Rantala, Turku, 
(ev.lut.), Olli Saunanoja, Espoo (ev.lut.), 
Sami Uusi-Rauva, Tampere (ev.lut.) 

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

eTeLä-häMeen PIPLIaSeura
Kiikkulank. 5 A 3, 15950 Lahti
0400 841877, siht. Raija Heikkurinen

eTeLä-karjaLan PIPLIaSeura
Kolikkoinmäentie 37
54410  Ylämaa
0500 482 597,  siht. Jarmo Piispanen

eTeLä-PohjanMaan  PIPLIaSeura
Pj. Tapio Hirvilammi, nurmo
040 594 3854
tapio.hirvilammi(at)evl.fi

heLSInGIn PIPLIaSeura
Viklakuja 3 F, 00200 Helsinki
Pj. Kari Kallio kari.a.kallio(at)elisanet.fi

keSkI-SuoMen PIPLIaSeura
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
40800 Vaajakoski
pj. Hannu Huttunen
hannu.s.huttunen(at)evl.fi

kuoPIon PIPLIaSeura
Rastaantie 44, 70340 Kuopio, 
(017) 2614 286, siht. Kirsti Tervo

kyMenLaakSon PIPLIaSeura
pj. Esa Metsälä, Hamina
esametsala(at)hotmail.com

LaPIn PIPLIaSeura
Valtakatu 37 A 8, 96200 Rovaniemi
040 535 2285, pj. Ilmo Pulkamo
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Pipliaseura maksaa postimaksun

suomen pipliaseura ry
tunnus 5005 291
00003 vastauslähetys
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Lähiosoite vanha ............................................................   uusi...............................................................

Postinro ja –toimipaikka ........................................................................................................................

Päiväys ja allekirjoitus

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

katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi 
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Pipliaseura maksaa postimaksun.

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

  

  Suomen Pipliaseura ■  pl 54, 00241  heLSInkI  ■  puh 010 838 6520  ■  www.piplia.fi  ■  www.pipliakauppa.fi  ■  www.facebook.com/pipliaseura

Tuotteiden postikulut lisätään hintaan.

www.piplia.fi  ■  
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raamattu!

YHtEiSiiN luKu-
HEtKiiN PiPlia    UUTUUS!     

MISTä LÖydäT? PIPLIa
Täynnä hauskoja yksityiskohtia ja erilaisia asioita, joita 
kuvista voi etsiä.  2—7 –vuotiaille.  ■ 14,90 € 

LäPPäkIrja PIPLIa PIkkuISILLe
Avaa läppä ja ylläty! 3—7 –vuotiaille. Myös digikirjana.  ■ 15 €

PIPLIa LaPSILLe -äänIkIrja
Koko perheen Raamattu. 9 CD:n paketti.  ■ 39 € 
Saatavana myös kirjana.  ■ 25 €

SuoMI-enGLanTI 
raaMaTTu
92– ja nIV–käännökset. 
Reunahakemisto, hopea- tai kultasyrjä.  
■ 35 €

jouLukorTTI 2013
Kolmiosaisessa kortissa Tina Ekmanin  
kuvittama ”Pyhä perhe” ja jouluevankeliumi. 
Mukana kirjekuori.
■ 2 €

Joulukortti 2013  ■  2 €                   kpl                                   ruotsinkielinen, kpl 

Mistä löydät? Piplia  ■  14,90 €   kpl

Läppäkirja  ■  15 €   kpl

Piplia lapsille –äänikirja  ■  39 €   kpl                                    –kirja  ■  25 € kpl

Suomi-Englanti Raamattu ■ 35 € kpl                         hopea/kultasyrjä

nimi

katuosoite 

Postitoimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.


