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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

 LAHJOITUSTILI  ♥   
 DANSKE BANK  
 FI 58 8000 1800 0557 83

Aihetta juhlaan

Kävin Kiinassa viimeksi lokakuussa 2016. Matkan 
aiheena oli vähemmistökielten raamatunkääntä-

jien kiitosjuhla Kunmingissa Yunnanin maakunnassa 
lähellä Vietnamin rajaa. Mukanani juhlaan osallistui-
vat myös pastori Minna Koistinen Suomen Piplia-
seuran hallituksesta ja Jyväskylän ev.lut. seurakun-
nan lähetyksen ja kansainvälisen työn työalasihteeri  
Ulla Klemettinen.
 
”Oli mahtavaa saada nähdä se suuri ilo, minkä oma-
kielisen Raamatun saaminen toi ihmisille. He olivat 
juuri niitä, joita varten raamatunkäännöstyötä teh-
dään. Työn merkitys avautui näin ihan uudella taval-
la”, kuvaa Ulla matkansa keskeistä antia s. 10.
 
Historian kuluessa han-kiinalaiset ovat ajaneet vä-
hemmistökielten puhujat ahtaalle. Vähemmistöt ovat 
menettäneet hedelmälliset maat ja joutuneet siirty-
mään vuorten rinteille, missä elämän ehdot ovat ai-
van toisenlaiset kuin laaksoissa. Yunnanissa tapaa 
edelleen vuoristokyliä, joissa osalla ihmisistä on ko-
deissaan maalattia. Ehkä juuri siksi ihmisten ilo juh-
lassa oli niin valloittava. Jumala puhuu meidän kieltä. 
Mekin kuulumme Jumalan kansaan.

Vinkki riippukeinuun:
DigiMarkusta voi myös 

kuunnella!
digimarkus.fi/play
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TEKSTI: TERHI HUOVARI  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA 

Avuttoman raivo?  
– isojen kysymysten äärellä
Lauantai Turun Kirkkopäivien isossa Logomo-salissa alkoi 
tarttumalla isoihin asioihin ja miettimällä yksittäistä ihmistä. 
Sodat, sotilaalliset konfliktit tai niiden uhka ovat maailmas-
samme yhä konkreettisemmin läsnä. Ilmasto muuttuu, kan-
sat vaeltavat. Länsimaisen demokratian tulevaisuus näyttää 
epävarmalta.

Kuka pärjää tässä myllerryksessä, kuka jää jalkoihin – mitä 
voi yksittäinen ihminen tehdä? Onko avuttomalla enää muu-
ta keinoa kuin raivo?

Kristitty ja rauhattomuuden tila
Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran tilaisuu-
dessa ajatuksiaan sodasta, tulevaisuudesta, rauhasta ja kir-
kon tehtävästä jakoivat politiikan tutkija, dosentti Sami 
 Borg; TT, rap-artisti Lauri Kemppainen; pastori, tutkija 

Marjaana Toiviainen ja projektipäällikkö Minna Saarnivaa-
ra. Tilaisuuden juontajana ja haastattelijana toimi Sana-leh-
den päätoimittaja Heli Karhumäki.

Sami Borgin katsaus maailman nykytilasta loi kehyksen kes-
kustelulle. – Mutta Kristuksen seuraaminen voi viedä meidät 
myös rauhattomuuden tilaan. Juontaja Karhumäki viritti ky-
symyksiä: – Mitä tulisi ajatella Kristuksen lahjomattomasta 
rauhasta, kun oma ja lähimmäisen kokemus ympärillä puhu-
vat pelosta ja epätoivosta?

Rap-artisti Daikini heitti lavalta räppiä:
– – ahneutta ja vihaa puskee joka tuutista – – kateutta ja 
haluja ja katkeruuden sitkeyttä. Entä jos en rakastakaan 
vaikka mua käsketään – – enkä nää aurinkoa en kuule lau-
lua, kun sisimpääni sikiää vain otsikoiden kauhua – – 
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Avuttoman raivo?  
– isojen kysymysten äärellä

Kuka omistaa veden ja puiden 
lehdet?
Antti Vuoren ja Markus Bäckmanin vi-
deototeutus kiinnitti aiheen Raamattuun. 
– Erityisesti puhutteli tekstin (Matt. 10) 
ehdottomuus, summasi Lauri Kemppai-
nen ajatuksiaan videosta. – Kristinusko 
on radikaali ajatus siitä, että Jumala on 
rauhan ja rakkauden Jumala. Mutta sa-
malla: miten arkielämä oikein pyörii, ra-
vistelee hereille, jos otat tämän tosissa-
si? Siinä voi mennä mukana itsellesi mie-
luisatkin asiat! 

– Sen mukaan mitkä ovat omat voimava-
rat, pitäisi jaksaa jakaa eteenpäin. Eläm-
me kuitenkin rauhanaikaa, vaikka meil-
lä on myös omat vaikeutemme, totesi 
Minna Saarnivaara ja viittasi lauseeseen: 
Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi anta-
kaa. – Tämä raamatunkohta puhuttelee 
meitä, koska se on kerrottu niin monta 
kertaa, ja se on aina totta. Se on uusi jo-
ka päivä, jatkoi Marjaana Toiviainen. 
– Kukaan meistä ei oikeastaan omista mi-
tään. Me tulemme huutaen tähän maail-
maan ja huutaen lähdemme. Siinä välis-
sä on elämä, lahjaksi saatu. Olemassaolo. 
Jonka äärelle kristillisyys sinut tuo.  

– Kuka  omistaa veden ja puiden lehdet? 
Swahilin kieli on hyvä, kun se ei tunne  
sanaa omistaa. Swahilissa ilmaistaan, et-
tä ”olen jonkin kanssa”. ”Olen hetken tä-
män kamman kanssa” ja – sitten se ei ole 
enää kanssani. Tämän me olemme unoh-
taneet, sanoi Toiviainen.

Onko toivoa?
Sodat, konfliktit ja terrorismi ovat aina 
kuuluneet ihmisyyteen, halusimme tai 
emme. – Nyt meillä on myös median vä-
littämä kuva. On totta, että on konflik-

tit yksilötasolla, mikä näkyy vihapuhee-
na Suomessa ja Euroopassa, sanoi Saar-
nivaara. – Mutta tärkeää tässä on, että 
näemme ihmiset ihmisinä. Sen että myös 
vihollinen on ihminen.

– Kolminaisuuden sisäinen rakkaus on 
tanssivaa rakkautta. Se että tanssiva rak-
kaus haluaa sitoutua meidän väkivaltai-
seen maailmaamme ja haluaa vetää mei-
tä koko ajan kohti itseään, näyttäytyy it-
selleni perimmäisenä toivon lähteenä, 
Kemppainen sanoi. – Antaa Jumalan teh-
dä ja vaikuttaa. Ihmiset tarvitsevat juma-
lallista väliintuloa.

Kaunis Jeesus parantaa, ruokkii ja koh-
taa, köyhiä ja rikkaita Isän luokse joh-
taa – – mistä syntyy moraali mistä tulee 
rakkaus, kärsimys ja kauneus kysymyk-
sii missä vastaus, helpompi uskoo Juma-
laan kuin ihmiseen – – Daikini

Kenellä syytä avuttoman 
raivoon?
Mutta ketkä ovat ne, joilla on eniten syy-
tä vaipua Suomessa avuttoman raivoon?, 
kysyy Karhumäki. – Tuohan on se kysy-
mys, mitä ihminen kysyy, vastaa Toiviai-
nen. –  Mutta miten Jumala katsoo ih-
mistä? Auttajan ja autettavan, pärjääjän 
ja reppanan raja ei kulje meidän välissä, 
vaan se kulkee meidän sisällä. Ja se on 
se, mitä meidän on vaikea kohdata. 

– Me jotka täällä istumme, olemme jokai-
nen rikki ja olemme jokainen pyhiä. Mi-
ten me tämän jännitteen kanssa tässä 
maassa elämme? Se on se, jota meidän 
tulee pohtia. 

Lue koko juttu: piplia.fi>Ajankohtaista> 
Avuttoman raivo?

Kääntyykö sana 
omalla kielellä?

Usko, lumi, rakkaus -tilaisuudessa  
Turun Kirkkopäivillä kuultiin raa-
matunkääntäjien omia kokemuksia 
käännöstyöstä.

Borneon timugonkansan Raamat-
tua kääntänyt Richard Brewis ker-
toi, miten Jumalan rakkaus oli 
tuottanut kääntäjälle päänvaivaa. 
Animistiseen ajatteluun käsite ei 
istu: kuinka henkiolento voisi ra-
kastaa ihmistä? Sitten eräällä sai-
rasvuoteella äiti hoiti poikaansa. 
Heimopäällikkö totesi tilantees-
sa: – Äidillä on suuri sisin poikaan-
sa kohtaan.

– Suuri sisin, siinä se!, Richard iloit-
si ja käänsi: – Niin todella suuri on 
Jumalan sisin ihmisiä kohtaan, että 
hän antoi ainoan poikansa… Kollega  
totesi: – Nyt puhut timugonia!

Lue lisää: piplia.fi>Ajankohtaista> 
Raamatunkääntäjän haaste



– Aion kuunnella DigiMarkusta autossa  
tai sitten kotisohvalla selällään maaten,  
kertoo Heikki Mäntylä. 

– On jännittävä ajatus, että DigiMarkus on 
suora käännös alkutekstistä digiaikaan.  
DigiMarkus on helposti luettavaa ja olen 
tykännyt kovasti taustatiedosta, kommentoi 
Kaisa Yletyinen.
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 TEKSTI: KATRI SAARELA KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA 

DigiMarkus on tarpeellinen juuri nyt

Aino-Kaisa Kärkkäinen ja Tinja Sinjoi 
ovat partiolaisia ja kesän rippikoululai-
sia. Heille DigiMarkus on uusi tuttavuus, 
mutta ajatus kuunneltavasta nykykielelle 
käännetystä evankeliumista mobiilikäyt-
töön vaikuttaa hyvältä idealta. – Ehkä se 
saisi nuoria kiinnostumaan Raamatusta 
enemmän, Tinja Sinjoi sanoo. 

DigiMarkusta tehdessä havaittiin, et-
tä nuorille perinteisestä maatalouskult-
tuurista kumpuavat sanat ovat vaikeita. 
Myös nämä nuoret allekirjoittavat tämän. 
– Raamattua on vähän vaikea ymmär-
tää, kun siinä on sanoja, joita ei itse käytä 
ja joista ei välttämättä saa niin hyvin sel-
vää, pohtii Aino-Kaisa Kärkkäinen. 

Leppävaaran seurakunnan pappi Kaisa  
Yletyinen törmäsi DigiMarkukseen saar-
nan teossa. Hän kiittää kattavasta taus-
tamateriaalista. – Jäin innolla katsomaan 
DigiMarkusta. Ajattelin, että on hyvä 
asia, että raamatuntekstistä on tehty ym-
märrettävä käännös. Pidän myös siitä, et-
tä DigiMarkuksessa pystyy selaamaan 
eri raamatunkäännöksiä rinnakkain, Yle-
tyinen kertoo.

Yllättävän sujuva käännös – liiankin 
sujuva?
Turun Henrikinseurakunnan kirkkoher-
ra Heikki Mäntylä kokee DigiMarkuk-
sen tarpeelliseksi juuri nyt. Hän kuvai-
lee DigiMarkuksen käännöstä yllättävän 
sujuvaksi ja samalla pohtii, että onko se 
kenties liiankin sujuva. – Edellinen tilan-

DigiMarkus julkaistiin huhtikuussa. Vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Kävijöistä palveluun on palan-
nut huomattava osa, ja he ovat viettäneet aiheen parissa pitkiä aikoja. Suurin osa kävijöistä on ollut 
18–34-vuotiaita. Käyttäjäkyselyn mukaan DigiMarkus sai yleisarvosanaksi yhdeksän ja palvelun suo-
siteltavuudelle käyttäjät antoivat kouluarvosanaksi 9+. Vain joku kommentoi muutamista yksittäisistä 
käyttöön liittyvistä kohdista. Miten DigiMarkus otettiin vastaan Turun Kirkkopäivillä?

ne sidotaan seuraavaan niin kuin ”Je-
rusalemin kirjeenvaihtaja” olisi kulke-
nut kaiken aikaa Jeesuksen kintereillä. 
– Toisaalta kautta linjan toteutettu suh-
teellisen nopea lukemisen rytmi luo vai-
kutelmaa nykyajasta ja tuoreudesta.  

Mäntylä aikoo käyttää DigiMarkusta 
tämän kesän rippileirillä. – Esimerkik-
si niin, että rippikoululaiset kuuntele-
vat kännyköillään DigiMarkusta ja yh-
tä aikaa pitävät edessään vuoden 1992 
käännöstä.  Tekevät siis havaintoja kään-
nösten eroista.  Sitten keskustellaan.

DigiMarkuksen kuunteleminen 
luontevaa
Teemu Laajasalon ääni istuu Mäntylän 
mielestä hyvin DigiMarkukseen. Kaisa 
Yletyinen kertoo kaivanneensa kuunnel-
tavaa Raamattua. – Tykkään kuntosalil-
lakin käydessä kuunnella äänikirjoja ja 
se olisi hyvä, että saisi myös Raamattua 
kuunnella sillä tavalla. 

Aino-Kaisa Kärkkäinen ja Tinja Sin-
joi kertovat, että älypuhelimesta tulee 
kuunneltua paljon musiikkia ja myös  
DigiMarkuksen kuunteleminen tuntuu 
luontevalta.

Kaisa Yletyinen kuvaa DigiMarkusta  
helposti luettavaksi ja lähestyttäväksi ja 
samalla toivoo, että muutkin raamatun-
osat saataisiin käännettyä samoilla peri-
aatteilla.



Kesän rippikoululaiset Tinja Sinjoi ja Aino-Kaisa Kärkkäinen tutustuivat Kirkkopäivillä DigiMarkukseen. 

PIPLIA
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1. Raamattumeditaatio: DigiMarkuksen läpikuuntelu kestää noin 94 minuuttia. 
Kuuntelun voi antaa ennakkotehtäväksi riparin alkujakson aikana tai evankeliumin 
voi kuunnella yhdessä sopivissa pätkissä. Seitsemän päivän leirillä voisi kuunnella 
kolme lukua päivässä, mikä tarkoittaa noin 10 minuuttia päivässä. Digimarkus.fi/play

2. DigiMarkus-minimaratoni: Someron seurakunta järjesti Markuksen nimipäivänä 
DigiMarkus-minimaratonin, jossa uusi evankeliumikäännös luettiin vuorolukuna ää-
neen. Tähän kuluu aikaa noin kaksi tuntia.

3. Riparin raamatturyhmät: Rakenna raamis DigiMarkuksen varaan. Kirjautunut 
käyttäjä saa nimiä ja käsitteitä klikkaamalla taustoittavia artikkeleita luettavakseen.

4. Vertailkaa käännöksiä: Palvelussa voi lukea rinnakkain DigiMarkusta, Agricolan 
Uutta testamenttia, 33/38 Kirkkoraamattua sekä 1992 Kirkkoraamattua. Pipliaseu-
ran vuositeemamateriaalissa on työskentely, jossa opastetaan tekemään oma raa-
matunkäännös Lasten evankeliumista (Mark. 10:13–16). Katso lisää: Piplia.fi/seura-
kunnille/vuositeemamateriaali/namibia/

5. Hartaus: Lukekaa DigiMarkuksesta Mark. 6:30–44 kahteen otteeseen. Ensim-
mäisen kerran jälkeen nuoria opastetaan poimimaan tekstistä 1–3 itselle merkityk-
sellistä sanaa. Toisen luentakerran jälkeen jokainen saa vuorollaan sanoa äänen nä-
mä sanat, sen kummemmin selittämättä. Kun kaikki ovat saaneet mahdollisuuden sa-
noa, päätetään hartaus rukoukseen ja lauluun.

Kuinka käyttää DigiMarkusta 
rippikoulussa?

DigiMarkus on luettavissa ja 
kuunneltavissa millä tahan-
sa päätelaitteella ilman kirjau-
tumista tai sovellusasennusta 
osoitteessa digimarkus.fi. Kirjau-
duttuaan käyttäjä saa Kirkkoraa-
mattu 1992 ja DigiMarkus-kään-
nösten lisäksi käyttöönsä muun 
muassa käsitteitä ja nimistöä  
taustoittavia artikkeleita,  
Agricolan Uuden testamentin, 
1933/-38 Kirkkoraamatun se-
kä mahdollisuuden tehdä omia 
muistiinpanoja tai korostusmer-
kintöjä.

DigiMarkus  monipuolistaa raamatunkäyttöä rippikoulussa. 
Lue viisi vinkkiä!

 TEKSTI: ANTTI SIUKONEN



 TEKSTI: MARTTI ASIKAINEN JA SATU TOUKKARI  KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA
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TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ I KUVAT: YHTYNEET RAAMATTUSEURAT

Ilosanoma 
pilviseen 
etelään
– Olen niin kiitollinen: meillä on vihdoinkin Uusi 

testamentti omalla kielellämme! Osa kulttuuristamme 

oli kateissa monta vuosikymmentä. Mutta nyt meillä on 

oma kieli, kirjoitetussa muodossa.

Li Wangsan, Kiinan vähemmistökansojen kristitty



PIPLIA   |   9

Li Wangsan asuu Yunnanin maakunnassa, 
Kiinan etelärajalla. Henkeäsalpaavat vuo-
ristomaisemat, idylliset laaksot, taivaan-
siniset joet ja kekseliäästi kerrostetut vil-
jelmät nivoutuvat uskomattoman kauniik-
si näkymiksi – kuin suoraan postikortista. 
Yunnanin maakunnan, tai suoraan kään-
nettynä ”pilvisen etelän”, luonto on moni-
muotoista ja rikasta. Ympäristö vaihtelee 
aina trooppisista alangoista pilvien hun-
nuttamiin, vuoristoisiin havumaisemiin. 
Kuitenkin elämä on köyhää. Eteläisiin pil-
viin verhoutuu yksi Kiinan köyhimmistä 
maakunnista. Niukkaa arkea varjostavat 
haastavat luonnonolosuhteet. Maanjäris-
tykset, tulvat, maanvyörymät ja jopa lumi-
myrskyt ovat haavoittaneet monien elä-
mää. Vuoriston iltahämärään kätkeytyy sa-
naton suru ja ikävä.

On aamu. Auringon valo kimmeltää kaste-
pisaroista, sumu hälvenee. Taivas on tul-
lut lähelle. Ja se puhuttelee erityisesti vä-
hemmistöryhmiä. Siksi ne suuntaavat kul-
kunsa kirkkoon. Sinne menee myös Li. Hän 
kuuluu vuoristossa asuvaan etniseen vä-
hemmistöryhmään, yikansaan ja on Yi-kir-
kon vanhimmiston jäsen.

Yunnanin 46 miljoonan asukkaan joukos-
sa elää jo 800 000 kristittyä. Heistä noin 
85 % kuuluu johonkin etniseen vähem-
mistöryhmään, joista 430 000 kristittyä 
yhä odottaa Raamattua tai sen osia omalle 
kielelle. Jotta Yunnanin vähemmistökielen 
kristityt saavat kasvaa ja vahvistua uskos-
saan, he tarvitsevat Raamatun, jonka kiel-
tä he voivat ymmärtää. Toki he tarvitsevat 
myös lukutaidon ja Raamatun opettajan. 

Yi-kirkko on täynnä ihmisiä. Musiikki ja lau-
lu soivat eloisasti, ja ihmiset iloitsevat vä-
rikkäissä asusteissaan. Lin kasvot loista-
vat, hän pitää kädessään yinkielistä Uutta 
testamenttia. Kirkossa sykkii elämä, vaik-
ka köyhyys painaa. Tätä on Kiinan herätys, 
se tapahtuu vähemmistöryhmien keskellä.

Kyse ei ole pelkästä kirjasta
Mandariinikiina on Kiinan virallinen kieli. 
Kuitenkin maassa on virallisesti 55 vähem-
mistökansaa, jotka puhuvat 250 eri kieltä. 

Nyt meillä on Uusi testamentti omalla kielellä. Sydämeni toiveena
 on lukea myös Vanhaa testamenttia omalla kielellä.

Useimmat vähemmistökielen ihmisistä ei-
vät ymmärrä riittävästi mandariinikiinaa, 
jotta he voisivat lukea Raamattua.

Saatamme länsimaissa ihmetellä, miksi 
esimerkiksi yin kirjakieltä on tärkeä oppia, 
vaikka kouluissa opetellaan virallista man-
dariinikiinaa. Ja voihan Raamattua jo nyt 
lukea maan virallisella kielellä. 13-vuotias 
Wang Chunmin kuitenkin kertoo: 
– Vaikka pystyn lukemaan kiinankielistä 
Raamattua, en oikein ymmärrä sitä. Mut-
ta kun luen Raamattua omalla kielelläni, 
sanoma tulee lähelle ja koskettaa. Näin 
se on. Sanat löytävät tiensä lukijan sydä-
meen ymmärryksen, eletyn kielen kautta. 

Suomen Pipliaseura on pitkäjänteisesti 
tukenut ja edistänyt raamatunkäännös-
työtä Yunnanin eri kieliryhmien parissa. 
Vaikka työtä on vielä jäljellä, saamme kii-
tollisin mielin myös iloita jo tehdystä työs-
tä. Nykyään Raamattua ja raamatunosia 
luetaan jo esimerkiksi yin, lisun ja miaon
kielillä. 

Paikallisten tarinoita kuullessa on täysin 
selvää, että Raamatun kohdalla kyse ei 
ole pelkästään uudelle kielelle käänne-
tystä uudesta kirjasta. – Kyse on siitä, mi-
tä Raamatun sanoma on tuonut näiden 
alaspainettujen ihmisten elämään; se on 
tuonut merkityksen, identiteetin ja oman-
arvontunteen. Näin sanoo Wang, valtion 
eläköitynyt virkamies. Hän on yksi niistä 
merkittävistä kiinalaisista, joka on oman 
asemansa kautta luonut tärkeitä suhtei-
ta ja näin tukenut raamatunkäännöstyö-
tä Yunnanin kirkkojen hyväksi. 

Uusi kirjakieli kiinnostaa myös
ei-kristittyjä 
Raamatun kääntäminen avaa uusia ovia. 
Uusi yinkielinen Raamattu ei houkuttele 
opiskelijoiksi pelkästään kristittyjä. Myös 
ei-kristityt ovat kiinnostuneita tutkimaan 
sitä. Monet opettajat haluavat oppia kir-
joitettua yin kieltä. Näin kirjakielen osaa-
minen leviää ja samalla avautuu mahdol-
lisuus Raamatun sisältöjen ymmärtämi-
seen. Tähän asti vähemmistökansoilta on 
puuttunut omakieliset Raamatut. Raama-

tun kääntäminen vähemmistökielille onkin 
merkittävällä tavalla tukenut seurakuntien 
toimintaa. Joka kerta, kun Raamattu tai 
sen osia julkaistaan, eletään suuren juh-
lan ja ilon hetkiä.

Pu Guying, yin kielen raamatunkääntäjä, 
iloitsee: – Nyt meillä on Uusi testament-
ti omalla kielellä. Sydämeni toiveena on 
lukea myös Vanhaa testamenttia omalla 
kielellä.

Sanoista syntyy elämää
Pipliaseura on pitkäjänteisen raamatun-
käännöstyön kautta saanut edistää Yun-
nanin maakunnan kirkkojen kasvua ja juur-
tumista raamatulliselle pohjalle. Samalla 
iloitsemme nähdessämme, kuinka omalla 
kielellä kirjoitettu evankeliumi on luonut 
positiivisen kierteen. Se on vahvistanut 
omanarvontunnetta, innostanut opiske-
lemaan ja kehittymään. On syntynyt uutta 
hyvinvointia. Näin sana on tullut eläväksi, 
se on saanut arjessa näkyvän muodon – ja 
luo uutta elämää ympärilleen. 

Pipliaseuran kautta on jo painettu   
640 500 Raamattua ja Uutta testament-
tia Kiinan eri vähemmistökielille. Parhail-
laan työstämme kuutta vähemmistökielis-
tä raamatunkäännöstä. Näin hyvä tarina 
jatkuu!

❞
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 TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Suuri ilo omakielisestä Raamatusta
Ulla Klemettinen osallistui Pipliaseuran 
matkalle, jossa juhlittiin uusimman miaon-
kielisen Raamatun julkaisemista. Julkai-
sujuhla pidettiin Shishanin seurakunnas-
sa, joka sijaitsee Yunnanin maakunnas-
sa Kiinassa. – Oli mahtavaa saada nähdä 
se suuri ilo, minkä omakielisen Raama-
tun saaminen toi ihmisille. He olivat juuri 
niitä, joita varten raamatunkäännöstyötä 
tehdään. Työn merkitys avautui näin ihan 
uudella tavalla, Klemettinen kertoo.

Jyväskylän seurakunta, jossa Ulla Klemet-
tinen työskentelee lähetystyön ja kan-
sainvälisen vastuun työalasihteerinä, on 
yksi Kiinan raamattutyön tukijoista. Mat-
kalla Klemettinen pääsi seurueineen ja-
kamaan kyläläisille juuri ilmestyneitä Raa-
mattuja, joita oli jo kauan odotettu.

Klemettinen muistelee, miten jokaises-
sa köyhässäkin vuoristokylässä kaukai-
set vieraat otettiin ystävällisesti vastaan 
ja heille tarjottiin kylän omista antimista 
vain parasta mitä oli saatavilla. 

Raamatunkäännöstyö avautui 
uudella tavalla
Raamatunkäännöksen tekeminen on 
vaativaa työtä, sillä raamatunkäännöstyö 
kestää keskimäärin kymmenen vuotta. 

– Raamattujuhlassa palkittiin kääntäjiä, 
jotka olivat kotoisin eri vuoristokylistä. 
Käännöstyö on selvästi tiimityötä, joka 
vie aikaa. On tärkeää osata toimia hyvin 
yhdessä, Ulla Klemettinen kertoo.

Ulla mainitsee, että raamattujuhlan kut-
suvieraina oli myös yksityisiä suurlah-
joittajia, jotka pitivät raamattutyön tu-
kemista erittäin tärkeänä. Eräskin 
englantilainen mies lahjoitti kaikille raa-
matunkääntäjille taulutelevisiot. Sil-
ti kohtuus kaikessa. Klemettinen haluaa 
korostaa, että pienillä lahjoituksilla on 
suuri merkitys.

– Meillä jokaisen yksittäisen lahjoittajan 
panos ja sitoutuminen on tärkeää, sillä 
pienistä lahjoituksista kertyy yhdessä iso 

summa, jolla raamatunkäännöstyötä saa-
daan vietyä eteenpäin.

Suomalainen paperi jalostuu 
Raamatuksi
Kiina on maana jättiläismäinen, joten ei 
liene yllätys, että siellä sijaitsee myös 
maailman suurin raamattupaino, jossa 
suomalainen paperi jalostuu Raamatuksi. 
Paikka jäi vahvasti Ullan mieleen.

– Siellä Raamattuja painetaan vuodessa 
useita miljoonia! Raamattupainossa kuu-
limme paikan historian ja kuinka tänä päi-
vänä ko. paino toimii Kiinan valtion hyväk-
symänä. Saimme omin silmin nähdä ne 
monet vaiheet, kuinka paperirullasta syn-
tyy valmis Raamattu. Osa paperista tulee 
edelleen Suomesta – paperirullan kyljes-
sä oli lappu Kaipola, joka on jämsäläinen 
paperitehdas.

Näkökulma: 
suomalainen 
Kiinassa



Näkökulma: 
kiinalainen 
Suomessa

– Ei-kristityille Suomessa asuville kiinalaisille Raamattu on 
vain yksi kuuluisa, uskonnollinen kirja, joka saattaa paikoittain 
sisältää luotettavaa tietoa. Toisaalta osa heistä on sitä mieltä, 
että Raamattu sisältää paljon historiallista ja kulttuurillista in-
formaatioita. Osa ajattelee, että Raamattu koostuu ihmisten 
kirjoittamista saduista tai tarinoista, Huang sanoo.

Kiinankielisessä seurakunnassa herättää hämmennystä se, mi-
ten jotkut suomalaiset papit sanovat julkisesti Raamattua ih-
misten sanaksi tai keskusteluksi Jumalasta, vaikka Raamatun 
asema kirkossa virallisesti kirkkolain mukaan on Jumalan sana.

Suosituin Raamatun versio on mandariinikiinaksi kirjoitettu 
Union versio, eli hehe ben, joka ilmestyi vuonna 1919. 
– Tämä on edelleen virallinen kiinankielinen versio, vaikka osa 
sanastosta on jo vanhentunut. Vuonna 2010 tehty uusittu ver-
sio ei ole vielä kovin laajassa suosiossa, Huang kertoo.

Kiinankielisellä seurakunnalla on tärkeä rooli kiinalaisille. Se 
on yhteisö, jossa myös tuetaan toinen toisia. Huang kuvailee, 
että seurakunta toimii siltana suomalaisen kulttuurin ja kiina-
laisten maahanmuuttajien välillä.

Kiinalainen ruoka tuoksuu helsinkiläisen Alppilan kirkon aulas-
sa. Sunnuntaisin kirkkoon kokoontuu kiinankielinen seurakun-
ta, joka merkitsee monelle kävijälle kotia ja perhettä. Ennen 
jumalanpalvelusta kokoonnutaan yhdessä aterioimaan.  Ju-
malanpalveluksen aikana lapset käyvät pyhäkoulua.  Kirkolla 
opiskellaan myös suomen kieltä ja viihdytään eri aktiviteettien 
parissa. Jumalanpalveluksissa käy viikoittain 100–150 ihmistä. 

Paulos Huang työskentelee Suomen kiinankielisen seurakun-
nan pastorina. Hän kertoo, että Suomessa on vähän yli 10 000 
kiinankielistä asukasta, joista noin 500 on kristittyjä. Heille 
kristillisyyden ytimessä on usko kolmiyhteiseen Jumalaan. Us-
konto ja oma kulttuuri kulkevat rinta rinnan.

– Kiinalaisuus tarkoittaa sitä, että kiinalaiset ja meidän niin 
kutsuttu viidentuhannen vuoden kirjoitettu kiinalainen histo-
ria ja kulttuuri ovat Jumalan luomia ja rakastamia. Molemmat 
ovat tärkeitä elementtejä, sillä oli aikoja, kun lähetystyön ja Kii-
nan kirkon historiassa oli ristiriita kristillisyyden ja kiinalaisuu-
den välillä, niin että kiinalaisten kristittyjen uskollisuutta Kiinaa, 
omaa isänmaata kohtaan epäiltiin suuresti, Paulos Huang sa-
noo.

Raamattu merkitsee Jumalan sanaa
Paulos Huang kertoo, että Suomessa asuville kiinankielisille kristi-
tyille Raamattu merkitsee Jumalan sanaa, ei vain sanaa Jumalasta.

Kiinalaisten kristillinen identiteetti sisältää sekä kristilli-
syyden että kiinalaisuuden. Yksi suurimmista kysymyk-
sistä on edelleen se, kuinka voisi olla samanaikaisesti
sekä hyvä kristitty että hyvä kiinalainen. Tämä kysymys 
värittää lähes jokaisen kiinalaisen kristillisyyttä.

 TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA
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 TEKSTI: KATRI SAARELA KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Suuri ilo omakielisestä Raamatusta

 Uskonto ja kulttuuri 
kulkevat rinnakkain 
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✐ ajankohtaista

Uusi raamatunkäännös 61 kielelle vuonna 2016

Huhtikuussa julkaistiin Yhtyneiden Raamattuseurojen raamattutilastot (Global 
Scripture Access Report), jotka kokoavat vuosittain kansainvälisen raamatunkään-
nöstyön tilastot yhteen. Vuonna 2016 Raamatun ensikäännöksiä valmistui 30. 
Nämä tavoittavat 95 miljoonaa puhujaa, joilla ei ole ennestään Raamattua. Uusia 
tai uudistettuja raamatunkäännöksiä valmistui 31. Nämä tavoittavat potentiaalises-
ti 333 miljoonaa ihmistä, joilla on jo raamatunkäännös omalla kielellä. 

Yhtyneet Raamattuseurat tekee työtä myös olemassa olevien käännösten uudis-
tamiseksi. Käynnissä on noin 400 käännösprojektia. Kielet muuttuvat ja kehittyvät 
koko ajan. Raamatunkäännös vanhenee noin 30 vuodessa. 

Raamattu tavoittaa 5,2 miljardia puhujaa
Maailmassa on noin 7 000 kieltä, joita puhuu 7,4 miljardia ihmistä. Koko Raamattu 
on saatavissa 648 kielellä kattaen 5,2 miljardia puhujaa. Uusi testamentti on kään-
netty 1 432 kielelle, joita puhuu 657 miljoonaa ihmistä. Jokin yksittäinen Raamatun 
kirja on saatavilla 1 145 kielellä, jotka tavoittavat 434 miljoonaa puhujaa.

Internet lisää Raamatun käyttöä. Digitaalinen raamattukirjasto (Digital Bible 
Library, DBL) kokoaa keskeiset raamatunkäännökset yhteen paikkaan. Vuoden 
2016 loppuun mennessä DBL:ssä oli 1 474 Raamattua, Uutta testamenttia ja 
raamatunosaa 1134 kielellä. 

Tällä hetkellä ääniraamattuja on 403, joita on julkaistu 345 eri kielellä.

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Vuonna 2016 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 
61 kielellä tavoittaen 428 miljoonaa ihmistä. Kaikkiaan Raamattu on nyt käännetty 648 kielelle, 
joita puhuu 5,16 miljardia ihmistä. 

Raamattu sokeille ja 
kuuroille ihmisille
Sokeainkirjoituksella toteu-
tettuja Raamattuja on 44 kie-
lellä. Vuonna 2016 uusia raa-
matunosia näkövammaisille 
julkaistiin espanjaksi sekä sak-
saksi ja kirundiksi. Näkövam-
maisia ihmisiä on maailmas-
sa 285 miljoonaa ja heistä 40 
miljoonaa sokeita.

Kuuroja ihmisiä on maailmas-
sa 70 miljoonaa ja heillä on 
400 eri kuurojen viittoma-
kieltä. Uusi testamentti on ai-
noastaan amerikkalaisella viit-
tomakielellä (ASL). Yhtyneet 
Raamattuseurat on mukana 
16 viittomakielen käännöspro-
jektissa, ja yhdeksää projektia 
suunnitellaan. 

Yhtyneiden Raamattuseurojen tavoitteena on, että jokaisen ulottuvilla on Raa-
mattu hänen omalla kielellään. Nykyisin on vielä 3 655 kieltä, jolle ei ole käännet-
ty mitään Raamatun tekstiä. Näitä kieliä puhuu 253 miljoonaa ihmistä.

Yhtyneiden Raamattuseurojen raamattutilastot (Global Scripture Access Report)  on koottu 
Pipliaseurojen, Wycliff Global Alliance sekä progress. BibleTM -yhteisöjen tilastoista. Luvut pe-
rustuvat vuoden 2017 raporttiin vuodelta 2016.

30 ensikäännöstä
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✐ ajankohtaista

✐ ajankohtaista

Ajankohtaiset hopeariipukset 
Juhlat ovat jo ovella, mutta lahjan hankkiminen on jäänyt viime tippaan?  
Ei hätää, Pipliaseurasta voit tilata kauniit hopeariipukset vaivattoman 
nopeasti. Palvelemme koko kesän sinua.

Korusuunnittelija Assi Arnimaa-Leinonen on muotoillut yksinoikeudella 
Suomen Pipliaseuralle enkeliriipuksen Ikuinen ystävä sekä sydän-risti
  -riipuksen Kuljen kanssasi. Muista myös Herran siunaus -riipus, joka on 
jo klassikko. 

Tilaukset www.pipliakauppa.fi, myynti@piplia.fi ja p. 010 838 6520

Raamattu Agricolastadigiaikaan 
Näyttely 25.9.—1.10.17

Suomen Pipliaseura

piplia.fi    |  agricola.fi 

Hämeenlinnan pääkirjastossa

P
voimasanoja IPLiA.A.

Pipliaseura mukana 
SuomiAreenassa 
10.–14.7.2017
Tule tapaamaan meitä Porin torille. Löydät 
meidät ev.lut. kirkon yhteisteltasta. 

Levähdä ja kuuntele DigiMarkusta.  Tutustu 
kansainväliseen lukutaitotyöhön ja osallistu 
kilpailuun.

Raamattu Agricolasta digiaikaan    
-näyttely Hämeenlinnaan
Tiesitkö, että vuoden 1642 Raamattu painoi kuusi kiloa? Vuoden 1776 
Raamattu maksoi hyvän hevosen verran. Turun pääkirjastossa järjestetty 
Pipliaseuran kompakti vanhojen, arvokkaiden Raamattujen näyttely  
keräsi paljon katsojia ja kiitosta toukokuussa. Näyttely esittelee suomen-
kielisen Raamatun vaiheet Agricolasta tähän päivään. Seuraavaksi näyt-
tely on nähtävillä Hämeenlinnan kirjastossa 25.9.–1.10. 2017.

Pipliaseuran toimisto kesätauolla – 
myynti palvelee koko kesän
Pipliaseura toivottaa kaikille hyvää kesää! Pipliaseuran toimisto 
on suljettuna 3.7.–23.7.2017. Myynti palvelee koko kesän  
ma–pe klo 9–16 numerossa 010 838 6520 ja osoitteessa  
myynti@piplia.fi. Myös verkossa pipliakauppa.fi palvelee 24/7.
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TEKSTI: PANU PIHKALA  KUVA: ANU TUOMAINEN

VUORISAARNA 
KESKELLÄ ARKEA

Panu Pihkala on yksi Elämä pyhiinvaelluksena -materiaalin kirjoittajista.
Elämä Pyhiinvaelluksena on Pipliaseuran vuonna 2017 julkaisema mietiskelymateriaali.

Jokainen päivä on matka. Elämän pyhiinvaellus koostuu päivän 
mittaisista etapeista. Suosittelen tämän vuorisaarna-mietiske-
lyn toteuttamista aamulla työmatkalla, mutta voit tehdä sen 
myös muualla, jokainen elämäntilanteensa mukaan. Olennaista 
on, että sinun tämän päivän matkaasi saattavat nämä Jeesuk-
sen sanat. 
 
Vuorisaarnan teksti pyhästä huolettomuudesta (Matt. 6:25–34) 
ohjaa luottamaan ennen kaikkea Jumalaan. Jeesus opettaa, et-
tei pidä murehtia liikaa. Kullekin päivälle, kullekin matkalle riit-
tävät sen omat murheet ja ilot. 
 
Teksti ohjaa meitä hereillä olemiseen, läsnäolon taitoon. Pyy-
dän Sinua tänä aamuna kokeilemaan, mitä mahdollisuuksia si-
sältyy työmatkaasi; sitä, miten voisit nivoa hengellisyyttä mat-
kasi yhteyteen. Parhaimmillaan tästä voi muodostua hyvä rutii-
ni, tapa joka kantaa. 
 

”Katsokaa taivaan lintuja.” Mitä lintuja näet tänä aamuna? Mitä 
muita eläviä olentoja? Millaisia ihmisiä?
 
Millaisia kasvoja kohtaat? Näkyykö niillä väsymystä, pyhää huo-
lettomuutta, murhetta vai iloa? Voit lausua hiljaisen rukouksen 
niiden läheisten puolesta, joita kohtaat. ”Herra, anna hänelle 

voimaa vastata Sinun kutsuusi. Anna alttiutta pyrkiä Sinun tah-
tosi noudattamiseen, jotta hän voisi olla Jumalan valtakunnan 
etsijä, jolle kaikki muukin annetaan. Lohduta päivän murheissa.”
 
Itse astun kotipihalta kadulle ja katson vanhaa mäntyä kadun-
varressa. Muistan yhteyden kristittyjen ja puiden välillä. Me 
kaikki olemme viljeltyjä ja varjeltuja. Meitä kädellisiä ihmisiä kut-
sutaan varjelemaan kaikkea elävää, koko luomakuntaa. 
 
Junassa nostan katseeni kohti Helsingin Diakonissalaitoksen 
kirkkoa. Sen katolla oleva kelttiläinen risti yhdistää auringon ja 
Kristuksen. Lausun lyhyen kolminaisuusrukouksen. ”Herra 
armahda. Ylistetty olkoon Pyhä Kolminaisuus. Tule Pyhä Henki, 
sytytä sydämet.” Yritän jaksaa katsoa lempeydellä kanssamat-
kustajia ja rukoilla heidän puolestaan.
 
Linnut lentävät usein rautatientorin yllä. Olen sitonut Isä mei-
dän -rukouksen tiettyyn katuun ja lausun rukousta mielessäni 
kun kävelen. Suojatien kohdalle osuvat viimeiset pyynnöt, varje-
lun rukous, joka voi kasvattaa pyhässä huolettomuudessa ja kii-
tollisuudessa.
 
Millainen on Sinun tämän päivän matkasi vuorisaarnan kanssa? 
Kanssakulkijasi toivottaa Sinulle siunausta.



MIKKELIN PIPLIASEURA
Pj. Marja Holm
Mikkelin seurakuntakeskus PL 21, 
50101 Mikkeli

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

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

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

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

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

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

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

etunimi.sukunimi@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.

Piplia2/2017 

Pekka Särkiö (pj), Jorma Kaari, Helsinki (SVKN), Minna  
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsin-
ki (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Risto Nurme-
la, Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), Jaakko 
Weuro, Helsinki (ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.), 
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  

piplia.fi  |  agricola.fi  |   pipliakauppa.fi

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

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

ETELÄ-POHJANMAAN  PIPLIASEURA
Pj. Tapio Hirvilammi, Nurmo
040 594 3854, 
tapio.hirvilammi@evl.fi

HELSINGIN PIPLIASEURA
Siht. Sirpa Tallberg
044 522 4933, sirpa.mar@hotmail.com

KESKI-SUOMEN PIPLIASEURA
Pj. Hannu Huttunen 
Kirkkotie 11, 40800 Vaajakoski, 
050 521 5405, 
hannu.s.huttunen@evl.fi

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

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Heikki Kiviluoto
0400 752 201

LAPIN PIPLIASEURA
Pj. Matti Suomela
Urheilukatu 7 as 4, 98100 Kemijärvi
0400 399100, matti.suomela@pp.inet.fi
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Nimi ...........................................................      Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite  ............................................................   Uusi osoite.....................................................................

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

Katso tarkemmat yhteystiedot: piplia.fi 

Seuraa ja osallistu somessa                    

       t       ™ 

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

Tilauksen postikulut lisätään hintaan

pipliakauppa.fi  ■  

Nimi

Katuosoite 

Postinro ja –toimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

PIPLIAN  MATKASSA

MONIN KIELIN, MONINTYYLEIN

On the road  3 € kpl

Vuorisaarna   6,20 € kpl      

Kaunista ja valoisaa suvea!

 ON THE ROAD… 
Mitä on matkanteko? Vihkosessa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, keskus-
telunaiheita ja rukouksia Raamatusta. 
Saatavana kolmella kielellä (arabia, englanti ja farsi). 
3 € / kPl 

Piplian valikoimassa on Raamattuja ja raamatunosia yli sadalla kielellä. 
Anna lahjaksi, opiskeluun tai maahanmuuttajalle! 

 VUORISAARNA 
Lohdutusta ja merkitystä elämään. 
Anna sanojen muuttaa maailmaa ihmisten 
keskellä. Vihkonen on kolmekielinen 
(suomi, englanti ja arabia) sekä 
kauniisti kuvitettu. 
6,20 € 

www.pipliakauppa.fi P
voimasanoja 

IPLiA.  


