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Suomen Pipliaseura

juttusilla

Jumalan kanssa

Raamattutyötä suomalaisten ja suomensukuisten parissa

Suomen Pipliaseuran jäsenlehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Lehti lähetetään jäsenille, lahjoittajille, kirkkoherranvirastoihin
ja seurakuntien lähetystyöstä vastaaville.
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Suomen Pipliaseura on maan vanhin
kristillinen yhdistys (per. 1812). Sen
tehtävinä ovat kansainvälinen raamattutyö, suomalaisen Raamatun kustantaminen sekä Raamatun käytön edistäminen yhteistyössä kirkkojen kanssa.
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pääkirjoitus

Markku Kotila

Oudosta tutuksi
Suomen Pipliaseura syntyi aikoinaan tuomaan Raamatun kaikkien suomalaisten ulottuville. Suhteellisen pian rinnalle nousi myös toinen yhtä tärkeä, ellei tärkeämpikin tehtävä: saattaa ihmiset vuorovaikutukseen Raamatun sanan kanssa. Raamattu ei ole
mikään taikakalu, jota säilytetään kirjahyllyssä varmuuden vuoksi. Yhä suuremman haasteen tuovat
ne ihmiset, joille Raamatun sanoma on vieras, tai
tullut uudelleen oudoksi ja vieraaksi.
Lehden lukijakyselyssä nousi esille toive, että lehdessä kerrottaisiin Raamattuun liittyvistä asioista
myös Suomessa. Tässä numerossa onkin tavallista
enemmän Suomeen ja lähialueisiin liittyviä juttuja.
Toisaalta on niin, että raamattutyön haaste Suomessa ja maailmalla kuuluvat läheisesti yhteen. Raamattu on kaikkien kristittyjen kirja. Kun omakielinen
Raamattu tulee tutuksi, herää myös halu saattaa
Raamatun sanoma myös toisten ulottuville.

”

Vertauskuvallisesti ajattelen,
että komin kansa on kuin
kukkaniitty. Kukkiakseen
kukat tarvitsevat vahvat
juuret. Jumalan sanassa on
meidän juuremme. Sanassa on toivo myös tulevaisuudesta. Nina Vattuleva, komilainen raamatunkääntäjä

kuvat: Suomen pipliaseura ja Raamatunkäännösinstituutti
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Teksti: terhi huovari

Sydämellinen kiitos
lukijoille
Viime Piplia-lehdessä pyysimme palautetta Piplia-lehdestä. Saimme runsaasti vastauksia
varsinaisen nettikyselyn kautta, mutta mieltä lämmittivät myös viehättävät kirjeet ja sähköpostit. Kaikkiin meidän ei ollut mahdollista vastata henkilökohtaisesti, mutta kaikki on
luettu paneutuen.

Työn vaikutus kiinnostaa

Nettikyselyssä saimme eniten vastauksia yli viisi vuotta lehteä seuranneilta lukijoilta.
Lukijakuntamme on uskollista. Mutta rohkaisevaa on, että mukana oli myös uusia lukijoita.
93 % kertoi olevansa tyytyväinen Piplia-lehteen. Luku on uskomattoman hieno.
Silti uskomme, että voimme edelleen parantaa jotain sekä kehittyä kehittyvän maailman
mukana.
Mieluiten luettiin ihmisten tarinoita maailmalta sekä juttuja Pipliaseuran työstä ja sen vaikutuksista. Myös raamattumietiskely oli suosittu. Ulkoasu ja lehden sopiva laajuus saivat
kiitosta.
Työn vaikutuksesta kertominen koettiin monella tavalla tärkeäksi. Vapaissa kommenteissa haluttiin kuulla, kuinka ihmiset löytävät Kristuksen Raamatun kautta. Jotkut mainitsivat
kotimaan työn tärkeyden. Osaa kiinnosti, mihin rahat menevät.

Palautteella vaikutusta

Haluamme Piplia-lehdessä pitää kiinni siitä hyvästä, mitä siinä nyt on. Mutta haluamme
myös kuunnella lukijoita ja ympäröivää maailmaa herkällä korvalla. Tässä
lehdessä painotus kotimaahan sekä yksittäinen juttu Varoja ja niiden
käyttöä ovat ensimmäisiä vastauksia tähän.

71 %

haluaa kuulla
ihmisten tarinoita
ulkomailta

Tulemme jatkossakin käsittelemään teemoja ja aihealueita, joita lukija kyselyn palaute nosti esiin. Olemmehan yhteisellä asialla ja kuunnel-		
len teemme yhä parempaa lehteä.

Koko Piplia-lehden toimituskunta kiittää ja toivottaa kaikille aurinkoista, 		
siunattua kesää!
Lukijakyselyn yhteydessä saattoi osallistua kolmen Raamattu ristiin rastiin -teoksen
arvontaan. Voittajat on arvottu ja teokset toimitettu. Pipliaseura onnittelee voittajia!
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Raamattutapahtuma • Lahti • 3.–5.5.2013 FINGER ON THE PULSE the Bible Event
Tervetuloa! Welcome!Keväinen Lahti avaa ovensa Suomen Pipliaseura
oiseen ja värikkääseen ohjelmaan. Toivotamme sinut tervetulleeksi JY
2013!Lahti invites you to join the interesting and colourful Annual Celeb
We welcome you to the Finger on the Pulse Bible Event on 3–5 May 2013
ere for the latest schedule www.piplia.fi/fi/ajankohtaista/raamattutapahtu
ttutapahtuma • Lahti • 3.–5.5.2013FINGER ON THE PULSE the Bible Event • Lahti
me JYVÄLLÄ. Raamattutapahtuma • Lahti • 3.–5.5.2013 FINGER ON THE PULSE the B
Tervetuloa! Welcome!Keväinen Lahti avaa ovensa Suomen Pipliaseura
oiseen ja värikkääseen ohjelmaan. Toivotamme sinut tervetulleeksi JY
2013!Lahti invites you to join the interesting and colourful Annual Celeb
We welcome you to the Finger on the Pulse Bible Event on 3–5 May 2013
ere for the latest schedule www.piplia.fi/fi/ajankohtaista/raamattutapahtu
ttutapahtuma • Lahti • 3.–5.5.2013FINGER ON THE PULSE the Bible Event • Lahti
me
RaamattutapahtuLahti • 3.–5.5.2013
N THE PULSE the Bible
• Lahti • 3–5
013 • Tervetuloa!
me!Keväinen Lahovensa Suomen
Pipliaseuran vuosijuhlaa vietettiin toukokuun alussa Lahdessa. Ekumeenisessa raamateuran vuosijuhlan
tutapahtumassa oltiin tänä vuonna Jyvällä. Raamattutapahtuma avasi ajatuksia kevääseen ja kasvuun mutta myös hereillä oloon ja ajankohtaisiin teemoihin. Viikonlopun moissä mielenkiintoinipuolinen ohjelma kartoitti, mitä kristillisellä kentällä ja raamattutyössä tapahtuu nyt.
a värikkääseen ohKeväisen tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Pipliaseura, Keski-Lahden seurakunta, Lahden kristittyjen yhteys sekä Etelä-Hämeen Pipliaseura.
n. Toivotamme sinut
Raamattu meillä ja muualla
ulleeksi JYVÄLLÄ.
Viikonlopun avajaisjuhlassa kenttäpiispa Pekka Särkiö valotti Suomen Pipliaseuran tarkoitusta ja toimintaa sekä haastoi suomalaisia pohtimaan Raamatun merkitystä omasattutapahtumaan
sa elämässään.
– Pipliaseuran tehtävä on saattaa ihmisiä kosketuksiin Pyhän Raamatun kanssa, sillä
2013!Lahti invites
kielellä jota he ymmärtävät, ja sellaisella hinnalla johon heillä on varaa. Meillä Suomessa on Raamattuja, mutta ehkä puuttuu innostus avata oma Raamattu ja lukea sitä.
join the interesting
Juhlaan kutsuttujen vieraiden kotimaassa tilanne on toinen. Kiinalaisvieraat Zhang
olourful Annual CeDandan ja Jiang Yuchun kertoivat, millainen bestseller Raamattu heillä on. Virallistenon of the Finnish
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JYVÄLLÄ. Lahdessa

Teksti ja kuvat: Ari koivulahti ja pipliaseura

JYVÄLLÄ. Lahdessa

amattutapahtuma • Lahti • Bible Event • Lahti • 3–5 May 2013 • Tervetu
elenkiintoiseen ja värikkääseen ohjelmaan. Toivotamme sinut tervetulle
d colourful Annual Celebration of the Finnish Bible Society. We welcom
/ Find here for the latest schedule www.piplia.fi/fi/ajankohtaista/raamatt
the Bible Event • Lahti • 3–5 May 2013 • Tervetuloa! Welcome JYVÄLLÄ. Ra
• Tervetuloa! Welcome!Keväinen Lahti avaa ovensa Suomen Pipliaseu

amattutapahtuma • Lahti • 3.–5.5.2013 FINGER ON THE PULSE the Bible Event •
Welcome!Keväinen Lahti avaa ovensa Suomen Pipliaseuran vuosijuhlan
värikkääseen ohjelmaan. Toivotamme sinut tervetulleeksi JYVÄLLÄ. –ra
!Lahti invites you to join the interesting and colourful Annual Celebrati
welcome you to the Finger on the Pulse Bible Event on 3–5 May 2013!Vii
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kin tietojen mukaan kristittyjä
on Kiinassa
jo yli 30 miljoonaa ja
Raamattujen tarve on valtava. Seurakunnat kasvavat Kiinassa koomekoJYVÄLLÄ.
Raamattutapahtuma
ajan. Zhang Dandan
kuvaili, kuinka sanoma Kristuksesta•
le- Lahti • 3.–5.5.2013 FINGER ON THE PULSE the
viää Kiinassa ihmiseltä toiselle, naapurilta naapurille ja ystäväl• Tervetuloa!
Welcome!Keväinen Lahti avaa ovensa Suomen Pipliaseu
tä ystävälle. Samalla hän heitti haasteen meille suomalaisille. –
Kerrotteko
Jumalasta ystävillenne?, hänohjelmaan.
kysyi ja kehotti meitä Toivotamme sinut tervetulleeksi JY
toiseen
jatevärikkääseen
rohkeasti kertomaan uskostamme lähipiirissämme. Mutta myös
rukoilemaan aina
ennen ihmisten
.5013!Lahti
invites
youkohtaamista.
to join the interesting and colourful Annual Cele
	Norsunluurannikon Pipliaseuran pääsihteeri Jean Kouassi
Kouame avasi yleisölle,
kansainvälinen
raamatger on
the Pulse Bible Event on 3–5 May 2013!
We welcome
youmitätoekumenia
the jaFin
tutyö merkitsevät Norsunluurannikolla. Pipliaseurojen Laupias
a Suomen
Pipliaseura
JYVÄLLÄ.jaRaamattutapahtuma
• Lahti • 3.–5.5.2013FING
samarialainen
-ohjelma pohjautuu Raamattuun
pyrkii muuttamaan asenteita, jotta hiv-tartunnan saaneita ja aidsiin sairastu–5 May
2013
• omissa
Tervetuloa!
Welcome
neita ei
syrjittäisi
yhteisöissään. Norsunluurannikolla
Laupias samarialainen -hanke on koonnut yhteen eri uskontojen
edustajia. Jopa muslimiyhteisöjen johtajat ovat olleet mukana
koulutuksissa ja vieneet tietoa hivistä ja aidsista omiin yhteisöihinsä. Koulutus on ollut mahdollista suomalaisella tuella, mistä
pääsihteeri Kouame oli hyvin kiitollinen.

Historia ja tulevaisuus

Itä-Suomen yliopiston professori Lauri Thurén viittasi raamattutunnillaan moniin erilaisiin jumalakuviin, joita ihmisillä vuosisatojen kuluessa on ollut. Hän totesi, kuinka ihminen voi kehittää it-
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uloa! Welcome!Keväinen Lahti avaa ovensa Suomen Pipliaseuran vuos
eeksi JYVÄLLÄ. –raamattutapahtumaan 3.–5.5.2013!Lahti invites you to jo
me you to the Finger on the Pulse Bible Event on 3–5 May 2013!Viimeisim
tutapahtuma Suomen Pipliaseura JYVÄLLÄ. Raamattutapahtuma • Lahti • 3.–
aamattutapahtuma • Lahti • 3.–5.5.2013 FINGER ON THE PULSE the Bible Event
uran vuosijuhlan merkeissä mielenkiintoiseen ja värikkääseen ohjelmaa

Stand-up-koomikko Mikko Vaismaa hauskutti yleiLahti • 3–5 May 2013 • Tersöä kahtena iltana Wanhassa Walimossa. Raamakielen päivittämistä Vaismaa pyöritteli
n merkeissä mielenkiin- tun
JYVÄLLÄ. Raamattutapa
monelta kantilta ja totesi lopuksi, että tärkeintä
lienee
päivittää
oma
suhde
Raamattuun.
raamattutapahtumaan
tuloa! Welcome!Kev
"Raamatunpuhuminen" tuli lahtelaisia vastaan
myös Puhutko Raamattua -mediakampanjan kaution of the Finnish Bible Soja värikkääseen ohje
ta. Kaksi viikkoa kestänyt kampanja näkyi bussiimeisimmät ohjelmatiedot
pysäkeillä, radiossa ja netissä.
ma Suomen Pipliaseura JYselleen millaisen jumalan tahansa. – Mutta mitä mieltä sellaisessa jumalassa on, ihmethti • 3–5 May 2013 • Tervetuteli Thurén. – Mitä takeita on, että sellainen voi auttaa hädän hetkellä? Auttaako oman
mielen mukaan säätyvä jumala viimeisellä rajalla? – Jos kristitty väittää jotakin erityistä
e Bible Event • Lahti • 3–5
Jumalasta, hänen olemuksestaan ja tarkoitusperistään, keskeinen tietolähde on Raamattu, korosti professori Thurén.
uran vuosijuhlan merkeissä
Lahden värikästä historiaa avattiin yleisölle viikonlopun pääjuhlassa, jossa nähtiin
upeaa draamaa. Theatrum Olga, Lahden diakonian instituutin opiskelijat, esittivät hisYVÄLLÄ. –raamattutapahtutoriallisen näytelmän, joka esitteli lahtelaista uskonelämää ja kristillisyyden eri puolia
ebration of the Finnish Bible
vuosikymmenten ajalta. Esitykseen oli sisällytetty monien kirkkokuntien ja yhteisöjen
merkkihetkiä. Hauska, koskettava ja oivaltava näytelmä kertoi hyvin siitä, kuinka kris!www.piplia.fi/fi/raamattutinusko on juurtunut syvälle suomalaiseen kulttuuriin. Näytelmän käsikirjoituksen olivat tehneet Liisa Salo ja Timo Taulo. Ohjauksesta vastasi Lasse Kantola.
GER ON THE PULSE the Bible Event
Sunnuntain juhlajumalanpalveluksen saarnaajalta, Tampereen piispa Matti Revolta

pyydettiin näkemystä siihen, miten hyvin kirkko on jyvällä tulevaisuudesta. Piispa vastasi, ettei tulevaisuus ole valmiina, jossain vain meitä odottamassa.
– Me luomme joka päivä tulevaisuutta omilla valinnoillamme, teoilla ja sanoilla.
Tämä pätee kaikkeen maailmaan. Vaikka tulevaisuus näyttäisi huolestuttavalta, pelottavalta, jopa uhkaavalta, meillä on Jumalan lupaukset: ”Minun ajatukseni ovat rauhan
eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”
Piispa Revon mukaan tuossa Jeremian kirjan lupauksessa ollaan jyvällä niin menneisyydestä kuin tulevaisuudesta. – Se lähettää meidät viemään sanomaa Kristuksesta, se
lähettää meidät kääntämään Raamattua, painamaan ja levittämään sitä. Kun Kristuksen omien joukko on jyvällä olemuksestaan, menneisyydestään ja saamastaan tehtävästä levittää hyvää sanomaa Jumalan rakkaudesta, niin silloin se on jyvällä myös tulevaisuudesta.
Piplia
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Teksti: satu toukkari Kuvat satu toukkari ja Raamatunkäännösinstituutti

– Uusi testamentti on ollut suuri lahja komin kansalle. Ihmiset ovat tottuneet lukemaan Raamattua venäjäksi. Vasta omakielisenä sana on
avautunut syvemmin, raamatunkääntäjä Nina Vattuleva kertoo.

Komit - osana suomen suvun pe
Vattuleva kertoo innostuneena, miten kominkielisen raamatunkäännöstyön tärkeimmät vaiheet ovat ajoittuneet kohdalleen. Uuden testamentin julkaisujuhlia vuonna 2008 vietettiin komin kielen teemavuonna. Lastenraamattu ajoittui lasten vuoteen 2010. Psalmien kirja komiksi julkaistiin 21.2.2013,
kansainvälisenä äidinkielen päivänä.
– Koen käännökset siunaukseksi komin kansalle. Kirjat ovat
merkittävä perintö myös tuleville sukupolville.

Psalmienluentaa puhelimessa

Nina Vattuleva on tehnyt käännöstyötä jo 15 vuoden ajan. Parhaillaan hän kääntää Vanhan testamentin historiakirjoja.
8
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– Enää meidän kääntäjien ei tarvitse vakuuttaa ihmisille, kuinka
tärkeää on saada omakielinen raamatunkäännös. Ihmiset, jotka ovat lukeneet Uutta testamenttia tai Psalmien kirjaa komiksi, kertovat itse kirjojen merkityksestä.
– Psalmien kirjan julkaisujuhlassa jaettiin kirjoja kaikille mukana olleille. Ihmiset ovat lukeneet psalmeja puhelimessa niille, joilla ei vielä ole omaa kirjaa. Runous ja laulut ovat osa komikulttuurin sielua. Ehkä sen vuoksi juuri Psalmit koskettavat
ihmisiä vahvasti.

Kulttuuriteko

Psalmien kirjan julkaisujuhlien yhteydessä järjestettiin konfe-

erhettä

renssi, johon osallistui mm. tiedotusvälineiden edustajia, kirjailijoita, yliopistoväkeä ja opettajia. – Tilaisuus havahdutti
yleisön näkemään, että raamatunkäännöstyö on myös vakavasti otettavaa kielentutkimustyötä. Psalmien kirjasta on puhuttu
radiossa, televisiossa ja kirjoitettu lehdissä. Työmme on todettu merkittäväksi kulttuuriteoksi.
Seurakuntien haasteena on saada raamatunosat kansan käsiin. Psalmien kirjaa
on jaettu 350 kirjastoon ja jokaiseen komikouluun. Ortodoksinen hiippakunta on
huolehtinut kirjan jakelusta maaseudun
kyliin. Komi on kuitenkin laaja maa Uralin
liepeillä. Syrjäisimpiin kyliin ei ole edes
tietä.
– Olemme saaneet palautetta, että myös
nuoret ovat lukeneet psalmeja. Uskon, että kominkielisellä Jumalan sanalla on elämää vahvistava voima, Nina toteaa.

Hengen marjat ja sienet

– Kun aikoinaan sain kutsun raamatukäännöstyöhön, en aavistanut, miten suuresta tehtävästä on kyse. Raamatunkäännöstyö on Jumalan suuri luottamuksen osoitus komeille. Raamatun kääntäminen on
mielenkiintoista, mutta vaikeaa. Siihen sisältyy paljon tutkimustyötä, termien hakemista ja odottamista, että oikeat ilmaisut
löytyvät. Kielen ymmärrettävyyttä testataan lukijoilla ja tarvittaessa tehdään korjauksia tekstiin.
– Komin kielestä ei löydy vastaavia sanoja tai ilmauksia kaikille Raamatun termeille, kuten vanhurskaus, uskollisuus tai
Hengen hedelmät. Joudumme luomaan
uudissanoja tai etsimään kielestämme ilmaisun, joka välittää alkuperäisen sanoman ymmärrettävästi. Esimerkiksi meillä ei ole ollenkaan ”hedelmä”-sanaa. Sen
sijaan komissa on sana, joka tarkoittaa
marjoja ja sieniä. Käänsimme siis ’Hengen marjoja ja sieniä taas ovat rakkaus,
ilo, rauha…’ Komeille tämä on täysin luontevaa kieltä.

Sanan voimalla uuteen alkuun

Nina Vattuleva kertoo työttömyyden ja alkoholin olevan suuri ongelma komikylissä.
– Ajattelen, että ihmisten saadessa kosketuksen juuriinsa ja omaan kieleensä, se
eheyttää heitä. Olen nähnyt ja kuullut
monta todistusta, miten omakielinen Uusi testamentti tai Lastenraamattu on auttanut ihmisiä uuteen alkuun.

Nina kertoo esimerkin entisistä alkoholisteista Annasta ja Vasilista, joiden elämänmuutos alkoi yhdestä, kalenterin
laidassa olleesta kominkielisestä raamatunlauseesta. Monien vaiheiden jälkeen
pariskunta pääsi irti alkoholista. Nykyisin he ovat aktiivisia seurakunnan jäseniä ja todistavat muille sanan uutta elämää synnyttävästä voimasta. 		
– Anna kulkee kirjaimellisesti Uuden
testamentin kanssa. Hän näyttää kirjaa
muille kertoen: Tämän voimalla nousen
uuteen päivään. En ymmärrä kaikkea lukemaani, mutta Jumala opettaa minua
elämään tämän kirjan kautta.

Suomen suvun perheessä

Muistellessaan komien tilannetta Neuvostoliiton aikana Nina Vattuleva herkistyy. Mieleen nousee kipeitä muistoja.
– Kun nuorena puhuin komia ystävieni
kanssa, meille naurettiin. Häpesimme
omaa kieltämme. Se oli raskasta aikaa.
Häpeä oli kuin haava sydämessäni. Koen, että Jumala paransi haavan ja synnytti rakkauden komin kieleen ja kansaan.
Sen tähden lähdin aikoinaan opiskelemaan komia.
– Vasta yliopistossa kuulin, että olemme suomalais-ugrilainen kansa. Vuosien
varrella olen tavannut käännöstyön seminaareissa paljon muita suomalais-ugrilaisia ja muihin Venäjän vähemmistöryhmiin kuuluvia raamatunkääntäjiä. Muut
ovat todenneet: te suomalais-ugrilaiset
olette kuin yksi perhe. Koen itsekin, että
olemme toisillemme läheisiä ja kuulumme samaan perheeseen. Kielissämme on
yhteneväisyyksiä. Voimme vaihtaa kokemuksia käännöstyöstä ja sen ongelmien
ratkaisuista. Saamme voimaa toinen toisiltamme.
– Kääntäjänä työskentely on vahvistanut uskoani. Monet raamatuntekstit olen
elänyt todeksi omassa elämässäni ja vasta sitten olen ymmärtänyt, miten ne pitää kääntää.
– Vertauskuvallisesti ajattelen, että
komin kansa on kuin kukkaniitty. Kukkiakseen kukat tarvitsevat vahvat juuret.
Jumalan sanassa on meidän juuremme.
Sanassa on toivo myös tulevaisuudesta,
Nina Vattuleva toteaa lopuksi.

Piplia
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teksti ja kuvat: Tarja Lappalainen

Sukuraamatun vaiheikas matka
halki vuosisatojen
Inkerinmaalta lähtöisin olevat sisarukset Aino Peussa, 85, ja Amalia Pekkolainen, 82, omistavat
Raamatun, jollaista on turha etsiä monenkaan kirjahyllystä. Voidaan puhua kirjaharvinaisuudesta. Vuoden 1642 Raamattu on kiertänyt suvussa jo useamman sukupolven ajan.
Vuonna 1642 ilmestynyt Biblia, Se Coco
Pyhä Raamattu Suomexi, on ensimmäinen suomeksi ilmestynyt raamatunkäännös. Kuutisen kiloa painavassa kirjassa on
peräti 1 486 sivua. Taidokkaasti kuvitetun
Raamatun teksti on ladottu suurin fraktuurakirjaimin kahdelle palstalle. Raamatusta otettiin Tukholmassa 1 200 kappaleen
painos, josta 800 tuli Suomeen.
Peussan suvun Raamattu on kulkenut mukana monissa eri elämänvaiheissa. Savupirtin tummentamat, reunoista hieman käpristyneet lehdet todistavat sen, että sitä on luettu ahkerasti. Raamatusta on ajan
saatossa irronnut alkusivuja, mutta tämä
ei vähennä Raamatun arvoa, nyt sen sivuilta on aistittavissa historia ja eletty elämä.

Ensimmäinen omistaja

Todennäköisesti Raamatun ensimmäinen
Peussan sukuun kuuluva omistaja oli Muratan kylässä Sakarlan talossa asunut Sakari Juhananpoika, jonka nimi on kirjoitettu Raamattuun. Hän oli Aino ja Amalian isänisänisänisä ja sukuun on Ainon ja
Amaliankin jälkeen syntynyt jo kolme sukupolvea.
Tiedetään, että viisi Peussan veljestä asui
aikanaan Koivistolla, Karjalan kannaksella.
Sieltä he muuttivat Inkerinmaalle. Kaksi
veljestä jäi asumaan Muratan kylään Inkerinmaalle. Kolme veljeksistä siirtyi Hatsinan piiriin, johon he perustivat Peussalan kylän.
10
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Kun Amalia ja Aino Peussan isä kävi välirauhan aikana Koivistolla, hän löysi eräältä maatilalta puisen pylvään, johon oli kirjoitettu maatilan omistajan nimi Taavetti
Peussa. ”Kun isäni tuli kotiin Koivistolta,
hän iloitsi löytäneensä Karjalasta sukunimemme”, muistelee Aino Peussa, joka on
löytänyt Peussan suvun vaiheista kertovan kappaleen myös Aale Tynnin kirjasta
Inkerini Inkerini. ”Pietarissa oli myös joitakin suomalaisia suurliikemiehiä esimerkiksi Peusan veljekset. He olivat kotoisin Koivistolta ja aloittaneet toimittamalla halkoja Pietariin. Heidän liiketoimintansa laajeni
ajan oloon niin, että ennen ensimmäistä
maailmansotaa Joonas Peussan kauppahuone omisti kaksi myllyä Volgan varrella, kalanjäähdyttämön Norjassa ja suuren
määrän lotjia ja hinaajia.”

Säkissä kirves ja Raamattu

On ihme, että Raamattu on säilynyt myös
sota-ajan tiimellyksen läpi Peussan suvun omistuksessa ja ettei sitä takavarikoitu Neuvostotasavallan aikana, kun perhe
pakkosiirrettiin Suomesta Neuvostoliittoon, Tveriin. ”Isäni Antti Peussa kuljetti
Raamattua säkissä, kun saksalaiset hyökkäsivät Inkeriin. Metsässäkin oltiin joskus,
saattoi olla kylmä ja sataakin. Isällä oli säkissä mukana aina kirves, saha, pora ja tämä iso vanha Raamattu. Isä totesi, että
kun ei tiedä minkä kuusen juurelle meidät
viedään, on ainakin jotakin, jolla pääsee
alkuun”, Amalia Pekkolainen muistelee.
”Kun saksalaiset alkoivat perääntyä, he

lähettivät meidät inkeriläiset Suomeen.
Isä kuljetti Raamatun säkissä myös tänne. Suomesta meidät taas palautettiin takaisin Neuvostoliittoon. Isä oli piilottanut
Raamatun, mutta miliisit löysivät sen ja
takavarikoivat. Kaikki hengellinen kirjallisuus takavarikoitiin. Isä kirjoitti anomuksen ja hän sai kuin saikin Raamatun takaisin.”

Kuin rakas henkilö

Tveristä Peussan perhe pääsi palaamaan
lopulta Stalinin kuoleman jälkeen takaisin
Inkeriin, josta Amalia Pekkolainen muutti
Suomeen kahdeksantoista vuotta sitten
ja Aino Peussa reilu viisi vuotta sitten. Sukupolvelta toiselle kulkeneella Raamatulla on heille syvä tunnearvo.
”Sukuraamattu on kuin oikein rakas henkilö talossa”, Aino Peussa sanoo. ”Raamatun
sanoma merkitsee muutenkin minulle paljon. Se merkitsee kaikkea hyvää maailman
alusta maailman loppuun asti.”
Sisarukset uskovat, että Raamatulla on ollut siunaava varjelus sodan aikana. ”Venäläiset olivat toisella puolella, saksalaiset toisella puolella pommittamassa toisiaan. Me inkeriläiset olimme siinä välissä,
tykinkuulat vain lensivät ylitsemme. Olimme metsässä piilossa Raamattu mukana
säkissä, eikä meihin osunut yksikään tykinkuula.”

”Sukuraamattu on kuin oikein rakas henkilö talossa”, Aino Peussa ja Amalia Pekkolainen sanovat.

Ensimmäisenä vasemmalla äiti Katri, jonka sylissä Amalian tytär Lilja. Äidin takana seisoo Aino.
Ainon vieressä Vihtor-veli. Vihtorin vieressä Amalia ja hänen edessään eturivissä heidän isänsä
Antti Peussa. Antin sylissä on Amalian toinen lapsi Elvi.

Se Coco Pyhä Raamattu Suomexi

• ensimmäinen suomeksi ilmestynyt raamatun-	
käännös vuodelta 1642
• 1 486 sivua, paino n. 6 kg
• kaksipalstainen fraktuuraladottu
• kaunis kuvitus
• 1 200 kappaletta painettiin Tukholmassa,
joista 800 päätyi Suomeen
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Teksti: terhi huovari

Varoja ja niiden käyttöä
Yksi Suomen Pipliaseuran arvoista on avoimuus. Meille avoimuutta on valmius nähdä ja kohdata
erilaisia asioita ja ihmisiä, olla helposti lähestyttävä – mutta myös sitä, että toimintamme on taloudellisesti
läpinäkyvää.
Tällä aukeamalla valotamme kootusti Pipliaseuran talouden rakennetta ja vuoden 2012 kehitystä
Piplia-lehden lukijoille.

Mistä rahat tulevat?

Pipliaseuran rahoitus saadaan pääosin kolmesta lähteestä: ev. lut. seurakuntien talousarvio- ja muista varoista, yksityisiltä lahjoittajilta sekä julkisista avustuksista.
Pipliaseuran varainhankinnan tuotot vuonna 2012
olivat 2,8 miljoonaa euroa.

Viime vuonna Pipliaseuralla oli kirkkohallituksen
asettamia virallisia kolehtipyhiä kaksi: huhtikuun
Raamattusunnuntai sekä kesäkuun kolehti Kiinan
raamattutyölle. Kohdevaroissa näkyy mm. seurakuntien muuta vapaaehtoista lähetyskannatusta, esimerkiksi tietylle maalle tai maakohtaiselle hankkeelle solmittujen yhteistyösopimuksien
kautta kohdennettuja varoja.

Varainhankinta tulolajeittain
3000
2500
2000

Yksityishenkilöiden lahjoitukset
Lahjoitukset yksityisiltä olivat 590 000 euroa ja
muodostivat 21 % Pipliaseuran viime vuoden tuotoista. Yksityishenkilöiden suora tuki oli edellisvuonna samalla tasolla. Jokainen pienikin lahjoitus on tärkeä, koska se voi mullistaa vastaanottajan elämän.
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Lahjoitukset yksityisiltä
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■ 	Julkiset avustukset
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yhteensä

Seurakuntien talousarviomäärärahat
ja muut tuotot
Pipliaseura sai seurakuntien talousarviomäärärahoista 1 085 000 euroa ja muita tuottoja
524 000 euroa. Muut tuotot koostuvat kolehdeista ja kohdevaroista.
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136 000
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2 824 000
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Pipliaseuran saamat lahjoitukset ovat sekä vapaita
että käyttötarkoitukseltaan rajattuja. Työn kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että seura saa riittavästi vapaita lahjoituksia, jotta seuran ydintehtävä olisi mahdollista myös niillä alueilla, jotka eivät
ole laajasti tunnettuja. Jumalan sana kuuluu kaikkien ulottuville.
Pipliaseura saattaa saada myös rajatuttuja lahjoituksia, kuten yksittäiset suurehkot lahjoitukset tai
testamentit, joiden käyttötarkoitukseen lahjoittaja
on esittänyt omat toiveensa tai ehtonsa.

Julkiset avustukset
Julkiset avustukset muodostavat kolmannen merkittävän osuuden Pipliaseuran tuloista. Viime vuonna näissä oli hienoista kasvua: ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea saatiin 445 000 euroa. Myös Suomen ev. lut. kirkon kirkkohallitus tuki pohjoissaamen käännöshanketta
45 000 eurolla.
Pipliaseuralla on lisäksi muusta varainhankinnasta täysin
erillistä kustannustoimintaa, jonka tuotot olivat
904 000 euroa. Kustannustoiminnan tulojen tulee kattaa sen omat kulut sekä osuus seuran yhteisistä kuluista.
Kustannustoiminnan tavoitteena ei siis ole tuottaa voittoa vaan saattaa Raamattu kaikkien ulottuville.

Mihin rahat menevät?

Suomen Pipliaseura on asettanut tavoitteeksi, että vuosittain varainhankinnan bruttotuotosta vähintään 75 %
kohdennetaan ulkomaisiin raamattu- ja kehityshankkeisiin. 25 % käytetään tämän työn välittömiin tukitoimiin,
kuten koulutukseen ja viestintään. Kirkon lähetysjärjestöillä ulkomaista työtä koskevat vastaavat kulut vaihtelevat 57–82 %:n välillä. 75 %:n tavoitteellaan Pipliaseura
kuuluu parhaimpien joukkoon. Tavoite on saavutettu joka vuosi tai jopa ylitetty. Alla vuoden 2012 jakauma.
Kansainvälisten hankkeiden kulurakenne
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kansainväliset hankkeet maanosittain
■

Saharan eteläpuolinen Afrikka

■

Aasia

■

Etelä- ja Keski-Amerikka

■

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

■

Eurooppa (sis. Raamattu Suomen Suvulle –hankkeen
ja pohjoissaamen käännöstyön )

Sisällölliset painopisteet
Raamatunkäännöshankkeet ovat edelleen Pipliaseuran
suurin painopistealue, 41 %. Tuki suomensukuisten kielten käännöstyöhön on hieman pienentynyt edellisvuodesta, koska osa käynnissä olevista hankkeista on valmistumassa. Vuonna 2013 valmistumassa olevia ovat mm.
udmurtinkielinen koko Raamattu ja vuorimarin Uusi testamentti.
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Lukutaitohankkeet
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■

Raamatunkäytön edistäminen

■

Kehitysyhteistyö

■

Yleisavustukset

■ 	Osuus yleishallinnosta

Kansainväliset hankkeet maanosittain
Alueellisesti kansainvälisistä hankkeista suurin osa,
43 %, kohdistuu nykyään Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan.
Tämän työn kasvu johtuu Pipliaseuran saamien kehitysyhteistyövarojen kasvusta. Nämä varat on tarkoitettu ja käytetty hiv-asennetyöhön Afrikassa.
Seuraavaksi suurin alue on Aasia, 22 %, ja hyvänä kolmosena
Eurooppa, 20 %, sisältäen Raamattu Suomen suvulle -hankkeen sekä pohjoissaamen käännöstyön.

Lue lisää:
- Pipliaseuran vuosikertomus 2012 (pdf): www.piplia.fi >
	Meistä > Vuosikertomus
- 	UBS:n käännöstilasto 2012: www.piplia.fi > Ajankohtais	 ta > Uutisia
- Lähetystyön tilastot: www.sakasti.fi > Tilastot > Lähetystyön tilastot
Piplia
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Teksti ja kuva: Merja Falck

Matt.22: 37-39.
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Niin kuin itseäsi

Kevät on edennyt kesäksi ja puiden lehdet kasvaneet täyteen
mittaansa. Keväällä luonnossa tapahtuu herkeämättä muutoksia.
Hienovaraista sävyjen muuttumista ja kasvua on havaittavissa
pitkin kesää. Luontoon kätkeytyy hiljainen puhuttelu. Tuo pieni
ja melkeinpä huomaamaton kutsuu kuuntelemaan ja aistimaan,
mitä elämässä tapahtuu.
Raamatun teksti kutsuu sinua kääntämään katseesi paitsi Jumalaan
ja lähimmäiseen myös itseesi. Voisitko oikeastaan järjestää tapaamisia
itsesi kanssa? Saat asettua Jumalan rakkaan katseen alle.
Kuinka voit? Millaisia sävyjä elämässäsi on ollut viime aikoina?
On tärkeää, että pysähdyt kuulostelemaan, mihin ajatuksesi sinua vie.

Jumalan olemus näyttäytyy elämässämme sellaisena, että Hän
rakkaan katseensa alla sallii pimeän ja valon yhtäaikaisuuden.
Kokemamme kipu ja särkyneisyys ovat osa meitä. Toisinaan
elämä vie ikään kuin rajalle, jossa on hämmentävää tuntua
itselleen vieraalta, tyhjältä tai jopa pelottavalta. Kyky katsoa
itseään arvostavasti katoaa.
Mikä sinussa kaipaa Jumalan katsetta ja hoivaa? Mikä sinussa jää
näkymättömäksi, jonka toivoisit tulevan näkyvämmäksi ja vahvistuvan?
14
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Vuoropuhelu omasta sisäisestä maailmastamme toisen
ihmisen kanssa voi avata tietä myös itseemme. Keskustelu
yhdistää yhteydentarpeemme ja oman itsemme etsinnän.
Joskus yhteyden löytäminen vaatii askeleen ottamista oman
tutun elämänpiirin ulkopuolelle.
Jumala on luonut meidät vastavuoroiseksi kanssaan. Itsensä
rakastaminen on uskaltautumista oman elämämme äärelle, jossa saamme kuunnella itseämme Jumalan läsnäolossa. Meidät on
luotu olemaan rakkauden kohteena myös itsemme taholta. Saamme kunnioittaa ja arvostaa itseämme. Luojamme odottaa meiltä
sitä. Siihen saamme tarvita myös toista ihmistä ja Luojaamme.
Anna Jumalan rakastaa
Hiljene
Yksin
Tyhjänä
Anna Jumalan katsella sinua
Se riittää
Hän tietää elämäsi tarinan
Hän rakastaa sinua äärettömästi
Anna Jumalan rakastaa sinua

suomen pipliaseura

ma—pe 9—16 HUOM! Toimisto suljettu 1.—21.7.
PL 54 | Maistraatinportti 2 A | 00241 HELSINKI
puh. 010 838 6500 | info@piplia.fi

Raamattumyynti

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

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
Eskolantie 13 B 11, 00720 Helsinki
040 526 9955, siht. Jouni Salko
jouni.salko(at)pp1.inet.fi

 tilauskortti

Keski-Suomen Pipliaseura
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
40800 Vaajakoski
pj. Hannu Huttunen
hannu.s.huttunen(at)evl.fi

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

Hallitus

Etelä-Hämeen Pipliaseura
Kiikkulank. 5 A 3, 15950 Lahti
0400 841877, siht. Raija Heikkurinen

Pekka Särkiö (pj), Taina Karhu, Keuruu (SVKN),
Minna Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jarmo Kuosa,
Vihti (ev.lut.), Anna-Maija Pahkala, Alavieska
(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.)

HENKILÖKUNTA

Alueelliset pipliaseurat

HUOM! Myynti palvelee normaalisti koko kesän.

Markku Kotila, pääsihteeri 010 838 6512

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
0400 445 987 pj. Sami Uusi-Rauva
sami.uusi-rauva(at)ahjola.fi
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

Kuopion Pipliaseura
Rastaantie 44, 70340 Kuopio,
(017) 2614 286, siht. Kirsti Tervo-

Satakunnan Pipliaseura
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827, pj. Aarno Niemi
satakunnan.pipliaseura(at)gmail.com

Kymenlaakson Pipliaseura
pj. Esa Metsälä, Hamina
esametsala(at)hotmail.com

Varsinais-Suomen Pipliaseura
Martinkatu 7 F 5, 20810 Turku
pj. Jari Laaksonen

Lapin Pipliaseura
Valtakatu 37 A 8, 96200 Rovaniemi
040 535 2285, pj. Ilmo Pulkamo

Katso tarkemmat yhteystiedot:
www. piplia.fi > Meistä > Alueseurat

Martti Asikainen, apulaispääsihteeri 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
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Tuija Numminen, toimistosihteeri 010 838 6522
Matleena Järviö, ohjelmakoordinaattori 010 838 6515
Leena Koivisto, kumppanuuskoordinaattori 010 838 6518
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja 010 838 6514
Terhi Huovari, kehittämispäällikkö 010 838 6536
Katriina Partanen, tietohallintopäällikkö 010 838 6535
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

Pipliaseura maksaa postimaksun

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

Piplia 2/2013

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

KESKIKOKOISET 			
				 VIRSIKIRJAT
Keskikokoisessa virsikirjassa kaikki virret on soinnutettu.
Selkeyden vuoksi jokainen virsi on omalla sivullaan tai
aukeamalla. Virsikirjaan sisältyvät katekismus, jumalanpalvelusliitteet ja kaksi lukunauhaa.
Sivukoko on 105 x 155 mm.
Raikkaat, kovakantiset Valoristi- ja Fuksianahkajäljitelmävirsikirjat ovat kestäviä ja edullisia.
Hinta 17,90 €

Laadukkaat, nahkakantiset virsikirjat saatavina
myös kultasyrjäisenä tai vetoketjulla. Värivaihtoehdot ovat valkoinen,
viininpunainen, limenvihreä ja sinivihreä. Samat tyylikkäät kansivärit
saatavissa myös Raamattuihin.
Hinnat alkaen 55 €.

Monipuolisen tuotevalikoiman
hintoineen löydät nettikaupastamme www.pipliakauppa.fi

Ikimuistoinen lahja!
Tilaa kultainen nimipainatus
virsikirjan ja Raamatun kanteen.
Painatuksen hinta 10 € ja toimitusaika 2 viikkoa.

   
tilauskortti

Suomen Pipliaseura ■ PL 54, 00241 HELSINKI ■ puh 010 838 6520 ■ www.piplia.fi ■ www.pipliakauppa.fi ■ www.facebook.com/pipliaseura
Kpl

Valoristi-virsikirja 17,90 €
Fuksia-virsikirja 17,90 €
Nahkakantinen Virsikirja / Raamattu
Halutessasi nimipainatuksen ota yhteys myynti(at)piplia.fi

Tuotteiden postikulut lisätään hintaan.
Pipliaseura maksaa
postimaksun

Nimi

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Katuosoite
Postitoimipaikka
Päiväys ja allekirjoitus 				

Puh.

