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S

uomen Pipliaseura on yli 200-vuotias, moderni ja perinteikäs järjestö. 
Käännämme Raamattua uusille kielille ja kustannamme niitä.

Vaikutamme asenteisiin ja herätämme mielenkiintoa sanaa kohtaan.
Edistämme työmme kautta ihmisoikeuksia, lukutaitoa ja osallisuutta.
Keräystoiminnan tuotto käytetään kansainväliseen toimintaan ja siihen
välittömästi liittyviin tukitoimiin.
Raamatun kustantamista Suomessa toteutetaan omana itsenäisenä liiketoimintana, johon ei kohdisteta keräysvaroja.
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VUODEN 2013
PAINOPISTEITÄ
Suomi liittyi kärkihankkeeseen 100/1000

Yhtyneiden Raamattuseurojen alkuvuodesta 2013 käynnistämä hanke 100/1000 saattaa valmiiksi sata raamatunkäännöstä vuoden 2015 loppuun
mennessä. Työllä on valtava kansainvälinen merkitys: uusien käännösten kielenpuhujia on yhteensä 500
miljoonaa. Suomen Pipliaseura tarjoaa
asiantuntija-apua ja kerää osaltaan
varoja hankkeen kautta tehtävään raamatunkäännöstyöhön eri puolilla maailmaa.
Syksyllä 2013 valmistui mm. suomalaisten
tukema udmurtinkielinen koko Raamatun käännös.

Loppuvuodesta Pipliaseura ryhtyi tarkentamaan seurakuntastrategiaansa liittyen kuntauudistuksen vaikutuksiin
ja luterilaisen kirkon hallinnon muutoksiin. Jatkossa Piplia
seura keskittyy yhä enemmän yhteistyösopimuksiin sekä
siirtää painopistettä yksittäisten tilaisuuksien järjestämiseen eri seurakunnissa.

Viestinnän uudistuksia

Syksyllä julkaistiin seuran uudet piplia.fi-verkkosivut sekä
käynnistettiin pipliakauppa.fi:n uudistushanke. Hankkeet
liittyvät sisällön kehittämistyöhön sekä teknisten alustojen
ajanmukaistamiseen. Pipliaseuran uusi viestintästrategia

Elossa! -vuositeema ja hiv-työ

Vuoden 2013 vuositeemamateriaali Elossa! käsitteli Suomen Pipliaseuran tukemaa raamatunkäännös- ja hiv-työtä
Malawissa. Laupias samarialainen -hiv-ohjelma on kristilliseltä
arvopohjalta tehtävää ihmisoikeustyötä. Malawissa, kuten kaikissa ohjelmamaissa, tavoitteena
on hiv-tietoisuuden lisääminen,  
asenteiden muutos ja tartuntojen  
vähentäminen. Hankkeiden
tuloksena hivin kanssa eläviin
kohdistuva syrjintä ja leimaaminen on vähentynyt. Erilaisten tukiryhmien ja -muotojen avulla monet
hiv-positiiviset ovat saaneet ihmisarvonsa takaisin. Työ jatkuu.

laadittiin myös alkusyksystä. Siinä tavoitteena on pitkällä
aikavalillä parantaa seuran tunnettuutta, selkeyttää pääviestejä ja kertoa kattavasti Pipliaseuran työn vaikutuksista.

Uusia tavoitteita seurakunnissa

Vahvistuvaa yhteistyötä kirkon toimijoiden kanssa

Ekumeenista raamattutapahtumaa Jyvällä. vietettiin toukokuussa Lahdessa. Tapahtuman järjestivät Suomen Pipliaseura, Lahden seudun seurakunnat sekä Etelä-Hämeen
Pipliaseura. Ohjelma herätteli esiin, mitä kristillisellä kentällä ja raamattutyössä
liikkuu nyt. Mukana olivat
myös Pipliaseuran ulkomaiset vieraat Norsunluurannikolta ja Kiinasta.

Kirkon työn suunta ja sen näkyvyys ovat kirkon ja sen piirissä toimivien tahojen yhteinen asia. Syksyllä 2013 tämä
jäsentyi aiempaa vahvemmin. Kirkkohallitus kutsui Suomen Pipliaseuran Seurakuntavaalien 2014 työryhmään yhdessä pääkaupunkiseudun seurakuntien ja kirkon muiden
järjestöjen kanssa. Mukaan kutsutuilla järjestöillä keskeisen jäsenpohjan muodostavat ev.lut. seurakunnat. Syksyllä työ keskittyi Hyvän tekemisen tori -konseptin valmisteluun vaaliteeman Usko hyvän tekemiseen pohjalta. Yhteistyö näkyy Hyvän tekemisen toreilla ja eri tapahtumissa
läpi vaalivuoden 2014.
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MINULLA ON UNELMA
Ihmisoikeustaistelijana tunnettu Martin Luther King rakensi kuuluisan puheensa
sanoille: ”Minulla on unelma.” Hänen unelmansa oli, että jokaisella ihmisellä olisi
ihonväristä riippumatta yhtäläiset kansalaisoikeudet. Suomen Pipliaseura tekee
työtä sen hyväksi, että kaikilla ihmisillä kaikkialla olisi mahdollisuus lukea ja kuulla
Raamatun sanaa itselleen läheisimmällä kielellä. Seuran 100/1000–käännöshankkeessakin on kyse unelman ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.
Lukutaito ja raamatunkäännöstyö kuuluvat läheisesti yhteen. Pipliaseurojen työ rakentuu
vakaumukselle, että lukutaidon oppiminen on jokaisen ihmisen perusoikeus. Lukutaito avaa
uusia ovia eteenpäin.
Hiv-tartunta sulkee usein oman yhteisön ulkopuolelle. Syrjinnän taustalla ovat väärät uskomukset ja syrjivät asenteet. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa toteutettava Laupias samarialainen -ohjelma jakaa oikeaa tietoa ja tuo syrjivän raamatuntulkinnan taustalla olevat
asenteet näkyviksi. Tartunnan saaneen ihmisarvosta tulee totta.
Vakaumus jokaisen ihmisen luovuttamattomasta ihmisarvosta nousee Raamatun
arvomaailmasta. ”Kaiken, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille.” (Matt. 7:12)
Suomen Pipliaseuran puolesta kiitän kaikkia teitä, jotka eri tavoin olette
osallistuneet yhteisen tehtävän ja yhteisen unelman toteuttamiseen vuoden 2013 aikana. Työ jatkuu. Meillä on unelma…
Markku Kotila, pääsihteeri

PIPLIASEURAN ARVOT

:

Uskon ja rakkauden sana

MISSIO

:

Avoimuus

:

Yhteistyö

:

Kumppanuus

:

Pitkäjänteisyys ja uudistuminen

:

Se tulee luetuksi ja kuulluksi, kun käännöksen kieli on ymmärrettävää, kun julkaisun muoto vastaa käyttäjän tarpeita ja  

kun tuotteen hinta on kukkarolle sopiva.

VISIO

Raamatun sana kuuluu kaikille, jotka sitä kaipaavat.

Rukoilemme ja teemme työtä, että

:

ihmisillä kaikkialla maailmassa

olisi mahdollisuus vastaanottaa Jumalan sana ja nähdä todellisen valon loistavan kaikille Jeesuksessa Kristuksessa
:

lähimmäisenrakkaudesta nouseva yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, rauha ja sovinto toteutuisivat kaikkialla.
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KATSE
TULEVAISUUTEEN
Pipliaseuran tulevaisuuden näkymät ovat sidoksissa yleiseen suhdannekehitykseen, suurimman
yhteistyökumppanin, ev.lut. kirkon tilanteeseen sekä lähetysjärjestöihin kohdistuvaan arvokeskusteluun. Myös kehitysyhteistyöhön vaikuttaa yleinen asenneilmasto. Kirjankustantamisen
alueella digitaalisuuteen siirtyminen muuttaa painopisteitä ja toimintatapoja.

S

uomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellisessa
asemassa ja seurakuntarakenteessa on tapahtumassa merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Pipliaseura
mukautuu näihin mm. lisäämällä suoraa yhteydenpitoa seurakuntayhtymiin. Seura varautuu tuleviin muutoksiin myös
laajentamalla yksityisen varainhankinnan pohjaa. Työ on pitkäjänteistä sekä seuran tunnettuuden että uusien lähestymistapojen kehittämistä.
Suomen ev.lut. kirkon piirissä lähetystyöhön ja Raamattuun liittyvät asenteet ovat viime vuosina polarisoituneet.
Oleellista on, että seura pystyy säilyttämään toimivat yhteistyösuhteet eri sidosryhmien kanssa. Hallitus arvioi, että tilanne on Pipliaseuran toiminnan kannalta suurelta osin
myönteinen.
Seuran yhteistyö muiden kirkkokuntien kanssa on ollut vakaata ja sen odotetaan pysyvän hyvänä.
Kehitysyhteistyömäärärahoista ja niiden kohdentamisesta
käytävä julkinen keskustelu vaikuttaa myös seuran positioon. Hallitus kuitenkin katsoo, ettei seuran hankkeisiin vai-

kuttavia äkillisiä kielteisiä muutoksia ole odotettavissa, ja
mahdollisuus toiminnan kehittämiseen jatkuu.
Kirjankustantamisessa on jo osin siirrytty digitaalisuuteen.
Perinteisen painetun kirjan tulevaisuutta on kuitenkin vaikea ennustaa. Seura varautuu muutoksiin kehittämällä digitaalisia julkaisuja ja parantamalla kirjojen saatavuutta mm.
uudistettavan verkkokaupan kautta.
Seuran maine uskottavana ja luotettavana toimijana on hyvä, mutta riskienhallintaan kuuluu myös pitää sen säilymisestä erityistä huolta. Samalla kansainvälisten hankkeiden
rahankäyttö ja raportointi hoidetaan edelleen luotettavasti
ja niille vaadittavalla tarkkuudella.
Työnantajana Suomen Pipliaseuraan liittyy vakaus. Sen tärkeä voimavara on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Yli 200-vuotiaan järjestön toimintamuodot ovat sen
historian aikana muuttuneet monella tavalla. Oppivan organisaation luonteeseen kuuluu, että muutos on jatkuvaa. Itse
perustehtävä pysyy kuitenkin samana.
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RAAMATTU 500 MILJOONALLE
KOLMESSA VUODESSA
100 raamatunkäännöstä 1000 päivässä on Yhtyneiden
Raamattuseurojen kärkihanke, johon myös Suomen
Pipliaseura osallistuu. Hankkeen muodollinen tavoite on
saada valmiiksi sata uutta raamatunkäännöstä vuoden
2015 loppuun mennessä. Se käynnistyi vuoden 2013
alussa ja kestää kolme vuotta. Hankkeella on valtava
kansainvälinen vaikutus, sillä niitä kieliä, joille sata
uutta käännöstä valmistuu, puhuu yhteensä noin
500 miljoonaa ihmistä.

Hanke koskee vain koko Raamatun käännöksiä. Valmistuviin
sataan käännökseen ei siksi lukeudu yhtään pelkästään Uuden tai Vanhan testamentin käännöstä. Tavoite julkaista sata uutta raamatunkäännöstä kolmessa vuodessa perustuu
pipliaseurojen yhteiseen visioon, jonka mukaan Raamattu
kuuluu jokaiselle ihmiselle, joka sen haluaa, ja sen tulisi siksi olla saatavilla kullekin lukijalle sopivalla kielellä ja hänelle
sopivassa muodossa.
Perinteisesti raamatunkäännöstyön keskeisin tavoite on ollut Uuden testamentin kääntäminen. Tämä tavoite näkyy
selkeästi tarkasteltaessa tilastoa kaikista niistä kielistä, joille Raamattu tai jokin sen osa on käännetty. Vuoden 2012
lopussa joko Uusi tai Vanha testamentti oli saatavilla noin
1 250 kielellä ja näistä selkeä valtaosa on nimenomaan Uuden testamentin käännöksiä, kun taas koko Raamattu oli
saatavilla vain 485 kielellä.

Kumppanin havainto
Pipliaseurojen verkoston vahvuus
on juurtuneisuus paikallisiin
yhteisöihin eri puolilla maailmaa —
käännös ei ole tuontitavaraa.
— Sami Uusi-Rauva,
pastori Tampereelta
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Keskittyminen erityisesti Uuden testamentin kääntämiseen on ymmärrettävä, koska Uusi testamentti sisältää
kristinuskon kaikkein keskeisimmät tekstit. Tyytyminen
vain siihen jättää kuitenkin noin kolme neljännestä koko
Raamatusta käännöksen ulkopuolelle siten, että osa lukijoista ei pysty tutustumaan siihen. Uusien käännösten julkaiseminen kuluvien kolmen vuoden aikana pyrkii muuttamaan tätä tilannetta. Samalla se muistuttaa, että Raamattuun sisältyy muutakin kuin Uusi testamentti.
Valmistuvat käännökset jakautuvat kaikkiin maanosiin,
myös Suomen lähialueille. Hankkeista 35 on Aasiassa, 49
Afrikassa, kuusi Etelä-Amerikassa ja kymmenen Euroopassa. Suomen lähialueelta mukana on puolankielinen,
unkarinkielinen ja udmurtinkielinen käännöshanke. Noin
puolet uusista käännöksistä on niin sanottuja ensikäännöksiä eli raamatunkäännöksiä kielille, joille ei entuudestaan ole käännetty Raamattua. Toinen puoli taas koskee
kieliä, joilla on jo raamatunkäännös, mutta sitä halutaan
päivittää tai sen rinnalle luoda kokonaan uusi, erilainen
käännös. Useimmissa tapauksissa raamatunkäännöstä uudistetaan, koska olemassa oleva käännös on kielellisesti
vanhentunut. Kieli muuttuu ja siksi on tarpeen ajoittain
päivittää olemassa olevia raamatunkäännöksiä. Toisinaan
kuitenkin olemassa olevalla käännöksellä katsotaan olevan niin tärkeä merkitys, ettei sen vanhentuneisiin sanamuotoihin haluta kajota. Tällöin vaihtoehdoksi jää vain kokonaan uuden käännöksen laatiminen perinteisen käännöksen rinnalle.
Käännöksen laativat aina paikalliset kohdekielen puhujat,
jotka paikallinen pipliaseura tarkoin kriteerein valitsee. Tämä on yksi tavoista varmistaa käännösten olevan kielellisesti oikeita ja äidinkielisten puhujien kielitajun mukaisia.
Vuoden 2013 lopussa noin puolet hankkeessa mukana
olevista käännöksistä oli saatu valmiiksi, mutta niistä vain
seitsemän ehdittiin julkaista vuoden 2013 aikana. Monia
niistä kielistä, joille hankkeessa olevia käännöksiä laaditaan, puhuu huomattava määrä ihmisiä. Esimerkiksi Nigeriassa puhuttavaa hausaa käyttää noin 25 miljoonaa
ihmistä, puolaa 36 miljoonaa, Intiassa puhuttavaa malayalamia noin 33 miljoonaa, tamilia noin 60 miljoonaa ja
klassista arabiaa noin 206 miljoonaa ihmistä. Toisaalta

								

■

Valokuva: Sodel Vlad, UBS

osa hankeen käännöksistä tehdään kielille, joiden puhujamäärät ovat huomattavasti pienempiä. Esimerkiksi Tšadissa
puhuttavaa kimiä käyttää vain 17 000 ihmistä, Argentiinassa puhuttavaa tobaa 25 000, Intiassa puhuttavaa komremia 15 000 ja Papua-Uusi-Guineassa puhuttavaa hulaa 10
000 ihmistä.
Hankkeen päämäärän, sadan uuden käännöksen valmistuminen tuhannen päivän kuluessa, vaatii koko pipliaseuraliikkeeltä sekä kaikilta sen yhteistyökumppaneilta erityisiä
ponnisteluja. Itse käännöstyötä on tehostettava niin, että
käännökset todella myös valmistuvat määräaikaan mennessä. Siksi on myös ponnisteltava varainhankinnan ja viestinnän tehostamiseksi. Tämä edellyttää sekä pipliaseurojen
keskinäisen yhteistyön että yhteistyökumppaneiden kanssa
tehtävän työn syventämistä ja kehittämistä. Näin hanke vai-

kuttaa itse käännös- ja julkaisutyötä laajemmalle. Sen myötä
koko pipliaseuraliikkeen toiminta tehostuu ja tästä hyötyvät
ennen kaikkea Raamatun lukijat kaikkialla maailmassa. He
saavat itselleen sopivan Raamatun entistä helpommin, nopeammin ja halvemmalla.
Suomen Pipliaseura tukee kolmevuotisen 100/1000-kampanjan käännöshankkeita mm. Argentiinassa, Boliviassa,
Etiopiassa, Intiassa, Kiinassa, Sambiassa, Thaimaassa ja Venäjällä. Ensimmäisiä valmistuneita käännöksiä oli udmurtinkielinen Raamattu syksyllä 2013.
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UDMURTIT SAIVAT
OMAN RAAMATUN
Suomalais-ugrilaisten kielten käännöksissä tehtiin historiaa marraskuussa 2013,
sillä ensimmäinen Raamattu Suomen Suvulle -hankkeen piirissä käännettävistä
koko Raamatuista julkaistiin juhlallisin menoin Udmurtian tasavallan pääkaupungissa Iževskissä. Samalla juhlittiin myös yhtä varhaisimmista 100/1000
-hankkeen piirissä julkaistuista käännöksistä.

U

dmurtinkielinen Raamattu on merkittävä saavutus koko kieliryhmälle. Aiemmin Raamattu on käännetty vain viidelle suomalais-ugrilaiselle kielelle: unkari (vuonna 1590),
suomi (1642), viro (1739), pohjoissaame (1895) ja komi (1990). Se on myös vasta viides Venäjän alueen noin sadalle vähemmistökielelle julkaistuista Raamatuista.
Yli kahden vuosikymmenen työn tulos otettiin vastaan hartaasti ja riemuiten. Juhlaesiintyjänä oli mm. Euroviisuista tunnettu isoäitien kuoro Buranovskije babuški.
Raamatunkääntäjä Mihail Atamanov kuvaa juhlien alkua: – Toin tänne 700 Raamattua, jotka annettiin halukkaille, mutta ne loppuivat kesken. Lähetämme kirkolle lisää, jotta kaikille
halukkaille riittäisi.
Helluntaiseurakuntaan kuuluva lastenhoitaja Nadja kertoo, kuinka Uuden testamentin lukeminen liikutti hänet kyyneliin. – Olin niin ihastuksissani udmurtin kielen kauneudesta, Nadja
huokaa. Nadjan ystävä Pavel on samaa mieltä: – Olen kuullut sanottavan, että sielu avautuu
Sanan kautta. Siksi kun Jumala puhuu minulle udmurtin kielellä, se menee suoraan sydämeen.
Käännös ei ole tärkeä vain kristityille. Natalija Kondratieva, udmurtin kielen tiedekunnan
dekaani, on riemuissaan käännöksestä toisesta syystä. – Se rikastuttaa kieltämme. Käännöksessä käytetään sekä vanhaa sanastoa että luodaan uusia sanoja.
Käännöstä tullaankin käyttämään myös maan kouluissa äidinkielen tunneilla, sillä köyhässä
tasavallassa on vähän lukutaito-opetukseen soveltuvaa materiaalia. Juhliin tulleet yläkoululaiset kertoivat, että äidinkielen tunnilla luetaan Uutta testamenttia, koska mitään muuta
sopivaa oppikirjaa ei udmurtin kielellä vielä ole.
– Olemme saaneet merkittävän lahjan. Nyt on meistä udmurteista kiinni, miten kielemme
kehittyy, millaista kirjallisuutta ja kulttuuria luomme, Kondratieva sanoo.
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UUSIEN TAVOITTEIDEN AIKA
Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat vahvasti sitoutuneet Suomen Pipliaseuran
työhön. Yhteisöjäseniksi on liittynyt 233 seurakuntaa ja 140 seurakuntaa on tehnyt
yhteistyösopimuksen seuran kanssa.

S

uomen Pipliaseuran toiminta-ajatukseen kuuluu, että Suomessa toimivilla kirkko- ja seurakunnilla on
mahdollisuus osallistua raamattutyöhön ekumeenisesti laajalla pohjalla. Jäsenyhteisöt voivat vaikuttaa raamattutyön linjauksiin käyttämällä jäsenelle kuuluvaa päätösvaltaa vuosikokouksessa. Ev.lut. seurakunnat solmivat
myös yhteistyösopimuksia Pipliaseuran kanssa.
Sekä jäsenten että yhteistyösopimusten määrä on pysynyt samalla tasolla jo useamman vuoden ajan.
Seuran toimintaympäristö on muuttumassa voimakkaasti.
Vuonna 2013 käytiin valtakunnallisesti keskustelua kuntauudistuksesta, jolla on suora yhteys luterilaisen kirkon
rakenteisiin. Kirkolliskokoukseen meni esitys, jonka mukaan luterilaiseen kirkkoon tulee kaksikymmentä seurakuntayhtymää, joihin seurakunnat liitetään. Toteutuessaan uudistus tulee merkitsemään suuria muutoksia luterilaisen kirkon hallinnossa, taloushallinnossa ja myös
toiminnassa.

Pipliaseuran yhteisöjäsenrakennetta ja toiminnallista yhteistyötä on ryhdytty parantamaan. Tavoitteena on, että kaikki
luterilaisen kirkon seurakunnat liittyvät seuran jäseniksi ja
vähintään puolet seurakunnista tekee yhteistyösopimuksen.

Ekumeenisesti yhteistyössä

Maaliskuussa katolisen kirkon paaviksi nimitetty Franciscus
korostaa edeltäjänsä Benedictus XVI:n tavoin Raamatun
merkitystä seurakuntatyössä. Franciscus oli kotimaassaan
Argentiinassa aktiivisesti mukana Pipliaseuran toiminnassa.
Ortodoksinen kirkko tukee erityisesti raamatunkäännöshankkeita suomensukuisille kielille. Ortodoksinen kirkko oli
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ekumeenista
raamattutapahtumaa Lahdessa.
Myös Helluntaiseurakunta ja Vapaaseurakunta osallistuivat
aktiivisesti raamattutapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen Lahdessa. Baptistiseurakunta ja Helluntaiseurakunta
ovat olleet merkittävällä tavalla suunnittelemassa myös vuoden 2014 raamattutapahtumaa Kokkolaan.
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VARAINHANKINNAN
KERÄYKSET
Suomen Pipliaseuran varainhankinta kohdistuu raamatunkäännös-, lukutaito- ja hiv-työn hankkeisiin sekä kansainväliseen Raamatun käytön edistämistyöhön. Varat ohjataan
kohdemaihin ja -hankkeisiin Yhtyneiden Raamattuseurojen
ohjelmien kautta. Kotimaan yksityiset lahjoittajat ovat tämän
työn tärkeä voimavara. Lahjoitukset vaikuttavat merkittävästi raamatunkäännöstyöhön, jolla on poikkeuksetta myös yhteiskunnallinen ulottuvuus.

1. Elossa!

Keräys pipliaseurojen hiv-ohjelmaan, näkökulmana Malawi.
Afrikan maiden pipliaseurojen hiv-ohjelman tavoitteena on
hiv-tietoisuuden lisääminen ja tartuntojen väheneminen. Oikea tieto vaikuttaa asenteisiin ja vähentää syrjintää. Asenteiden tunnistamisessa hyödynnetään myös raamatuntekstejä kuten kertomusta laupiaasta samarialaisesta. Suomen
Pipliaseura ja Suomen Ulkoministeriö tukevat hiv-ohjelmaa
Malawissa, Burundissa ja Norsunluurannikolla.

2. Haluamme Raamatun omalla kielellämme

Keräys Raamattu Suomen Suvulle -hankkeelle.
Suomen Pipliaseura toteuttaa käännöshanketta kymmenelle suomensukuiselle kielelle yhteistyössä Raamatunkään-
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nösinstituutin ja eri kirkkokuntien kanssa. Käännöshanke on
edennyt jo yli puolivälin. Uusi testamentti on valmistunut
seitsemälle kielelle, ja ensimmäinen koko Raamattu valmistui udmurtin kielelle vuonna 2013.

3. Oikeus elämään

Keräys Intian Pipliaseuran naistyöhön.
Intian perustuslakien mukaan naisilla on monessa suhteessa
yhtäläiset oikeudet miesten kanssa. Silti naisten ihmisarvon
loukkaukset ovat vakava ongelma. Leskien ja kastittomien
naisten asema on erityisen vaikea. Taustalla vaikuttavat monimutkaiset uskontoon ja kulttuuriin nojaavat perinteet sekä naisvihamieliset asenteet.
Intian Pipliaseuran naistyö tavoittaa vuosittain noin 10 000
leskeä tai kotiväkivaltaa kokenutta naista. Työhön kuuluu
käytännön taitojen opettamisen ohella myös Raamatun sanan pitäminen esillä. Tieto omista oikeuksista, kuulluksi tuleminen, uusien taitojen oppiminen ja kristinuskon antama
ihmisarvo, toivo ja lohdutus ovat muuttaneet jo tuhansien
naisten elämän.

4. Meidät on vihdoinkin nähty!

Keräys Afrikan pipliaseurojen raamatunkäännöshankkeisiin,
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näkökulmana lomwenkielisen Uuden testamentin käännöstyö
Malawissa. Afrikan pipliaseuroilla oli vuonna 2013 käynnissä
139 raamatunkäännöshanketta, joista kahdeksassa Suomen
Pipliaseura oli kumppanina. Malawin asukkaista lomwen puhujia on noin miljoona. Malawin syrjäseudulla asuvia lomweja
on aina pidetty muita heimoja alempiarvoisena, eikä lomwen
kieltä ole käytetty kouluissa.
Uuden testamentin kääntäminen lomwen kielellä alkoi vuonna
2005, ja kirjan julkaisujuhla on vuonna 2014.

5. Vasta nyt ymmärrän lukemani

Keräys Raamattu Suomen suvulle -hankkeelle, näkökulmana
komin- ja udmurtinkielinen raamatunkäännöstyö.
Psalmien kirja komiksi julkaistiin keväällä 2013 ja udmurtinkielinen koko Raamattu syksyllä 2013. Seuraavaksi odotetaan vuori
marinkielisen Uuden testamentin valmistumista.

6. ABC-lukutaitoa aimaran kielellä

Keräys Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaito-ohjelmaan, näkökulmana aimarankielisten lukutaitokirjojen painatus ja jakelu
kouluihin Boliviassa.
Bolivian 10 miljoonasta asukkaasta aimara-heimoon kuuluvia
on noin miljoona. Vain kolmasosa heistä osaa lukea ja kirjoittaa
omalla kielellään. Kouluilta puuttuu oppimateriaalia, sillä paikalliset kielet on sallittu opetuskieliksi espanjan rinnalla vasta vuodesta 2010. Bolivian Pipliaseura on vastannut koulujen
pyyntöön ja toimittanut aimarankielisiin alakouluihin lukutaitokirjasia vuodesta 2011 alkaen. Tavoitteena on jakaa 8 000
kirjaa Andien ylätasangon kouluihin. Lukutaitohanke yhdistää
koulun uskontokasvatuksen ja lukutaidon oppimisen. Hanke on
osa Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaito-ohjelmaa.

7. 100 uutta käännöstä, 1000 päivää

Keräys Yhtyneiden Raamattuseurojen 100/1000-hankkeeseen, jossa valmistuu 100 uutta raamatunkäännöstä kolmen
vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden 2013 aikana Suomen Pipliaseura tuki hankkeeseen kuuluvia käännöksiä Boliviassa, Etiopiassa, Intiassa, Kiinassa, Sambiassa ja Venäjällä.
Raamatunkäännöstyö vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja varoja. Koko Raamatun kääntäminen vie keskimäärin 12 vuotta;

100/1000-kampanjassa saatetaan projekteja valmiiksi
intensiivisellä työllä ja panostuksella. Seuraavien kolmen
vuoden aikana valmistuvat käännökset – 45 ensikäännöstä, 29 uutta ja 26 uudistettua käännöstä – ovat yli
500 miljoonan ihmisen luettavissa kunkin omalla kielellä.

8. Oma kirja, omalla kielellä

Keräys Kiinan raamatunjakelutyöhön.
Kiinan kristittyjen määrä on kasvanut voimakkaasti kahden viime vuosikymmenen aikana. Virallisesti Kiinassa
on 30 miljoonaa kristittyä, mutta todellisuudessa luku
on vähintään kaksinkertainen. Kiinan taloudellinen kasvu nostaa ihmisten elintasoa, mutta kasvu keskittyy lähinnä suurkaupunkeihin eikä ulotu maaseudulle. Piplia
seurojen tuella pystytään toteuttamaan Raamattujen
jakelu myös maaseudulla ja kääntämään Raamattua vähemmistökielille.
Suomen Pipliaseura on kumppanina Kiinassa Raamattujen painatus-, jakelu- ja käännöshankkeissa.
Kumppanin havainto
Kiinan vauhti teki vaikutuksen:
yhteiskunta, talous ja niiden
mukana kirkotkin ovat kovassa
muutoksessa. Yli sadan miljoonan Raamatun painamiseen
johtanut työ tuo tämän keskelle toisen perspektiivin: ”Tulkaa
minun luokseni, kaikki te työn ja
kuormien uuvuttamat. Minä
annan teille levon.”
— Arkkipiispa Kari Mäkinen

Arkkipiispa Kari Mäkinen teki syyskuussa 2013
virallisen vierailun Kiinaan. Valtuuskuntaan oli kutsuttu
mukaan myös pääsihteeri Markku Kotila.
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SUOMEN PIPLIASEURAN
HANKKEET TEEMOITTAIN

Käännöshankkeet

Albania
Ekumeeninen Vanhan testamentin käännös
Bolivia
Keski-ketsuan käännöksen uudistaminen
Etiopia
Sidamonkielisen Uuden testamentin käännöksen
uudistaminen
Intia
Käännöstyö viidelle paikalliskielelle
Kiina
Käännöstyö vähemmistökielille
Malawi
Käännöstyö (yao, lomwe)
Malesia
Murut timugonin Vanhan testamentin ja deuterokanonisten kirjojen käännöshanke
Meksiko
Käännöstyö (purepetsha)
Sambia
Käännöstyö (luvale, bemba)
Thaimaa
Uudistettu thairaamattu sanaselityksin
Turkki
Kurdinkielinen Vanhan testamentin käännöstyö
Uganda
Lumasaaban ekumeeninen Vanhan testamentin käännös
Venäjä
Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä Raamatunkäännösinstituutin kanssa; Venäjän Pipliaseuran Vanhan
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testamentin käännöshankkeet: altai, jakuutti, baškiiri ja
burjaatti
Yhteiset
Pohjoissaamen Vanhan testamentin käännös, käännöshankkeet kolttasaameksi ja inarinsaameksi, raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön koordinointi, raamatunkääntäjien koulutushanke Etelä-Amerikassa, raamatunkäännöstyön laadunvalvonta ja käännöstyön tukipalvelut

Lukutaitotyö

Argentiina
Lukutaitohanke wichí-kansan parissa
Bolivia
Lukutaitohanke aimara-kansan parissa
Keski-Afrikan tasavalta
Lukutaitohanke naisille sangoksi
Yhtyneet Raamattuseurat
Lukutaitotyön koordinaatio ja tukitoiminnot

Raamatunkäyttö

Egypti
Monenlainen lapsityö eri kirkkojen kanssa, raamattujakelu
kristityille alakoululaisille, isotekstisten Uusien testamenttien ja audiomuodossa olevien raamattumateriaalien jako
heikkonäköisille
Gambia
Mandinkankielisen Raamatun painatus
Intia
Radioraamattu lukutaidottomille, työ perheväkivallasta ja
syrjinnästä kärsivien naisten parissa
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Israel
Raamattujen ja raamattumateriaalien jako kutsuen ihmisiä
seurakuntayhteyteen
Kiina
Raamattujen saatavuuden parantaminen erityisesti maaseudulla, pistekirjoitusraamattuja sokeille, raamattumateriaaleja lapsille ja nuorille, teologisten seminaarien
kirjastojen varustaminen mm. käsikirjoin, kommentaarein
ja sanakirjoin, lisäkoulutusta ja tukea raamattukoulujen
opettajille ja opiskelijoille
Palestiina
Tukea keskukselle, jossa eri-ikäiset voivat eri aktiviteettien
kautta tutustua ja syventyä Raamatun sanomaan
Persianlahti
Raamattupohjaisen, elämän eri haasteita käsittelevän
kirjasen jakelu eri kielillä kristittyjen siirtotyöläisten
parissa Arabiemiraateissa
Tansania
Raamattuja kouluihin
Unkari
Uudistetun unkarinkielisen Raamatun painatus
Viro
Raamattuja rippikoululaisille

Hiv-työ

Norsunluurannikko, Burundi ja Malawi, Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimisto: Laupias samarialainen -hivohjelma

Kansainväliset hankkeet maanosittain
Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan kohdistuva työ on
suurelta osalta kehitysyhteistyöhankkeita. Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen
suurin. Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska osa
käynnissä olleista hankkeista on jo valmistunut tai valmistumassa.

25

%

6
12

21

■

Saharan eteläpuolinen Afrikka

■

Aasia

■

Etelä- ja Keski-Amerikka

■

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

■

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

Sisällölliset painopisteet

Yleisavustukset perustoimintoihin

Albania, Guinea-Conakry, Irak, Keski-Afrikan tasavalta,
Makedonia, Niger, Turkki, Uruguay ja Yhtyneet Raamattuseurat

12
29

 Kumppanin havainto
Aasiassa ja Afrikassa olen ihme
tellyt kirkkojen nopeaa kasvua.
Niissä kirkoissa luotetaan Raa
mattuun. Olisiko näillä seikoilla
jotain yhteyttä keskenään?
— Eero Junkkaala
teol.tri ja lähetystyöntekijä

36

% 42
13 4

■

Käännöshankkeet

■

Lukutaitohankkeet

■

Raamatunkäytön edistäminen

■

Kehitysyhteistyö

■

Yleisavustukset
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MINÄ OLIN SAIRAS, JA TE KÄVITTE
MINUA KATSOMASSA
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– Luulin, että hiv-positiivinen on kuolemaan tuomittu, vaaraksi yhteisölleen ja
siksi suljettava pois yhteisöstä. Pipliaseuran Laupias samarialainen -hiv-koulutuksessa kuitenkin opin, ettei hi-virus tartu kätellessä ja että oikealla hoidolla
tartunnan saanut voi elää pitkään. Lähistölläni asui hiv-positiivinen leski, jota
en edes tervehtinyt. Hän eli täysin yksin, edes hänen sukulaisensa eivät käyneet häntä tapaamassa. Koulutuksen jälkeen puhuin ystävieni ja seurakuntani jäsenten kanssa hivistä ja tuosta naisesta. Päätimme tukea häntä. Ostimme
vähän maata, teimme tiiliä ja rakensimme hänelle talon. Nyt hän saa lääkitystä ja tukea muilta laupiailta samarialaisilta ja voi hyvin, kertoo burundilainen
Jerome Ntahonkiriye.
Ntahonkiriyen tarina on tyypillinen, mutta samalla ainutkertainen: pipliaseurojen Laupias samarialainen -hiv-koulutusohjelma on vaikuttanut merkittävästi lukuisten ihmisten elämään. Monet hiv-positiiviset ovat rohkaistuneet,
saaneet toivonsa takaisin ja ruvenneet toimimaan muiden hiv-positiivisten
puolesta. Yhteisö on ottanut heidät takaisin ja syrjintä on vähentynyt tai loppunut kokonaan.
Hanke toimii usein alueilla, joissa silmiinpistävä köyhyys ja puute ovat osa jokapäiväistä elämää. Hiv-positiivisten kohdalla puutetta on, ei vain ruuasta ja
vaatteista, vaan myös ystävistä ja tuesta. Laupias samarialainen -ohjelman myötä perustetut tuki- ja vertaisryhmät kokoontuvat yhteen, jäsenet vierailevat
sairaiden luona ja pyrkivät auttamaan kaikkein köyhimpiä myös muilla tavoin.

Ihmisoikeustyötä Raamatun arvomaailman pohjalta

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ja siksi jokaisen ihmisen ihmisarvo on
luovuttamaton. Vastaavasti YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus
toteaa kaikkien ihmisten syntyvän vapaina ja tasavertaisina arvoltaan
ja oikeuksiltaan. Siksi myös Suomen Pipliaseura kumppaneineen osallistuu hiv-työhön. Laupias samarialainen on avannut ovet niihinkin
seurakuntiin, joiden mielestä
hiv ei koske niitä.
Ohjelman tavoitteena on
asennemuutos, joka näkyy
arjessa suvaitsevaisuutena,
tekoina ja vastuuntuntoisina valintoina. Ohjelma tekee
näkyväksi syrjinnän taustalla
olevia asenteita ja uskomuksia, se vahvistaa kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien ja lähimmäisenrakkauden toteutumista.

Kumppanin havainto
Laupias Samarialainen -hanke
vie hiv-työn sinne, missä hivpositiivisten elämä on: yhteisöjen
keskelle. Hanke keskittyy ihmiseen sairauden sijaan, mikä on
arvokasta.
— Tytti Matsinen, hankekoordinaattori, Fidida – Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys

Hiv-ohjelman vuorovaikutukseen perustuvissa koulutuksissa jaetaan asiatietoa hivistä ja aidsista. Asenteiden tunnistamisessa hyödynnetään myös raamatuntekstejä kuten kertomusta laupiaasta samarialaisesta.
Suomen Pipliaseura on tehnyt hiv-työtä Afrikassa vuodesta 2008. Nykyään
kumppaneina ovat Norsunluurannikon, Burundin ja Malawin Pipliaseurat sekä
Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimisto. Suomen ulkoministeriö tukee työtä
kehitysyhteistyövaroista. Myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan Pipliaseurat ja valtiolliset kehitysyhteistyötoimijat tukevat Laupias samarialainen -hiv-hankkeita.
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TAVOITTEELLISTA
VIESTINTÄÄ
Suomen Pipliaseura on asettanut tavoitteekseen nostaa seuran tunnettuutta ja samalla kertoa yhä
kattavammin työn vaikutuksesta sekä vakiintuneelle kannattajajoukolle että suurelle yleisölle. Pitkän aikavälin tavoitteet on kirjattu Pipliaseuran viestintästrategiaan, joka laadittiin syksyllä 2013.
Tavoiteasetannan taustalla on Pipliaseuran omia näkemyksiä tukenut TNS Gallupin tutkimus, joka toteutettiin
vuodenvaihteessa 2012–2013. Sen mukaan Pipliaseuran
maine Suomen kristillisellä kentällä on hyvä tai erittäin
hyvä. Pipliaseura koetaan yhteistyökykyisenä ja luotettavana kumppanina. Ekumeenisena toimijana myös yhteydet eri kirkkokuntiin ovat sujuvat. Pipliaseuralla on
selkeä asema ev.lut. kirkon lähetysjärjestönä ja sen mukanaoloa erilaisissa kirkon yhteistyöelimissä ja -hankkeissa
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pidetään luontevana. Työn kansainvälinen laajuus sekä yli
200-vuotinen historia lisäävät uskottavuutta.
Voidaan todeta, että Pipliaseuran maine on erittäin hyvä niiden joukossa, jotka Pipliaseuran tuntevat. Samalla
kuitenkin myös osassa ev.lut. seurakuntiakin Pipliaseura
on huonosti tunnettu. Pipliaseuran nimi saattaa olla tuttu, mutta työn sisältö on jäänyt epäselväksi tai sitä tunnetaan yksipuolisesti. Tilannetta halutaan muuttaa koko

								

■

Pipliaseuran läpäisevällä työtavalla ja kokonaisviestinnällä.
Asia on otettu huomioon myös seuran uudistetussa seurakuntastrategiassa.

Hyvän tekemisen tori -konseptiin vaaliteeman Usko hyvän
tekemiseen pohjalta. Yhteistyö näkyy eri tapahtumissa sekä
yhteisissä materiaaleissa läpi vaalivuoden 2014.

Sama viesti eri keinoin

Suurelle yleisölle Suomen Pipliaseura on myös melko tuntematon. Seura osataan useimmiten liittää kristilliseen toimintaan, mutta samalla Pipliaseura ja ev.lut. kirkko saatetaan
mieltää yksi yhteen. Suhtautuminen Pipliaseuraan on myös
sidoksissa ihmisten asenteisiin – miten he ylipäänsä suhtautuvat hengellisyyteen, kristinuskoon ja kirkkoon.
Asenneilmapiirissä näkyy osittain nykysuomalaisten etääntyminen kirkosta ja kristillisyydestä ja että kristillistä perinnettä tunnetaan yhä heikommin. Samalla tietoon pohjautuva
kyky tai kiinnostus arvioida ja ymmärtää kristillisen, monisäikeisen kentän kannanottoja ja tapahtumia on nyky-Suomessa vaihteleva. Toimintaympäristö ja asennemaailma vaikuttavat luonnollisesti Pipliaseuran viestintään. Pipliaseura on
ottanut selkeän kannan: viesti on sama kaikille, mutta viestimisen tapa vaihtelee. Pipliaseuran viestintää tehdään tietoisesti eri kohderyhmille ja kutakin ryhmää erikseen puhutellen ja kuulostellen.

Yhteisellä asialla

Kirkon maine ja viestit ovat kaikkien kirkon piirissä toimivien tahojen yhteinen asia. Suomen Pipliaseura on siksikin
myönteinen yhteistyölle. Syksyllä 2013 Suomen Pipliaseura on osallistunut kirkkohallituksen Seurakuntavaalit 2014
-työryhmään. Siihen kutsuttiin pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymiä sekä järjestöjä, joiden keskeisen jäsenistön
muodostavat ev.lut. seurakunnat. Työ on keskittynyt mm.

Kumppanin havainto
Jyvällä.-tapahtuman
suunnittelu Pipliaseuran
kanssa oli innovatiivista.
Yhteistyö innosti ja inspiroi
myös laajemmin yhteisten
tavoitteiden hyväksi.
— Maarika Laakso-Helle,
Lahden seurakuntayhtymän
lähetyssihteeri

Kirkkohallituksen kutsumana muodostettiin myös toinen,
Kirkon vahvuudet -työryhmä. Tarkoituksena on jäsentää kirkon vahvuuksia ja parantaa ihmisten käsityksiä kirkosta useamman vuoden tavoitteellisella työllä. Yhteisin viestein ja
teoin osallistetaan ihmisiä sekä kerrotaan siitä hyvästä, mitä
kirkko ja sen järjestöt tarjoavat ja saavat aikaan. Tämä työ
käynnistyi loppuvuodesta 2013.

Käytännön uudistuksia ja jokapäiväistä viestintää

Pipliaseuran viestintää kehitetään jatkuvasti. Vuoden 2013
näkyvin yksittäinen työ oli verkkopalvelu piplia.fi:n uudistaminen. Hanke läpäisi koko Pipliaseuran työn; uudistuksessa
jäsennettiin ja yhtenäistettiin Pipliaseuran pääviestejä. Sisällöllisesti selkeytettiin erityisesti kansainvälisen työn osuuksia sekä nostettiin Raamattu selkeästi esiin. Samalla verkkopalvelu rakentaa kuvaa Pipliaseurasta perinteikkäänä ja
modernina järjestönä. Tavoitteena oli selkeä ja mahdollisimman käyttäjäystävällinen palvelu, jossa näkyy Pipliaseuran
yhtenäinen ja tunnistettava visuaalinen ilme. Taustalla oli
myös teknisen alustan ajanmukaistaminen ja verkkopalvelun helppo selailtavuus eri päätelaitteilla.
Lahdessa vietetty raamattutapahtuma Jyvällä. oli keväällä medioissa. Tapahtumaa edeltävinä viikkoina toteutettiin
myös Puhutko raamattua? -mediakampanjat Lahdessa ja
Jyväskylässä. Ulkomainonnan lisäksi kampanjat näkyivät sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2013 vuositeemamateriaali
Elossa! käsitteli Malawin raamatunkäännös- ja hiv-työtä. Se
oli laajasti käytössä seurakunnissa.
Pipliaseuran muita esiintuloja ovat kautta vuoden varainhankinnan esitteet, ilmoitukset, uutiskirjeet sekä neljä kertaa
vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Piplia. Lehden lukijoille tehtiin alkuvuodesta 2013 lukijakysely, jonka palaute oli rohkaisevaa: 93 % sanoi olevansa tyytyväinen lehteen. Laadukas
sisältö on tavoitteena myös jatkossa.
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RAAMATTU KAIKKIEN
ULOTTUVILLE –
YHÄ HELPOMMIN MYÖS
VERKOSSA
Suomen Pipliaseuran kustannustoiminta on omaa itsenäistä
liiketoimintaansa, johon ei kohdisteta keräysvaroja. Kustannustoiminnan tehtävä on harjoittaa suomenkielisen Raamatun ja siihen liittyvän kirjallisuuden kustantamista kaikkien
ulottuville. Kustantaminen ei siten tavoittele voittoa, mutta
toiminnan tulee kattaa omat kulunsa sekä osuutensa seuran
yhteisistä kuluista.
Pipliaseura edistää Raamatun käyttöä painettuina Raamattuina, äänitteinä ja digitaalisessa muodossa. Raamattu tai
sen osa on saatavana myös pistekirjoituksella tai viittoen.
Vieraskielisten Raamattujen kysyntä on vuosi vuodelta kasvanut; nykyään niitä toimitetaan noin sadalla kielellä. Vuonna 2013 Suomen Pipliaseura myi 53 021 suomenkielistä koko Raamattua ja vieraskielisiä 1 053.

Lukijoiden palvelua ja vastuullisuutta

Kustannustoiminnalla halutaan palvella laajasti käyttäjien
tarpeita. Suurimmat volyymit ovat vuosittain rippi- ja vihkiraamatuilla, joita toimitetaan erityisesti seurakunnille. Yksittäisten ihmisten palveleminen on myös tärkeässä roolissa:
nahkakantiset, käsinsidotut ja nimikoidut Raamatut toimivat
lahjakirjoina, samalla kun valikoma kattaa monet arjen tarpeet, mm. erikokoiset Raamatut, eri tekstikoolla painetut tai
marginaaliraamatut. Toinen päätuote on virsikirjat monine
variantteineen.
Suomen Pipliaseuran kustannustoiminnassa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat. Yhtyneiden Raamattuseurojen
kansainvälisen verkoston konsultit huolehtivat siitä, että Pipliaseurojen käyttämät kirjapainot eri puolilla maailmaa täyttävät tiukat laatukriteerit myös ympäristönsuojelun osalta.
Suomessa työllistetään lisäksi kirjansitojia, joiden käsityön
tuloksena ihmiset saavat yksilöllisiä ja laadukkaita tuotteita.
Myös tuotteiden digitaalistuminen on arkipäivää. Pipliaseuralla on appsit Lastenraamatusta ja meneillään koko Raamattua käsittelevä digihanke. Myös Raamatun käytön edistämisessä hyödynnetään digitaalisia medioita.
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Vuonna 2013 Suomen Pipliaseura myi
53 021 suomenkielistä koko Raamattua.

RAAMATTUJEN LEVIKKI 2013
Yhteensä
Raamatut
suomenkieliset
muut kielet
Uudet testamentit
suomenkieliset
muut kielet
Raamatun osat
suomenkieliset
muut kielet
Raamattulehtiset
Muut

Myynti

53 263
1 066

53 021
1 053

7 731
287

7 703
287

17 227
81
36 287
1 136

16 737
81
16 433
1 128

	Ilmaisjakelu
242
13
28		
0

			

490
0
19 854
8

Pipliakauppa.fi uudistuu

Loppusyksystä 2013 aloitettiin nykyisen verkkokaupan kehittäminen. Tavoitteena on saattaa Pipliaseuran tuotteet paremmin
esille ja helpommin saataville verkossa. Uudistuksessa kiinnitetään huomiota selkeyteen ja tuotteiden havainnolliseen esittelyyn. Ostoprosessi tehdään samalla mahdollisimman käteväksi
kuluttajalle. Jatkossa sivusto antaa mahdollisuuksia myös toteuttaa kausiesittelyitä ja kampanjoita.
Seurakuntia ja jälleenmyyjiä palvellaan omassa, kirjautumisen
kautta avautuvassa näkymässään, jossa on niille tarkoitettuja
sidosryhmäostos- tai muita lisätietoja. Uusi pipliakauppa.fi julkaistaan vuonna 2014.
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TUNNUSLUKUJA
Varainhankinta tulolajeittain
Varainhankinnan tuotot olivat 2 695 000 euroa. Seura saa
sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.
Keräysvetoomuksilla pyritään varmistamaan vapaiden lahjoitusten riittävä määrä, jotta seuran ydintehtävä olisi mahdollista myös niillä alueilla, jotka eivät ole laajasti tunnettuja.
Tuki seurakunnilta • Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat
Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 122 000 euroa ja muita tuottoja
409 000 euroa. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.
Keräystuotot • Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden
joukko, joka tukee hankkeita joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 577 000 euroa.
Julkiset avustukset • Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea
käytettiin 390 000 euroa. Avustuksena Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallitukselta saatiin 85 000 euroa pohjois- ja inarinsaamenkielisen Raamatun käännöstyöhön.
Muut lahjoitukset • Muita lahjoituksia saatiin 112 000 euroa.

Pipliaseuran talous on aiempien vuosien tapaan
edelleen vakaalla pohjalla. Vertailuvuosi 2012
oli seuran 200-vuotisjuhlavuosi, jolloin tulokertymät olivat poikkeuksellisen korkeat. Kertomusvuonna 2013 varainhankinnan tulokertymät olivat
kuitenkin 3,7 % korkeammat kuin juhlavuotta
edeltävänä vuonna 2011.

Kansainvälisten hankkeiden kulurakenne

Suomen Pipliaseura on asettanut tavoitteeksi, että
75 % kansainväliseen työhön kohdistuvista varoista
kohdentuu raamattu- ja kehityshankkeisiin. Vuonna
2013 suhdeluku oli 74 %. Työn tukitoimintoihin eli
varainhankintaan, viestintään ja sidosryhmille suunnattuun koulutukseen sekä yleishallintoon käytettiin
26 %.
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Lahjoitukset yksityisiltä

577 000

21

■

Julkiset avustukset
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Muut lahjoitukset

1 122 000
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Kohdevarat

224 000

8
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186 000

7

yhteensä
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2 695 000
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yhteensä
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126 000
2 676 000
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Kansainväliset hankkeet maanosittain

Kustannustoiminta, tuotot ja kulut

Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan kohdistuva työ on
suurelta osalta kehitysyhteistyöhankkeita. Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen
suurin. Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska osa
käynnissä olleista hankkeista on jo valmistunut tai valmistumassa.

Kustannustoiminnan tuotot laskivat 5,5 % edellisvuodesta. Vähennystä oli vuoden 1992 Kirkkoraamatun kappalemääräisessä myynnissä, kun taas edellisen Kirkkoraamatun
(1933/38) myynti kasvoi.

1200
1000

25

800		

%

6

600

36

400
200

12

21

0
		

■

Saharan eteläpuolinen Afrikka

■

Aasia

■

Etelä- ja Keski-Amerikka

■

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

■

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

2011

2012

2013

kustannustoiminta, tuotot ja kulut
■

Myyntituotot

■

Tuottojäämä / yleishallintoon

854 000
43 000

■

Kulut

812 000

Sisällölliset painopisteet

12

				

29

% 42
13 4

■

Käännöshankkeet

■

Lukutaitohankkeet

■

Raamatunkäytön edistäminen

■

Kehitysyhteistyö

■

Yleisavustukset

Suomen Pipliaseura  21

■

HALLINTO

Miten hallinto on järjestetty?
Hallitus

Puheenjohtaja
Pekka Särkiö, kenttäpiispa
Varapuheenjohtaja
Taina Karhu, rehtori
Jäsenet
Minna Koistinen, pastori
Jarmo Kuosa, toimitusjohtaja
Timo Mäkirinta, kirkkoherra
Anna-Maija Pahkala, lähetyssihteeri
Marco Pasinato, kappalainen
Jaana Rantala, projektisihteeri
Olli Saunanoja, laamanni
Sami Uusi-Rauva, pastori

Johtoryhmä

Pääsihteeri Markku Kotila
Ohjelmajohtaja Martti Asikainen
Talousjohtaja Eeva Vuorinen
Ohjelmajohtaja (kv. asiat) Matleena Järviö, sihteeri

Henkilökunta

Markku Kotila, pääsihteeri
Matleena Järviö, ohjelmajohtaja (kansainvälinen työ)
Leena Koivisto, kumppanuuskoordinaattori
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja
Anne Haverinen, sidosryhmäkoordinaattori
Anne Huoponen, varainhankinnan koordinaattori
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti
Terhi Huovari, viestintäjohtaja
Hanna Asikainen, mediasuunnittelija
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija
Eeva Vuorinen, talousjohtaja
Leena Koski, myyntipäällikkö
Tuija Numminen, toimistosihteeri
Satu Peltosaari-Lahtinen, yhteyspäällikkö
Satu Rissanen, kirjanpitäjä
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja

Tilintarkastajat

PricewaterhouseCoopers
KHT Samuli Perälä
varahenkilönä KHT Jaana Salmi
KHT Raimo Juurikko
varahenkilönä KHT Marko Kämppi
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Toiminnan tarkoitus

Suomen Pipliaseura ry:n tarkoituksena on edistää Pyhän
Raamatun levittämistä ja käyttämistä Suomessa ja muissa
maissa (säännöt 2 §).
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura harjoittaa Raamatun ja
siihen liittyvän kirjallisuuden kustantamista, tukee kansainvälistä raamattulähetystyötä, kehittää ja tekee tunnetuksi
raamattutyöskentelyn ja Raamatun käytön muotoja, tukee
ulkomaisten kumppaneidensa, erityisesti Yhtyneiden Raamattuseurojen jäsenyhteisöjen kehityshankkeita yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, rauhan ja sovinnon edistämiseksi sekä harjoittaa tiedotustoimintaa (3 §).
Raamatun kustantamista Suomessa toteutetaan omana itsenäisenä liiketoimintana, johon ei kohdisteta keräysvaroja.

Jäsenkunta

Suomen ev. lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2013 loppuun
mennessä 233 (230) seurakuntaa oli ilmoittautunut jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden
äänivaltaisen edustajan.
Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko sekä Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN)
ovat seuran jäseninä. Kukin niistä voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.
Jäsenyhdistykset: Seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu 15 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueseurojen jäsenet ovat
samalla Suomen Pipliaseuran kannattajajäseniä. Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan 4 325
(4 300). Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilöstöä,
vaan ne toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura voi
lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä
kutakin alkavaa satalukua kohden.
Henkilöjäsenet: Kun seura 1970-luvun alkupuolella siirtyi
henkilöjärjestöstä sekamuotoiseksi yhdistykseksi, säilyttivät
vanhojen sääntöjen mukaan jäseniksi tulleet henkilöjäsenet
oikeutensa. Näitä henkilöjäseniä seuralla on enää yksi henkilö. Uusia jäseniä tähän ryhmään ei enää oteta.
Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (ev.lut.), arkkipiispa Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (kat.), seurakuntaneuvos
Valtter Luoto (SVKN) ja dosentti Risto Cantell (ev.lut.) sekä
rovasti Hannu Pelkonen (ev.lut.).

								

■

Hallitus

Seuralla on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa.
Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kaksi kertaa peräkkäin. Puheenjohtajan toimikausilla
ei ole rajoitusta. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa
huomioon eri tunnustuskunnat niin, että seitsemän jäsenen,
mukaan lukien puheenjohtajan, tulee olla Suomen ev.lut. kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen ev.lut.
kirkon jäseniä. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. (5§)
Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta.
Hallitus kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa.
Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta.
Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana.

Pääsihteeri ja johtoryhmä

Pääsihteeri hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa (yleistoimivalta). Hallitus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään tarkemmin pääsihteerin vastuut.
Pääsihteeriä avustavaan johtoryhmään kuuluvat pääsihteerin ohella talousjohtaja Eeva Vuorinen ja ohjelmajohtaja
Martti Asikainen. Sihteerinä toimii ohjelmajohtaja (kv. asiat)
Matleena Järviö. Laajennettuun johtoryhmään ovat edellä
mainittujen lisäksi kuuluneet viestintäjohtaja Terhi Huovari
ja käännöstyön johtaja Seppo Sipilä.

Johtamisen kehittäminen

Hallitus antaa vuosittain kirjallisen palautteen pääsihteerille. Palautteessa hyödynnetään 360°-arviointia.

sa perusteella mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä erilaisista sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä taloudellisista
sidonnaisuuksista.

Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta
Suomen Pipliaseura kohdentaa varoja valtaosaan kansainvälisistä projekteistaan. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden
Raamattuseurojen perustajajäsen (1946). Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema hallitus sekä
asianomainen viranomainen (Charity Commission).
Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menettelytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud
response policy).
Projektisuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien
käytössä intranetissä. Yhtyneiden Raamattuseurojen tilintarkastuksesta vastaa Grant Thornton UK LLP.
Pääsihteeri Markku Kotila on Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvoston (Global Council), jäsenyyskomitean (Membership Committee) ja hiv-kehityshankkeiden ohjausryhmän (Steering Group) jäsen. Lisäksi hän edustaa myös seuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen keskeisten rahoittajien
kokouksessa (Resource Mobilization Group). Talousjohtaja
Eeva Vuorinen toimii Euroopan ja Lähi-idän alueen julkaisu
ryhmän puheenjohtajana (European Publishing Group). Ohjelmajohtaja (kv. asiat) Matleena Järviö toimii Laupias samarialainen hiv-ohjelman rahoituskoordinaattorina (Funding
Coordinator). Käännöstyön johtaja Seppo Sipilä on valtaosan työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff).

Hallituksen ja johdon palkkiot

Jäsenyydet muissa järjestöissä

Lähipiirirekisteri

Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten
sidosryhmien luottamuselimissä

Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luottamustehtävän hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu. Johtoryhmän
palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista päättää hallituksen puheenjohtaja.
Seura ylläpitää lähipiirirekisteriä. Ilmoitus pyydetään hallituksen jäseniltä sekä niiltä työntekijöiltä, joilla on aseman-

Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopalveluissa, Kepa ry:ssä ja Vastuullinen lahjoittaminen VaLa
ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelualojen työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen.

Pääsihteeri Markku Kotila on kirkon lähetystyön toimikun-
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nan jäsen ja Pekka Särkiö varajäsen. Markku Kotila on myös
jäsenenä Suomen lähetysneuvoston hallituksessa.

Henkilöstö

Seuran henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä
16 (17) henkilöä. Seura kuuluu yleissitovan kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen piiriin. Seuralla on kaksi
työehtosopimukseen liittyvää paikallista sopimusta (henkilökohtainen palkanosa ja pitempiä työmatkoja koskeva
vapaa-aikahyvitys).

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja
työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Työterveyshuolto
toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työterveyspalveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäisevässä
terveydenhuollossa. Toimintaan on saatu tukea myös työeläkeyhtiö Varmalta. Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia
ja työssä jaksamista myös virikeseteleillä.
Kolme päivää tai sen yli kestäneestä sairaudesta johtuneita
poissaoloja oli tilivuoden aikana 119 (65) päivää.
Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toimii Leena
Koivisto ja työsuojeluvaltuutettuna Satu Toukkari.
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JÄSENYHTEISÖT ■

Jäsenyhteisöt

Katolinen kirkko
Suomessa
Suomen ortodoksinen
kirkko
Suomen vapaakristillinen
neuvosto

Jäsenseurakunnat

Akaan srk
Alajärven srk
Alavieskan srk
Alavuden srk
Anjalankosken srk
Auran srk
Enon srk
Espoon tuomiokirkkosrk
Espoonlahden srk
Euran srk
Evijärven srk
Forssan srk
Haapajärven srk
Haapaveden srk
Hakunilan srk
Haminan srk
Hangon suomalainen srk
Hankasalmen srk
Hartolan srk
Hauhon srk
Haukiputaan srk
Hausjärven srk
Heinolan srk
Heinäveden srk
Helsingin tuomiokirkkosrk
Hirvensalmen srk
Hollolan srk
Huittisten srk
Hyvinkään srk
Hämeenkylän srk
Hämeenlinna-Vanajan srk
Iisalmen srk
Ikaalisten srk
Ilmajoen srk
Imatran srk
Isonkyrön srk
Jalasjärven srk
Janakkalan srk
Joensuun srk
Jokioisten srk
Joroisten srk
Joutsan srk
Joutsenon srk
Juuan srk
Juupajoen srk
Juvan srk
Jyväskylän srk
Jämijärven srk
Jämsän srk
Järvenpään srk

Järvi-Kuopion srk
Kaarinan srk
Kajaanin srk
Kalajoen srk
Kallion srk
Kangasalan srk
Kangasniemen srk
Kannuksen srk
Karjasillan srk
Kauhajoen srk
Kauniaisten suomalainen srk
Kemin srk
Keminmaan srk
Kempeleen srk
Keravan srk
Keski-Lahden srk
Keski-Porin srk
Keuruun srk
Kiimingin srk
Kirkkonummen suomalainen srk
Kiuruveden srk
Kokemäen srk
Kokkolan suomalainen srk
Kolarin srk
Konneveden srk
Kontiolahden srk
Korson srk
Kosken TL srk
Kotkan srk
Kouvolan srk
Kuhmoisten srk
Kuhmon srk
Kuopion tuomiokirkkosrk
Kuopion Alavan srk
Kuopion Kallaveden srk
Kuopion Männistön srk
Kuopion Puijon srk
Kurikan srk
Kuusankosken srk
Kymin srk
Kälviän srk
Kärkölän srk
Lahden Joutjärven srk
Lahden Launeen srk
Lahden Salpausselän srk
Laitilan srk
Langinkosken srk
Lapinlahden srk
Lappeen srk
Lappeenrannan srk
Laukaan srk
Lauritsalan srk
Lauttasaaren srk
Lempäälän srk
Leppävaaran srk
Leppävirran srk
Liedon srk

Lieksan srk
Limingan srk
Lohjan srk
Lohtajan srk
Loimaan srk
Lopen srk
Luumäen srk
Länsi-Porin srk
Maaningan srk
Maarian srk
Malmin srk
Meilahden srk
Mikkelin tuomiokirkkosrk
Muhoksen srk
Muuramen srk
Mynämäen srk
Mäntsälän srk
Mänttä-Vilppulan srk
Nastolan srk
Nokian srk
Nurmeksen srk
Nurmijärven srk
Olarin srk
Oriveden srk
Oulaisten srk
Oulunkylän srk
Oulunsalon srk
Outokummun srk
Padasjoen srk
Paltamon srk
Parikkalan srk
Pelkosenniemen srk
Pellon srk
Pertunmaan srk
Pieksämäen srk
Pielaveden srk
Pielisensuun srk
Pihtiputaan srk
Pirkkalan srk
Pitäjänmäen srk
Porin Teljän srk
Posion srk
Pudasjärven srk
Punkalaitumen srk
Puolangan srk
Puumalan srk
Pyhäjärven srk
Pälkäneen srk
Pöytyän srk
Raahen srk
Raision srk
Rantakylän srk
Ranuan srk
Rauman srk
Rautalammin srk
Rautjärven srk
Reisjärven srk
Rekolan srk
Riihimäen srk
Roihuvuoren srk

Rovaniemen srk
Ruokolahden srk
Ruskon srk
Salon srk
Sammonlahden srk
Sastamalan srk
Sauvo-Karunan srk
Savitaipaleen srk
Savonlinnan srk
Seinäjoen srk
Sievin srk
Siikaisten srk
Siikalatvan srk
Siilinjärven srk
Sodankylän srk
Sotkamon srk
Soinin srk
Suomussalmen srk
Sysmän srk
Säkylän srk
Sääksmäen srk
Taipalsaaren srk
Tampereen Harjun srk
Tampereen eteläinen srk
Tampereen tuomiokirkkosrk
Tapiolan srk
Tarvasjoen srk
Tervon srk
Tikkurilan srk
Toholammin srk
Toivakan srk
Tornion srk
Tuiran srk
Turun Henrikin srk
Turun Martin srk
Turun Mikaelinsrk
Turun tuomiokirkkosrk
Turun Katariinansrk
Tuusulan srk
Tyrnävän srk
Ulvilan srk
Utajärven srk
Uuraisten suomalainen srk
Vaasan suomalainen srk
Valkealan srk
Vantaankosken srk
Vartiokylän srk
Vetelin srk
Vihdin srk
Viitasaaren srk
Virtain srk
Vuosaaren srk
Ylivieskan srk
Ylöjärven srk
Ypäjän srk
Äänekosken srk

Jäsenjärjestöt ja niiden
henkilöjäsenmäärät
Etelä-Hämeen
Pipliaseura (272)
Etelä-Karjalan
Pipliaseura (219)
Etelä-Pohjanmaan
Pipliaseura (282)
Helsingin Pipliaseura
(831)
Keski-Suomen
Pipliaseura (211)
Kuopion Pipliaseura
(254)
Kymenlaakson
Pipliaseura (186)
Mikkelin Pipliaseura
(107)
Oulun Pipliaseura (169)
Pirkanmaan Pipliaseura
(327)
Pohjanmaan Pipliaseura
(248)
Pohjois-Karjalan
Pipliaseura (236)
Satakunnan Pipliaseura
(186)
Varsinais-Suomen
Pipliaseura (253)
Lapin Pipliaseura (143)

Jäsenet yhteensä 3 924
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TILINPÄÄTÖS
TILINPÄÄTÖS

Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA

1.1.–31.12.2013

1.1.–31.12.2012

Raamattu- ja kehityshankkeet
Tuotot
Suomen ev.lut.kirkon seurakunnilta
Talousarviomäärärahat

1 122 461

1 084 539

Kohdevarat

215 572

209 429

Kolehdit

185 651

303 701

8 051

10 482

Kannattajarengastulot
Yksityishenkilöiltä

577 006

589 532

Kehitysyhteistyövarat ulkoministeriöltä

389 913

444 998

Julkiset avustukset Kirkkohallitukselta

85 000

Muut lahjoitukset

111 657

45 000
2 695 310

136 002

2 823 682

Kulut
Raamattu- ja kehityshankkeet
Yhtyneiden Raamattuseurojen ohjelmat
Yksittäiset Pipliaseurat ja muut kumppanit

-747 544

-940 239

Yhteiset ohjelmat

-171 742

-252 809

Kehitysyhteistyö

-494 664

-541 056

Muut ohjelmat
Ohjelmien suunnittelu ja seuranta

-75 291
-483 365

-46 252
-1 972 605

-343 854

-2 124 209

Tukitoiminnot
Tuotot tukitoiminnoista

52 054

22 326

Raamattutyön varainhankinnan menot

-310 899

-286 339

Viestinnän menot

-116 100

-192 168

Koulutustoiminnan menot

-151 171

Raamattuhankkeet Suomessa

-123 026

Tuotto/kulujäämä

-129 596
-649 142

-69 125

-654 903

73 562

44 570

854 202

903 495

Raamatun kustantaminen
Tuotot
Kulut
Hankinnan ja valmistuksen kulut

-452 491

-474 201

Henkilöstökulut

-130 861

-133 985

Poistot
Muut kulut

-6 297
-221 906

Tuottojäämä

-7 007
-811 556

-237 170

42 646

-852 364
51 131

Yhteiset kulut
Pipliaseuran juhlavuoden hankkeet
rahoitus yhteistyökumppaneilta

124 163

juhlavuoden hankkeet, menot

-427 985

Henkilöstökulut

-199 697

-175 080

Vuokrat

-36 569

-32 209

Poistot

-9 446

-6 963

Yleisviestintä
Muut kulut

-131 302
-91 074

-82 698

Kulujäämä

-468 088

-600 772

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-351 879

-505 071
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YLEINEN VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut

1.1.–31.12.2013

■

1.1.–31.12.2012

33 789

36 493

333 334

3 32 156

Testamentit
raamattu- ja kehityshankkeisiin
yleiset

322 566

Tuottojäämä

34 123

391 214

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Osinko- ja korkotuotot

22 437

29 751

Muut sijoitustuotot

141 178

109 992

Sijoitusten kulut ja arvonalennukset

- -17 558

- -15 565

Tuottojäämä

146 057

124 177

TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA

-171 700

10 320

11 579

85 984

-160 121

96 305

Siirretään MA-rahastoon/rahastosta

-44 509

99 736

Siirretään raamattulähetysrahastosta

30 000

50 008

Siirretään Hilja Kyyrön rahastosta/rahastoon

1111 761

-253 976

Toimintapääomasta / toimintapääomaan

-172 869

-7 928

SIIRROT SIDOTUISTA RAHASTOISTA
Anna Sanan kiertää -rahaston muutos
TILIKAUDEN YLI / ALIJÄÄMÄ
Tilikauden yli/alijäämän käsittely käyttötarkoituksen mukaan:
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TILINPÄÄTÖS

Tase
VASTAAVAA

31.12.2013

31.12.2012

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Koneet ja kalusto
Muut pitkävaikutteiset menot
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

70 944
47 229
1147 220
2 316 822

118 173

70 944
34 815
1147 220

105 759

2 316 822

2 661 574

2 661 574

748 892

36 160
183 074
523 910

743 144

284 806

173 523
85 923
181 955

441 400

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet

46 775
176 322
525 795

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

129 064
12 758
142 983

Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA

510 550

223 938

3 979 242

4 175 815

OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Anna Sanan kiertää -rahasto
Hilja Kyyrön rahasto

48 543
252 215

300 758

60 122
253 976

314 098

Vapaat rahastot
Raamattulähetysrahasto
MA-rahasto

0
2 140 850

2 140 850

30 000
2 096 341

2 126 341

Raamattutyön toimintapääoma
Tilikauden ali/ylijäämä

1 294 549
-172 869

1 121 680

1 302 476
-7 928

1 294 549

415 954

124 773
40 578
275 476

440 827

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat

39 418
43 362
333 174

3 979 242
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TILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT ■

Tuloslaskelman liitetiedot

Taseen liitetiedot

Avainlukuja

Poistot
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25 %:n
menojäännöspoistoa.

kokonaistuotot
kokonaiskulut
ali/ylijäämä
palkkakulut
eläkekulut
muut sos. kulut

2013
3 799 304
3 971 003
-171 700
736 810
128 204
23 700

2012
4 404 622
4 394 302
10 320
718 211
125 351
24 268

Julkiset avustukset
Ulkoministeriö
Suomen ev.lut. kirkko

389 913
85 000

Ulkoministeriöltä vuodelle 2013 saadusta avustuksesta siirtyy
53 637 euroa käytettäväksi vuonna 2014.
Vuoden 2012 hanketuesta käyttämättä jäänyt 49 000 euroa sisältyy
vuoden 2013 tuottoihin, ja tuki on käytetty vuonna 2013.
Yhteisten kulujen kohdentaminen
Vuoden 2013 aikana on seuran yhteisistä kuluista kohdennettu
eri toiminnoille niille kuuluvat osuudet. Jaetut kulut liittyvät toimitiloihin, tietohallintoon sekä vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin.
Nämä kulut olivat vuonna 2013 yhteensä 285 697 euroa.
Rahastojen tuottojen ja kulujen kohdentaminen
Kaikkien rahastojen tuotot ja kulut on sisällytetty tuloslaskelman
vastaaviin eriin.

Sijoitusomaisuus
Sijoitusomaisuuden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus on
+191 369 euroa. Arvonalennuksia on sijoituksissa kirjattu yhteensä
4 773 euroa. 360 000 euron erä seuran sijoitusomaisuudesta oli
31.12.2013 tilapäisesti rahoissa ja pankkisaamisissa.
Vakuudet ja vastuut
Toimitilojen vuokranmaksun vakuudeksi on pantattu 36 710 euroa.
Seuralla on vuokravastuuta sopimuksen loppuun 30.4.2018 asti
Maistraatinportti 2A:n toimitiloista 14 095 euroa kuukaudessa
1.1.2014 vuokratason mukaan.
Leasingvastuita seuralla on IBM Rahoituspalveluille 5 436 euroa,
josta vuoden 2014 osuus on 3 837 euroa ja vuoden 2015 osuus
1 599 euroa.
Rahastot
Sidotun Anna sanan kiertää -rahaston varat käytetään lahjakirjan
määräyksen mukaan raamattutyöhön Suomessa ja erityisesti
pääkaupunkiseudulla.
Käyttötarkoitukseltaan sidotun Hilja Kyyrön rahaston vuotuiset
tuotot käytetään raamattutyöhön.
MA-rahasto ja raamattulähetysrahasto ovat luonteeltaan vapaita
rahastoja. Molempien rahastojen käyttötarkoitus on määritelty
seuran hallituksen vahvistamilla säännöillä.
MA-rahaston varoja käytetään Raamatun käytön edistämiseen
Suomessa. Vuonna 2013 rahaston varoja kohdennettiin seuran
nettisivujen uudistushankkeeseen.
Raamattulähetysrahaston avulla varaudutaan tulevien vuosien
projektimenoihin.
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TILINPÄÄTÖS
TILINPÄÄTÖS

Oman pääoman erittely
Oman pääoman erittely
Sidotut rahastot
Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2013
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden muutokset yhteensä
Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2013

60 122
0
-11 579
-11 579

Hilja Kyyrön rahasto 1.1.2013
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden muutokset yhteensä
Hilja Kyyrön rahasto 31.12.2013

253 976
5 379
-7 140
-1 761

48 543

252 215

Vapaat rahastot
MA-rahasto 1.1.2013
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden muutokset yhteensä
MA-rahasto 31.12.2013

2 096 341
163 502
-118 993
44 509
2 140 850

Raamattulähetysrahasto 1.1.2013
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden muutokset yhteensä
Raamattulähetysrahasto 31.12.2013

30 000
0
-30 000
-30 000
0
2 140 850

Vapaat rahastot yhteensä
Toimintapääoma
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2013
Tilikauden alijäämä rahastosiirtojen jälkeen
Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2013

1 294 549
-172 869
1 121 680

Oma pääoma yhteensä

1 121 680
3 563 288

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:
Helsingissä 24.3.2014
Pekka Särkiö
Taina Karhu
Anna-Maija Pahkala
Jaana Rantala
Markku Kotila

Olli Saunanoja
Minna Koistinen
Marco Pasinato
Sami Uusi-Rauva

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 27.3.2014
Samuli Perälä
KHT

Raimo Juurikko
KHT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

■

Suomen Pipliaseura ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Suomen Pipliaseura ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.2013—31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla
tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme
suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä,
ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen
sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen
sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen
valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän
antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös
sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto		
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta.
Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 2014

Samuli Perälä			 Raimo Juurikko
KHT			KHT
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