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      ➸ 
s i s ä l l y s

SUOMEN PIPLIASEURA  tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan 
heidän omalla kielellään. Käännämme ja kustannamme 
Raamattua sekä herätämme mielenkiintoa Sanaa kohtaan. 
Edistämme työmme kautta luku- ja kirjoitustaitoa sekä vai-
kutamme syrjiviin asenteisiin.

KERÄYSTOIMINNAN TUOTTO käytetään kansainväliseen 
toimintaan ja siihen  välittömästi liittyviin tukitoimiin. 

RAAMATUN KUSTANTAMISTA Suomessa toteutetaan   
omana itsenäisenä liiketoimintanaan, johon ei   
kohdisteta keräysvaroja.
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painopisteet
    100/1000 saavuttamassa tavoitteensa   
Pipliaseurat käynnistivät vuoden 2013 alussa kärkihankkeen, jonka tavoitteena on saattaa valmiiksi 
100 uutta raamatunäännöstä 1000 päivässä. Tavoite on kunnianhimoinen: laajuutta ja merkit-
tävyyttä kuvaa se, että hankkeen alkaessa koko Raamattu oli saatavissa vasta vajaalla 500 eri 
kielellä. Asetettu tavoite on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa. Vuoden 2014 kuluessa 
saatettiin valmiiksi 62 käännöstä. Nykyisen arvion mukaan kolmen vuoden aikana loppuun saate-
tuista käännöksistä 92 julkaistaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

   Vuositeemana työ Mekongin alueella   
Pisaroita Mekong-joen varrelta -vuositeemamateriaali 2014 esitteli raamattutyötä Kambodžassa ja 
Vietnamissa. Seurakunnille sekä opetuskäyttöön suunnattu materiaali perustuu Pipliaseuran omi-
en työntekijöiden aineistonkeruumatkaan. Mekongin alueen sodat, ihmisoikeuksien polkeminen ja 
köyhyys ovat ajaneet ihmisiä pakolaisiksi. Paikallinen raamatunkäännös- ja lukutaitotyö antaa ihmi-
sille toivoa ja muuttaa heidän elämäänsä. Kambodžan, Vietnamin ja Laosin pipliaseurojen johtaja 
Arun Sok Nhep vieraili toukokuussa myös Kokkolan raamattutapahtumassa.

   Yhteistyötä seurakuntien kanssa   
Pipliaseura keskittyy yhä enemmän kokonaisvaltaiseen yhteistyöhön ja yhteistyösopimuksiin 
seurakuntien kanssa. Yhteistyömuotoihin kuuluvat myös lukuisat vierailut seurakunnissa. Aiheet 
liittyvät seurakuntien omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä ajankohtaisiin raamattu-, lukutaito-, hiv-
työn tai Raamatun käytön teemoihin. Pipliaseura on tavoittanut seurakuntien työntekijöitä myös 
näiden omien tilaisuuksien yhteydessä pidetyillä Kirjojen Toreilla. 

Vuosittaista raamattutapahtumaa vietettiin Kokkolassa. Päivitä Piplia, Jaakob -tapahtuma toteu-
tettiin yhteistyössä Kokkolan seudun seurakuntien ja Pohjanmaan Pipliaseuran kanssa. Juhlien 
monipuolinen ja laadukas sisältö keräsi tilaisuuksiin yli kolme tuhatta osallistujaa.  

   Usko hyvän tekemiseen  loi järjestöille uutta yhteistyötä   
Pipliaseura oli mukana seurakuntavaaleihin liittyvillä Hyvän tekemisen toreilla pitkin vuotta 2014. 
Kirkkohallituksen ja kirkon järjestöjen yhdessä kehittämä torikonsepti ja yhteisesiintyminen loivat 
uutta yhteyttä järjestöjen kesken. Samalla seurakunnille tarjottiin ideoita omien Hyvän tekemisen 
toriensa toteuttamiseen. Pipliaseuran teemana toreilla oli lukutaitotyö. Myös vaaleihin liittynyt 
seurakuntavaalikeräys toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä kirkon neljän järjestön kesken.

   Kuukausilahjoittaminen vahvistuu   
Pipliaseura on kehittänyt vuoden 2014 aikana varainhankinnan konseptiaan. Yhtenä keskeisenä 
painopisteenä on siirtyminen yhä enemmän kuukausilahjoittamiseen sekä verkon käyttämiseen 
lahjoituskanavana. Pipliaseura keskittyy varainhankinnassaan yksittäisten maiden sijaan entistä 
vahvemmin keskeisiin työn teemoihin ja työn vaikutuksiin. Samalla kuukausilahjoittaminen rohkai-
see pitkäjänteiseen työhön ja tuen ohjaamiseen sinne, missä tarve on ajankohtaisin.

Suomen Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen    
(United Bible Societies) maailmanlaajuiseen verkostoon,    
joka toimii yli 200 maassa tai alueella. 
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Yli 200-vuotiaan Suomen Pipliaseuran toimintamuodot ovat sen historian aikana muuttu-
neet monella tavalla. Seuran hallitus on käynnistänyt prosessin, jossa työn visio ja toiminta-
ajatus sanoitetaan tuoreesti. Oppivan organisaation luonteeseen kuuluu, että muutos on 
jatkuvaa. Itse perustehtävä pysyy kuitenkin samana.

Tutkimusten mukaan Pipliaseuran tunnettuus ei ole riittävän suuri seuran tehtävän toteut-
tamiseksi. Mutta ne, jotka tuntevat seuran työn hyvin, ovat erittäin sitoutuneita seuran työn 
tukemiseen eri tavoilla.

Pipliaseurat muodostavat ainutlaatuisen kansainvälisen verkoston. Me käännämme ja 
julkaisemme Raamattuja sekä huolehdimme niiden jakelusta. Tuemme ihmisten ja Raamatun 
välistä vuorovaikutusta ja sen yhteiskunnallista merkitystä.

Pipliaseurojen työ ulottuu kaikkialle maailmaan. Seurat toimivat yli 200 maassa ja alueella.  
Me työskentelemme kaikkien kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja yhteisöjen kanssa  
yhteistyössä.

Olemme edelläkävijöitä raamatunkäännös- ja jakelutyössä. Luomme ja käytämme uusia 
menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja, jotta Raamatun sanoma tavoittaisi jokaisen ihmisen.   
Me haluamme tehdä työmme niin, että sillä on pysyvää vaikutusta.

Markku Kotila, toiminnanjohtaja

   ➸
T o i m i n n a n j o h Ta j a 

Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen. 
Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään.
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   ➸
T o i m i n n a n j o h Ta j a 

Missio  Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen. 
Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään.

Visio  Raamattu on kaikkien ulottuvilla ja luo uskoa. 
Sen sanoma toteutuu oikeudenmukaisuutena, rauhana ja sovintona.

Piplia – toivoa tähän päivään   

Pipliaseura kääntää Raamattua eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan 
parhaiten hänen omalla kielellään. Ensimmäisen käännöksen yhteydessä luodaan usein myös 
kirjakieli. 

Kirjakieli tuo yksittäisille ihmisille välitöntä toivoa – mahdollisuuden oppia lukemaan.   
Lukeminen omalla kielellä on perusihmisoikeus ja avain moneen: koulutustason nousu vaikuttaa 
asenteisiin, edistää demokratiaa, lisää tasa-arvoa ja poistaa köyhyyttä. 

Teemme kehitysyhteistyötä kristilliseltä arvopohjalta. Työmme kautta myös syrjäytettyjen ihmis-
arvo toteutuu. Lähimmäisenrakkaus voimistaa ihmistä.

Tarkoitus on, että ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman. Jotkut tarvitsevat    
rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun sanoma on tai mikä   
on Raamatun ja heidän oman elämänsä välinen yhteys.

Pipliaseuran työn kautta   
tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään   
luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle  
vaikutetaan syrjiviin asenteisiin 
herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan   

ja uskoa tulevaisuuteen

Pipliaseuran arvot 
  Usko ja lähimmäisenrakkaus  
Työmme lähtökohtana on Raamattu. Jumala rakastaa kaikkea luomaansa ja Raamattu 
ilmentää tätä rakkautta. Sen sanoma synnyttää uskoa Jumalaan ja 
rakkautta lähimmäisiimme.

  Elämän arvokkuus   
Teemme työtä ihmisarvon puolesta kaikkialla maailmassa. Toimimme erityisesti  
syrjäytettyjen aseman parantamiseksi.

  Toivo ja jatkuvuus   
Haluamme kertoa uudistavasta ja rakastavasta Jumalasta sekä tuoda toivoa ja uskoa 
tulevaisuuteen. Raamattu- ja lukutaitotyömme sekä työ syrjäytettyjen puolesta pyrki-
vät pysyvään muutokseen.

  Rohkeus uudistua   
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Haluamme varmistaa, että Raamatun sanoma 
tulee ymmärrettäväksi ja on saatavilla myös tuleville sukupolville käyttökelpoisessa 
muodossa. Palvelemme tässä kaikkia kristillisiä kirkkoja, seurakuntia ja yhteisöjä.
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Pipliaseuran tulevaisuuden näkymät ovat sidoksissa yleiseen suhdannekehitykseen, 
suurimman yhteistyökumppanin, ev.lut. kirkon tilanteeseen sekä lähetysjärjestöihin 
kohdistuvaan arvokeskusteluun. Myös kehitysyhteistyöhön vaikuttaa yleinen asenne-

ilmasto. Kirjankustantamisen alueella digitaalisuuteen siirtyminen muuttaa painopisteitä ja 
toimintatapoja.

Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellisessa asemassa ja seurakuntarakenteessa on 
tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Isojen yksikköjen merkitys tulee kasvamaan. Ratkaisevaa 
on, kuinka säilyttää paikallisuus seurakuntatyössä. Pipliaseura lisää yhteydenpitoa seurakun-
tiin ja seurakuntayhtymiin. Seura varautuu tuleviin muutoksiin myös laajentamalla yksityisen 
varainhankinnan pohjaa. Työ on pitkäjänteistä sekä seuran tunnettuuden että uusien lähesty-
mistapojen kehittämistä. Kuukausilahjoittamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Vuoden 
2015 alkupuolella on havaittavissa merkkejä myönteisestä kehityksestä.

Asenteet lähetystyöhön ja Raamattuun näyttävät polarisoituvan entisestään. On tärkeää, että 
Pipliaseura pystyy säilyttämään toimivat yhteistyösuhteet eri sidosryhmien kanssa. Hallitus 
arvioi, että tilanne on Pipliaseuran toiminnan kannalta suurelta osin myönteinen. Seuran yh-
teistyö muiden kirkkokuntien kanssa on ollut vakaata ja sen odotetaan pysyvän hyvänä.

Kehitysyhteistyömäärärahoista ja niiden kohdentamisesta käytävä julkinen keskustelu 
vaikuttaa myös seuran positioon. Kehitysyhteistyön volyymi ja tavat ovat esillä vuoden 2015 
eduskuntavaalien vaalikampanjoissa. Kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt pyrkivät yhteiseen 
esiintymiseen. Hallitus kuitenkin katsoo, ettei seuran hankkeisiin vaikuttavia äkillisiä kielteisiä 
muutoksia ole odotettavissa, ja mahdollisuus toiminnan kehittämiseen jatkuu.

Kirjankustantamisessa on jo osin siirrytty digitaalisuuteen. Perinteisen painetun kirjan tulevai-
suutta on kuitenkin vaikea ennustaa. Seura varautuu muutoksiin kehittämällä digitaalisia julkai-
suja ja parantamalla kirjojen saatavuutta mm. vuonna 2014 uudistetun verkkokaupan kautta.

Pipliaseura on käynnistämässä uudenlaisen raamatunkäännöshankkeen, jossa digitaalisen 
julkaisemisen vaikutusta käännöksen kieleen selvitetään uudesta näkökulmasta.  

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. Pipliaseuran 
ulkomaisen työn organisaatiota on kehitetty vastaamaan paremmin hankkeiden suunnittelun, 
monitoroinnin ja raportoinnin asettamiin uusiin haasteisiin.  

Työnantajana Suomen Pipliaseuraan liittyy vakaus. Sen tärkeä voimavara on ammattitaitoinen 
ja motivoitunut henkilöstö. 

Tulevaisuuden näkymiä
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Viestintä laajentaa kuvaa 
Pipliaseura uudistaa systemaattisesti strategioitaan. Tämä on samalla tarkoittanut asioiden yhä 

tarkempaa viestinnällistämistä: miten hahmotamme ja kiteytämme seuran identiteetin, tavoitteet ja 
painopisteet muuttuvassa ympäristössä. Ja edelleen: miten tämä näkyy toimenpiteissä.

Keskeinen havainto ja tutkimustulos on, että Pipliaseuran maine on erittäin hyvä, mutta samalla ihmiset 
tuntevat Pipliaseuraa melko huonosti. Kuva Pipliaseurasta saattaa olla myös vain tiettyyn osa-alueeseen 
painottunut. Laajimmin tunnetaan raamatunkäännöstyö ja raamatunkustannus, kun taas lukutaitotyö, syr-
jäytettyjen aseman parantaminen ja Raamatun käytön vaikutukset tunnetaan osin heikosti.

Vuonna 2014 yhtenä tavoitteena oli nostaa ihmisten tietoisuutta Pipliaseuran tekemästä lukutaitotyöstä. 
Huhtikuussa lanseerattiin kampanja, jossa valittiin kansanäänestyksellä Suomen virallinen Agricola-leivos. 
Kampanja sai suhteellisen runsaasti julkisuutta valtakunnallisessa mediassa. Itse leivosta tärkeämpi on 
kuitenkin sen viesti: suomen kielen isästä rakentuu suora linkki Pipliaseuran nykyiseen työhön. 

Raamatunkäännöstyö ja lukutaitotyö kulkevat käsi kädessä. Kääntäessään 1500-luvulla Uutta testa-
menttia suomen kielelle Mikael Agricola tuli luoneeksi suomen kirjakielen. Samankaltaista työtä tehdään 
edelleen, vaikka aika on toinen. Kääntäessään Raamattua uusille kielille nykyiset pipliaseurat luovat kautta 
maailman yhä uusia kirjakieliä, jotka avaavat vähemmistökansoille tien luku- ja kirjoitustaitoon omalla 
kielellä. Vaikutukset ovat merkittävät. 

Lukeminen omalla kielellä on perusihmisoikeus. Koulutustason nousu vaikuttaa asenteisiin, edistää demo-
kratiaa, lisää tasa-arvoa ja poistaa köyhyyttä. Etenkin naisten ja tyttöjen kouluttaminen kohentaa perhei-
den ja koko yhteisöjen sekä kansojen elämää.

Agricola-leivos toimii myös jatkossa symbolina, joka muistuttaa suomalaisia maailmanlaajuisen lukutai-
totyön merkityksestä. Tavoitteena on vuosittainen Mikael Agricolan päivän seudulle ajoittuva traditio 
ja lukutaitotyön mieltäminen osaksi Pipliaseuran työtä. Samalla tieto Pipliaseuran raamatunkäännös- ja 
lukutataitotyöstä tavoittaa myös suurta yleisöä.
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  Käynnissä lähes 500 käännöshanketta 
Vuonna 2014 Yhtyneet Raamattuseurat osallistui 489 raamatunkäännöshakkeen toteuttamiseen. Uskom-
me, että Raamatun sanoma Jumalan rakkaudesta kuuluu kaikille.  Raamatun kääntäminen on keskeinen 
osa Pipliaseuran toimintaa. 

Raamatunkäännökset palvelevat myös muita kuin hengellisiä tavoitteita. Kokemuksemme mukaan erityi-
sesti vähemmistöt tarvitsevat tukea säilyttääkseen omaleimaisuutensa ja omanarvontuntonsa. Olemme 
oppineet, että Raamatun kääntäminen vähemmistökielille tukee kielten puhujien omanarvontuntoa ja 
lisää omaleimaisten kulttuurien tunnettuutta ja arvostusta.

  100 Raamattua 1 000 päivässä 
Pipliaseurat käynnistivät vuoden 2013 alusta kärkihankkeen, jonka tavoitteena on 100 uutta raamatun-
käännöstä 1 000 päivässä vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen. Kampanjan 
kokoluokkaa ja merkittävyyttä kuvaa, että vuoden 2013 lopussa koko Raamattu oli saatavissa vajaalla  
500 eri kielellä. Kärkihankeen 100 uutta käännöstä sisältävät 45 käännöstä sellaisille kielille, joilla koko 
Raamattua ei ole vielä ollut lainkaan. Muut 55 käännöstä ajanmukaistavat jo olemassa olevia käännöksiä. 

Kärkihanke mahdollistaa valmistuessaan vuoden 2015 lopussa 500 miljoonan ihmisen ja Raamatun sano-
man vuorovaikutuksen. Vuoden 2014 kuluessa kärkihankkeessa julkaistiin 24 uutta raamatunkäännöstä. 
Lisäksi 38 käännöstä saatiin valmiiksi, mutta niitä ei ehditty julkaista.

Asetettu tavoite on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa. Tosin kahdeksan käännöksen julkaisemi-
nen siirtyy vuodelle 2016. 

Raamatun sanoma Jumalan
rakkaudesta kuuluu kaikille

   100/1000-kampanja  

2013      7
2014    24
2015     92   
2016    100      

Uusien julkaistujen käännösten määrä
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   Paikallinen osaaminen vahvistuu  
Raamatunkääntäminen on kansainvälistä moniammatillista ryhmätyötä. Pipliaseuran läh-
tökohtana on, että kohdekielten puhujat laativat käännökset. Tämä vaatii onnistuakseen 
paikallisen osaamisen ja asiantuntemuksen vahvistamista. Paikallisen osaamisen kehittä-
miseksi pipliaseurat järjestävät koulutusta käännöshakkeiden kaikille osapuolille. Koulutus 
toteutetaan joko erilaisten koulutusohjelmien parissa tai kullekin ryhmälle tai toimijalle 
räätälöitynä koulutuksena.

Hyvä esimerkki paikallisen osaamisen vahvistamisesta on Etelä-Amerikan alkuperäiskanso-
jen kääntäjille tarkoitettu koulutusohjelma. Vuonna 2014 ohjelmaan osallistui 40 opiskeli-
jaa kahdeksasta eri maasta. Ohjelman läpäisseet kääntäjät suoriutuvat työstään aiempaa 
paremmin. Vuonna 2014 aikana kurssin läpäisseet kääntäjät työskentelevät hankkeissa, 
jotka palvelevat hieman yli neljää miljoonaa raamatunlukijaa.

Suomen Pipliaseura järjesti ja toteutti lisäksi koulutusta Kreikan, Norjan ja Venäjän Piplia-
seurojen henkilökunnalle niin käännöshankkeiden hallinnoinnissa kuin käytännön toteut-
tamisessakin. Koulutuksen tavoitteena oli syventää yhteistyökumppaneiden kykyä toimia 
käännöstyössä mahdollisimman itsenäisesti ja vastuullisesti. Tämä koulutus edistää välilli-
sesti noin 20 miljoonan ihmisen ja Raamatun sanoman vuorovaikutusta. Volyymiltaan laajin 
kokonaisuus on käännöshanke suomen sukulaiskielille. Vuoden 2014 syksyllä julkaistiin 
Uusi testamentti vuorimariksi. 

   Käännöstyökalujen kehittäminen   
Raamatunkäännöksiä laadittaessa hyödynnetään monenlaista tietotekniikkaa. Pipliaseurat 
osallistuvat aktiivisesti teknisten apuneuvojen kehittämiseen, ja pipliaseuraliikkeen parissa 
toteutettu käännösohjelmisto on alalla kaikkein laajimmin käytetty apuneuvo. Ohjelmistoa 
kehitetään yhteistyössä muiden raamatunkäännöstyön toimijoiden kanssa. 

Suomen Pipliaseuran asiantuntijuutta on hyödynnetty myös Yhtyneiden Raamattuseurojen 
käännösohjelman ja siihen liittyvien teknisten apuneuvojen kehittämiseen. Seuran työnte-
kijä kuuluu myös tietokoneavusteisen raamatunkäännöstyön kehittämisen kansainväliseen 
ohjausryhmään.

 

Toimin raamatunkääntäjänä 1980- 
ja 1990-luvuilla Malesiassa ja uusin 
työpaikkani Pipliaseurassa on kuin 
paluuta ensirakkauteeni. Suomen 
Pipliaseuran ja kansainvälisesti eri 
pipliaseurojen tapa toimia saumat-
tomassa yhteistyössä eri kirkkojen 
ja seurakuntien kanssa on minulle 
tärkeä.  – Richard Brewis

r i c h a r d  b r e w i s   ➸
o h j e l m a j o h Ta j a 

Richard Brewis aloittaa Pipliaseuran kansainvälisen 
työn ohjelmajohtajana toukokuussa 2015.
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Graafinen suunnittelu ja  kansikuva  Anu Tuomainen
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00241 Helsinki, puh. (010) 838 6500

Suomen Pipliaseura   

PL 54, 00241 Helsinki

Maistraatinportti 2A

+358 (0)10 838 6500

www.piplia.fi

www.raamattulahja.fi
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Yhdessä mer-
kityksellisen
työn puolesta

Seurakunnan perustehtävä on toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäi-
senrakkauden toteuttamiseksi. Perustehtävään kuuluu oleellisesti ajatus työn tarkoi-
tuksesta ihmisten elämässä. Seurakuntia ja Pipliaseuraa yhdistää halu tehdä jotakin, 
jolla on pysyvää merkitystä. Yli puolet Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista on Suomen 
Pipliaseuran yhteisöjäseniä.  Yhteistyö on rakentamista, johon eri yhteistyökumppanit 
sitoutuvat ja tuovat oman panoksensa.

Pipliaseura laatii joka vuosi teemamateriaalin seurakuntien eri työmuotojen käyttöön, järjestää opin-
tomatkoja kohdemaihin, joita seurakunnat tukevat, järjestää raamattutyöhön liittyviä koulutustapah-
tumia sekä tapaa seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntaväkeä myös henkilökohtaisesti.

  Pisaroita Mekong-joen varrelta -vuositeemamateriaali 2014 
Vuositeemamateriaali esitteli raamattutyötä Kambodžassa ja Vietnamissa. Pipliaseurojen ja Yhtynei-
den Raamattuseurojen yhteistyö vastaa näissä maissa kirkkojen ja seurakuntien raamattutarpeisiin. 
Se tarkoittaa Raamatun kääntämistä myös vähemmistökielille sekä julkaisun ja jakelun järjestämistä 
siten, että sana saadaan kaikkien ulottuville.

●  ● ❶ ❹  Kuva: anu Tuomainen
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Pipliaseurojen työ on lukutaito-ohjelmien aloittamista siellä, missä lapsilla ja aikuisilla ei ole ollut 
mahdollisuutta oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Mekongin alueen sodat, ihmisoikeuksien polke-
minen ja köyhyys ovat ajaneet ihmisiä pakolaisiksi. Pipliaseurojen työ rakentaa osaltaan rauhaa ja 
antaa ihmisille toivoa huomiseen. Elämän haasteiden keskellä omakielinen Raamattu ja lukutaito 
muuttavat elämää, antavat suuntaa tulevaan ja uskoa hyvään.

 Pipliapäivät 
Eri puolilla Suomea järjestetyt Pipliapäivät ovat tarjonneet      
hedelmällisen tavan kohdata seurakuntien työntekijöitä ja syventää yhteistyötä seurakunta-
yhtymien ja suurten seurakuntien kanssa. Tilaisuuksissa on esitelty Pipliaseuran koulutus- ja muita 
materiaaleja. Seurakuntien työntekijät ovat saaneet ideoita lähetys- ja kansainvälisyystyöhönsä. 
Myynnissä on ollut Raamattuja ja laaja valikoima muita työalalle sopivia kirjoja. Helposti saatavan 
laajan kirjavalikoiman merkitystä on pidetty tärkeänä. Vuoden lopussa Pipliapäivä-nimi muutettiin 
Kirjojen Toriksi; tilaisuuksien sisältö pysyy kuitenkin samana.

Kirjojen Torit tarjoavat myös jatkossa hyvän mahdollisuuden kuulla paikallisseurakuntien toiveita sii-
tä, miten Pipliaseura voisi paremmin palvella niiden työtä. Samassa yhteydessä seurakunnat voivat 
myös vuoden 2014 tapaan neuvotella yhteistyö- ja jäsensopimuksista.

 Ekumeeninen raamattutapahtuma 
Ekumeenista raamattutapahtumaa Päivitä Piplia, Jaakob, vietettiin toukokuun lopulla Kokkolassa. 
Paikalliset seurakunnat kattaen eri kirkkokuntia olivat aktiivisesti suunnittelemassa ja toteutta-
massa tapahtumaa. Kokkolan raamattutapahtuman ulkomaisena vieraana oli Mekongin alueen 
raamattu työn pääsihteeri Arun Sok Nhep Kambodžasta. Laadukas ohjelma keräsi eri tilaisuuksiin  
yli kolme tuhatta osallistujaa.

 Yhteistyösopimukset  
137 seurakuntaa on tehnyt yhteistyösopimuksen Pipliaseuran kanssa. Lisäksi Helsingin seurakun-
tayhtymä on yhteistyökumppanina tukenut pitkäjänteisesti raamatunkäännöshankkeita Venäjällä ja 
useissa Afrikan maissa.  

Pipliaseuran näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että seurakuntien edustajat voivat tutustua konk-
reettisiin hankkeisiin ja nähdä niiden vaikutuksen ihmisten elämään. Suomen ev.lut. kirkolla on Kiinan 
kirkon kanssa yhteistyösopimus, jossa sitoudutaan raamattutyöhön ja työntekijöiden koulutukseen 
Kiinassa. Suomalaisille yhteistyökumppaneille järjestettiin vuonna 2014 opintomatka Kiinaan, jonka 
kautta seurakuntien edustajilla oli mahdollisuus tutustua työn vaikutuksiin. Matkalla tavattiin kirkon 
paikallista johtoa ja seurakuntien vastuunkantajia, vierailtiin teologisissa seminaareissa, tutustuttiin 
Raamatun käännöstyöhön erityisesti Yunnanin maakunnassa sekä raamattupainoon Nanjingissa.

 

Pipliaseuran monipuoliset materiaalit ovat 
olleet ahkerassa käytössä erityisesti lähetys- ja 
rippikoulutyössämme. Raamattusunnuntaita 
vietämme aina, vuoden 2014 saarnan yhtey-
dessä näytin videon Vietnamin kristityistä. 
Seurakuntamme tukee Kiinan raamattutyötä, 
joten oli todellinen ilo osallistua Pipliaseuran 
järjestämälle opintomatkalle Kiinaan! Matkan 
annista on riittänyt valtavasti kerrottavaa 
päiväkotiryhmistä vanhusten piireihin. 
– Silja-Maaria Kavasto, pastori PoristaS i l j a - M a a r i a  K ava S t o  ➸ 

p a S t o r i

 Kuva: anu Tuomainen
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Varainhankinta kutsuu
vaikuttamaan
Yksityisen tukijan kannalta lahjoittaminen on vaikuttamista itselle tärkeiden asioi-
den puolesta. Tukemalla Pipliaseuran kansainvälistä työtä voi vaikuttaa pitkäjän-
teisesti raamatunkäännös-, lukutaito- ja Raamatun käytön edistämistyöhön sekä 
syrjäytettyjen aseman parantamiseen. Pipliaseura keskittyy varainhankinnassaan 
yksittäisten maiden sijaan entistä vahvemmin keskeisiin työn teemoihin ja työn vai-
kutuksiin. Pipliaseuran tavoitteena on siirtyä yhä enemmän kuukausilahjoittami-
seen sekä verkon käyttämiseen lahjoituskanavana. Samalla kuukausilahjoittaminen 
rohkaisee pitkäjänteiseen työhön ja tuen ohjaamiseen sinne, missä tarve on ajan-
kohtaisin. Varat ohjataan kohdemaihin ja -hankkeisiin Yhtyneiden Raamattuseuro-
jen ohjelmien kautta. Vuonna 2014 toteutettiin seuraavat keräykset:

 1. Lukutaitoa vieraalla maalla 
Keräys Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaito-ohjelmiin Mekongin alueella erityisesti 
Kambodžassa asuvien vietnamilaisten lasten, aikuisten, kristittyjen ja ei-kristittyjen keskuu-
dessa. Khmerin kielen osaaminen vähentää heihin kohdistuvaa syrjintää, ja lukutaitokirjojen 
raamatunkertomukset tutustuttavat oppilaat kristinuskoon.

 2. Kielen ansiosta kansa elää ja on olemassa 
Keräys Raamattu Suomen Suvulle -hankkeeseen Venäjällä. Raamatunkäännöshanke suomensu-
kuisille kielille on edennyt jo yli puolivälin, ja siinä on julkaistu seitsemän Uutta testamenttia ja 
koko Raamattu udmurtin kielellä.

 3. Meillä on tehtävä 
Keräys raamattutyöhön Mekongin alueella, erityisesti Kambodžassa ja Vietnamissa. Paikallis-
ten pipliaseurojen ja Yhtyneiden Raamattuseurojen yhteistyön tavoitteena on vastata näissä 
maissa kirkkojen ja seurakuntien raamattutarpeisiin. Siksi Raamattua käännetään ja lukutaito-
opetusta järjestetään myös vähemmistökielille.

 4. ”Jakuutit tarvitsevat oman Raamatun” 
Keräys raamatunkäännöshankkeisiin Venäjällä puhuttaville jakuutin, baškiirin, burjaatin ja altain 
kielille sekä suomensukuisille kielille. Jakuutinkielinen Uusi testamentti valmistui 2004 ja koko 
Raamatun jakuutiksi on tarkoitus valmistua 2019.

 5. Koulutus poistaa ennakkoluuloja 
Keräys Afrikan pipliaseurojen Laupias samarialainen -hiv-ohjelmiin. Suomen Pipliaseura on ollut 
paikallisten pipliaseurojen monivuotisena kumppanina Laupias samarialainen -hiv-hankkeissa 



[[
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Norsunluuranniolla, Burundissa ja Malawissa. Myös vammaisten keskuudessa riski hi-viruksen 
leviämiseen on suuri, ja siksi heidätkin halutaan kutsua mukaan koulutuksiin.

 6. Auta Irakin pakolaisia! 
Keräys niiden yli miljoonan Irakin kristityn auttamiseksi, jotka olivat joutuneet jättämään kotinsa 
ja omaisuutensa ja pakenemaan ISISin aloittamia vainoja Kurdistaniin. Paikallinen pipliaseura jakoi 
pakolaisille avustuspakkauksia ja Raamattuja.

 7. Toivoa ja valoa Intian näkövammaisille 
Keräys Intian Pipliaseuran näkövammaistyöhön. Näkövammaiset joutuvat usein perheensä hyl-
kääminä asumaan kadulla ja kerjäämään elantonsa. Paikallinen pipliaseura julkaisee Raamattuja 
pistekirjoituksella ja tuottaa muutakin raamattupohjaista materiaalia jaettavaksi näkövammaisille.

 8. Sana tuo toivoa Kiinan vähemmistökansoille 
Keräys Raamattujen käännöstyöhön vähemmistökielille ja Raamattujen jakeluun Kiinassa. Etelä-
Kiinassa sijaitsevassa Yunnanin maakunnassa Raamattua käännetään seitsemälle vähemmistökie-
lelle, joista neljälle on jo valmistunut Raamattu tai Uusi testamentti. Yhtyneiden Raamattuseurojen 
käännöstyön ansiosta yli 1,7 miljoonaa kiinalaista sai vuonna 2013 oman Raamatun. Suomen Piplia-
seura on kumppanina Kiinassa Raamattujen painatus-, jakelu- ja käännöshankkeissa.

 9. Tee uudenvuodenlupaus -kuukausilahjoittajakampanja 
Vuodenvaihteessa toteutettiin ensimmäinen varainhankinnan uudistetun strategian mukainen 
kuukausilahjoituskampanja. Kampanjan teemana oli Tee uudenvuodenlupaus, joka varmasti to-
teutuu. Kampanja korosti raamattutyön pitkäjänteisyyttä, ja siinä haastettiin yksityisiä lahjoittajia 
sitoutumaan Pipliaseuran kansainvälisen työn tukemiseen. Keräys suuntasi varainhankinnan linjaa, 
jota tullaan jatkamaan tulevina vuosina.

Pipliaseuran toiminta tähtää Raamatun kään-
tämiseen eri kielille. Raamattu on Jumalan 
innoittamaa sanaa, jolla on elämää muuttava 
voima. Kuukausilahjoittajat turvaavat kään-
nöstoiminnan jatkuvuuden. 

Varainhankintaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

 1. Usko hyvä tekemiseen -seurakuntavaalien vaalikeräys 
Syksyn 2014 seurakuntavaalien yhteydessä toteutettiin vaalikeräys, jonka järjestämises-
tä Pipliaseura vastasi yhdessä kolmen muun kirkollisen toimijan – Suomen Lähetysseu-
ran, Kirkon Ulkomaanavun ja Kirkkopalveluiden Suurella sydämellä -verkoston kanssa. 

 2. Hyvä testamentti -kampanja 
Pipliaseura on yhtenä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestönä mukana Hyvä tes-
tamentti -kampanjassa, jolla halutaan muuttaa testamenttikulttuuria Suomessa. Neljän-
toista järjestön yhteiskampanja alkoi tammikuussa 2015, mutta sen suunnittelu tapahtui 
vuoden 2014 aikana. Kampanjan ensi vaihe toteutettiin internetiä ja lehtimainontaa 
käyttäen. Toimenpiteet jatkuvat vuoden 2015 kesällä ja syksyllä.

s o i n T u  e l o  ➸ 
P i P l i a s e u r a n  T y ö n  T u K i j a
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Käännöshankkeet 
Bolivia  
Keski-ketsuan käännöksen uudistaminen
Egypti  
Uudistettu Van Dyken arabiankielinen käännös 
selityksin
Etiopia   
Sidamon käännöksen uudistaminen
Intia 
Käännöstyö 25 kielelle

Hankkeet teemoittain
Kambodža
Khmerin käännöksen uudistaminen
Kiina 
Käännöstyö vähemmistökielille
Malawi 
Lomwen käännös
Meksiko  
Purepetshan käännös
Sambia
Luvalen käännöksen uudistaminen

Suomen Pipliaseuran vuonna 2014 tukema työ
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Thaimaa
Uudistettu thairaamattu sanaselityksin 
Turkki
Kurdin Vanhan testamentin käännöstyö
Uganda
Lumasaaban ekumeeninen Vanhan testamentin 
käännös
Venäjä
Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä 
Raamatunkäännösinstituutin kanssa; Venäjän Pip-
liaseuran Vanhan testamentin käännöshankkeet: 
altai, jakuutti, baškiiri ja burjaatti 
Vietnam
Muongin Uuden testamentin käännös, vietnamin 
käännös selityksin
Yhteiset
Pohjoissaamen Vanhan testamentin käännös, 
käännöshankkeet koltansaameksi ja inarinsaamek-
si, raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön 
koordinointi, raamatunkääntäjien koulutusohjelma 
Etelä-Amerikassa, raamatunkäännöstyön laadun-
valvonta ja tukipalvelut

Lukutaitotyö 
Argentiina 
Lukutaitohanke wichí-kansan parissa
Bolivia 
Lukutaitohanke aimara-kansan parissa
Egypti
Lukutaitotyö lasten ja aikuisten parissa
Kambodža
Lukutaitotyö vietnamilaisten maahanmuuttajien 
parissa
Keski-Afrikan tasavalta 
Lukutaitohanke naisille sangon kielellä
Yhtyneet Raamattuseurat 
Lukutaitotyön koordinaatio ja tukitoiminnot

Raamatunkäyttö
Egypti
Raamattujakelu kristityille alakoululaisille
Intia
Lapsityö 
Irak
Irakin kristittyjen ja kristillisten kirkkojen avustami-
nen (lääkkeitä, ruokaa, Raamattuja)
Israel
Raamattujen ja raamattumateriaalien jako, työ 
siirtotyöläisten parissa
Jordania
Raamattujakelun ja myynnin tukitoiminnot
Kiina
Raamattujen saatavuuden parantaminen erityisesti 
maaseudulla

Malawi
Uusien käännösten painatus (chichewa, yao, tumbuka)
Palestiina
Tukea keskukselle, jossa eri-ikäiset voivat eri aktiviteet-
tien kautta tutustua ja syventyä Raamatun sanomaan
Tansania
Raamattuja kouluihin
Unkari
Raamantunkäytön ja Raamatun tunnettavuuden edistä-
minen 
Viro
Raamattuja rippikoululaisille

Hiv-työ
Norsunluurannikko, Burundi ja Malawi, Afrikan piplia-
seurojen hiv-työn toimisto: Laupias samarialainen -hiv-
ohjelma

Yleisavustukset perustoimintoihin
Israelin arabiankielinen Pipliaseura, Eritrea, Guinea-
Conakry, Irak, Jordania, Keski-Afrikan tasavalta, Niger, 
Seychellit ja Valkovenäjä
Yhtyneet Raamattuseurat: Yleisavustus yhteisiin toi-
mintoihin



Pysyvä muutos vaatii 
määrätietoista työtä

● ● ❶ ❹ 

    16   ❶❹   Suomen Pipliaseura        

Afrikka on läpeensä uskonnollinen maanosa. 
Kristillisten kirkkojen ja ylipäänsä uskonnolli-
suuden asema ja vaikutus ihmisten jokapäiväi-

sessä elämässä on erittäin vahva. Usko antaa elämälle 
pohjan ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Raa-
matun ajatus lähimmäisenrakkaudesta voi kuitenkin 
kääntyä myös päälaelleen, kun halveksivia ja torjuvia 
asenteita perustellaan Raamatulla. Tämä koskee myös 
kielteisiä ja syrjiviä asenteita hiv-tartunnan saaneita 

kohtaan. Muutos on kuitenkin mahdollinen, kun ihmi-
sen uskonnollinen ulottuvuus otetaan vakavasti. Laupi-
as samarialainen paljastaa syrjivän Raamatun tulkinnan 
takana olevia uskomuksia ja asenteita. Kun asenteet 
muuttuvat ja tieto korjaa uskomuksia, myös tulkinta 
muuttuu lähimmäisen syrjinnästä hänen auttamiseensa. 

Laupias samarialainen -hiv-ohjelma toimii yli 20  
Saharan eteläpuolisessa Afrikan maassa. Suomi, Ruotsi 



Pysyvä muutos vaatii 
määrätietoista työtä

Laupias samarialainen -hiv- 

ohjelman tavoitteena on 

kestävä asennemuutos, 

joka näkyy arjessa 

suvaitsevaisuutena, 

tekoina ja 

vastuuntuntoisina 

valintoina. Ohjelma 

vahvistaa kaikille 

kuuluvien ihmisoikeuksien 

ja lähimmäisenrakkauden 

toteutumista. 
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ja Norja tukevat valtiollisesta kehitysrahoituksesta maahank-
keita, lisäksi Suomi ja Norja tukevat ohjelmaa kehittävää 
ja koordinoivaa Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimistoa. 
Suomen Pipliaseuran yhteistyömaat ovat Norsunluurannikko, 
Burundi ja Malawi.

  Case Malawi  
Ulkopuolinen arviointi auttaa kehittämään hanketta…
Vuonna 2014 toteutettiin Malawin maahankkeen arviointi. 

Vuorovaikutteisen koulutuksen asiantuntijat arvi-
oivat Malawin hankesuunnitelmien toteutumista 
ja hankkeen vaikuttavuutta. Arvioinnissa kiinnitet-
tiin erityistä huomiota käytettyihin pedagogisiin 
menetelmiin. Arvioinnin toteuttivat yhteistyössä 
paikallinen ja suomalainen asiantuntija.

Arvioinnin tarkoitus oli saada ulkopuolisen asian-
tuntijan arvio hankekokonaisuuden toteutumises-
ta. Näkökulmana on toiminnan kehittäminen ja 
paikallisen osaamisen vahvistaminen. Olennainen 
osa arviointia on paikallisen yhteistyökumppanin 
vastaus annettuihin suosituksiin. Arvioinnin suosi-
tukset voivat koskea myös hankkeen suomalaista 
osapuolta. Tämä dialogi on olennainen osa vastuul-
lista kehitysyhteistyötä. 

“Malawin hankkeen vahvuuksia ovat:
• hankkeen selkeä rakenne
• tapa, jolla hankkeessa hyödynnetään laajasti 

tunnettua Laupias samarialainen -kertomusta. 
Tämä menetelmä sopii hyvin Malawin kristinus-
kosta ammentavaan kulttuuriin sekä 

• yhteistyö paikallisten kirkkojen kanssa. Kirkoil-
la on merkittävä rooli hiv-tietouden levittämi-
sessä ja asennemuutoksessa.

…ja nostaa esiin mahdollisia maakohtaisia 
kehittämisalueita 

Malawin hankkeen vaikuttavuuden vahvistamiseksi 
kannalta on suositeltavaa:
• rajata ohjaajakoulutuksen ryhmäkokoa 20–25 

osallistujaan 
• lisätä hieman koulutuspäivien määrää ja jakaa 

ehkä koulutus kahteen osaan
• rajata käsiteltävien asioiden määrä strategises-

ti olennaisimpaan  
• Tämä tukisi entisestään osallistujien asentei-

den ja käyttäytymisen muutosta ja vahvistaisi 
osallistujien kapasiteettia tukea yhteisöjen 
muutosprosessia.”

– Malawin hankkeen evaluaatioraportti vuodelta 2014
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Raamattujen
myynti ja levikki kasvaa

Pipliaseuran suomenkielisten Raamattujen myynti kasvoi edellisvuodesta 9,7 % ja levikki 
9,5 %. Samalla vieraskielisiä Raamattuja myytiin 23,4 % edellisvuotta enemmän.

Pipliaseuran kustannustoiminta on omaa itsenäistä liiketoimintaansa, johon ei kohdisteta 
keräysvaroja. Sen tulee myös kattaa omat kulunsa ja osuutensa seuran yhteisistä kuluista. 

Kustannustoiminnan perimmäisenä tarkoituksena on taata suomenkielisen Raamatun ja 
siihen liittyvän kirjallisuuden helppo saatavuus. Palvellakseen laajasti eri ryhmien tarpeita 
seura myy myös muiden kustantajien tuotteita, kuten vieraskielisiä Raamattuja, joita on 
valikoimassa noin sata.

  Sana kaikkien ulottuville 
Huhtikuussa 2014 Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n raamatunkustannustoiminta siirtyi  
Suomen Pipliaseuralle. Raamatunkustantamisen suurempi volyymi antaa Pipliaseuralle 
entistä paremmat mahdollisuudet tarjota seurakunnille ja muille asiakkaille raamattu-
julkaisuja heidän tarpeitaan vastaavassa muodossa kohtuullisella hinnalla. 

Pipliaseuralla on pitkät perinteet ja ammattitaito kannattavassa raamatunkustantamisessa.  
Seura ei kuitenkaan tavoittele ensisijaisesti kustannustoiminnan voittoa vaan tehtävänsä 
mukaisesti saattaa Sanaa kaikkien ulottuville, jotka sitä haluavat.  Tähän liittyy suhteellisen 
laaja Raamatun käyttöä edistävien materiaalien tuotanto, erityisryhmien – kuten heikko-
näköisten ja kuulovammaisten – huomioon ottaminen sekä pienimuotoinen, tarveharkin-
tainen ilmaisjakelu. 
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  Raamattuja tarpeen mukaan 
Pipliaseura edistää Raamatun käyttöä painettuina Raamattuina, äänitteinä ja digitaalisessa muodos-
sa. Suurimmat volyymit ovat vuodesta toiseen rippi- ja vihkiraamatuilla. Toinen päätuoteryhmä on 
virsikirjat. 

Suomen laajin raamattuvalikoima palvelee myös yksittäisiä ihmisiä erilaisissa arjen tarpeissa. Nahka-
kantiset, käsinsidotut ja nimikoidut Raamatut toimivat edelleen lahjakirjoina. Vuoden 2014 lopulla 
viritettiin myös uusi digitaalinen hanke, joka liittyy raamatunkääntämiseen ja sisällön saavutettavuu-
teen eri päätelaitteilla.

  Verkkokaupasta keskeinen asiakaspalvelun kanava  
Vuoden 2014 merkittävin kustannustoiminnan kehitystyö oli pipliakauppa.fi:n uudistaminen.  
Uudistus oli sekä tekninen että käyttäjäkokemusta parantava. Uusi verkkokauppa mahdollistaa  
mm. kausikampanjat sekä tuotteiden havainnollisen esillepanon ja selailun erilaisilla päätelaitteilla. 

Pipliakaupan valikoima kattaa koko Pipliaseuran tuotevalikoiman. Raamattuvalikoima on maan  
suurin, ja tilattavissa on myös muiden kustantajien tuotteita. 

Pipliakauppa.fi palvelee erityisesti kuluttaja-asiakkaita. Lisäksi rekisteröityneille jälleenmyyjille ja 
seurakuntien ostajille avattiin oma suljettu palvelunsa, jossa voi tehdä tilauksia sopimushinnoin. 
Myyntiä hoitaa silti edelleen myös myyjäverkosto.   
 
  

Raamatut
suomenkieliset    58 693 189 58 882
vieraskieliset 1 375 21 1 396
Uudet testamentit
suomenkieliset 3 747 43 3 790     
vieraskieliset 436 6 442

                                                                     Myynti          Ilmaisjakelu                      Yhteensä          
  Raamattujen levikki 2014  

Raamattujen
myynti ja levikki kasvaa

Suomenkielisten Raamattujen myynti kasvoi 9,7 % 
Suomenkielisten Raamattujen levikki 58 882 kappaletta

Vieraskielisten Raamattujen myynti kasvoi 23,4 %

Pipliaseuran toimintaan kuuluu oleellisesti myös vastuullisuus. Piplia-
seurojen käyttämät kirjapainot eri puolilla maailmaa täyttävät tiukat 
laatu- ja ympäristökriteerit mm. paperin- ja muun tuotannon suhteen. 
Valtaosa Suomen Pipliaseuran Raamatuista painetaan Hollannissa.  
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Tunnusluvut 

                                                                          
Kansainvälisen työn kulurakenne   
            € 
■   Hankerahoitus 1 968 057 
■   Varainhankinta  324 684 
■   Koulutus 162 602 
■  Viestintä 115 067
■   Osuus yleishallinnosta  25 336
  yhteensä 2 595 746

Varainhankinta tulolajeittain              €                       %
■   Talousarviomäärärahat  

■   Kohdevarat  

■   Kolehdit 

■   Lahjoitukset yksityisiltä

■   Julkiset avustukset   

■  Muut lahjoitukset

 yhteensä 

  1  112 560      43  

 235 383     9

 185 943    7

 543 459     21

 461 508          18

 76 313           3

  2 615 166 100
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  Varainhankinta tulolajeittain  
Pipliaseuran talous on aiempien vuosien tapaan edelleen vakaalla pohjalla. Varainhankinnan tuotot 
olivat 2 615 000 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia. 
Keräysv etoomuksilla pyritään varmistamaan vapaiden lahjoitusten riittävä määrä, jotta seuran ydin-
tehtävä olisi mahdollista myös niillä alueilla, jotka eivät ole laajasti tunnettuja.
Tuki seurakunnilta  Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidos-
ryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 113 000 euroa ja muita tuottoja 421 000 euroa. 
Kokonaistuotot seurakunnilta säilyivät samalla tasolla vuoteen 2013 verrattuna. 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 säännöl-
lisesti tai tapauskohtaisesti. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 543 000, mikä on 6 % vähemmän kuin 
vuonna 2013. Seura käynnisti vuoden 2014 joulukuussa kampanjan kuukausilahjoitusten kasvattami-
seksi. Tämän linja on jo vaikuttanut positiivisesti alkuvuoden 2015 tulokseen. 
Julkiset avustukset  Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 392 000 euroa. Avustuksena 
Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallitukselta saatiin 70 000 euroa pohjois- ja inarinsaamenkielisen Raa-
matun käännöstyöhön.
Muut lahjoitukset Muita lahjoituksia saatiin 76 000 euroa.
Testamentit Vuoden 2014 aikana seura sai testamenttilahjoina 265 000 euroa. Tämän lisäksi seura 
sain legaattina toisen puolen jo osaksi omistamastaan kiinteistöstä. Lainhuuto tästä valmistui vasta 
vuoden 2015 puolella. Perukirjaan osuuden arvoksi on merkitty 90 000 euroa. 

  Kansainvälinen työ ja tukitoiminnot  
Pipliaseuran hallitus on asettanut tavoitteeksi, että 75 % kansainväliseen työhön kohdistuvista 
varoista kohdentuu raamattu- ja kehityshankkeisiin. Vuonna 2014 suhdeluku oli 74 %. Kansainvä-
lisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, viestintään ja sidosryhmille suunnattuun koulu-
tukseen sekä yleishallintoon käytettiin 26 %.   

14
13

6

76
     %       
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Kansainvälisen työn sisällölliset painopisteet

■   Käännöshankkeet

■   Hiv-työ

■   Raamatunkäytön 

      edistäminen

■   Yleisavustukset 

■   Lukutaitohankkeet

Kansainvälinen työ maanosittain  

■  Saharan eteläpuolinen 

   Afrikka 

■  Eurooppa (mm. Raamattu 

  Suomen Suvulle, pohjois-

  saame ja inarinsaame) 

■  Aasia 

■  Etelä- ja Keski-Amerikka 

■  Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 
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Kustannustoiminta, tuotot ja kulut  €                     
■   Myyntituotot  871 566

■   Tuottojäämä / yleishallintoon  46 172

■    Kulut  825 394 

Kansainväliset hankkeet 
■   Yksittäiset Pipliaseurat ja 
  muut kumppanit
■   Pipliaseurojen yhteiset ohjelmat
■   Kehitysyhteistyö
■   Muut ohjelmat
■     Ohjelmien suunnittelu ja seuranta

23     15
5       %     34

9 7 

22 
 17      %     45

23

  Kansainvälisen työn rakenne  
Suomen Pipliaseura antoi hanketukea raamatunkäännöstyöhön, lukutaitotyöhön ja Raama-
tun käytön edistämiseen 671 000 euroa. Yhtyneiden Raamattuseurojen yhteisiin ohjelmiin 
kohdennettiin 291 000 euroa. Lisäksi seura kohdensi kehitysyhteistyöhankkeisiin 452 000 
ja muihin hankkeisiin 91 000 euroa. Hankkeiden suunnitteluun ja seurantaan on kirjattu 
kuluja, joita ei ole suoraan kirjattu yksittäisille hankkeille. Näitä oli 291 000 euroa. 

  Kansainvälinen työ jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti  
Yksittäisten hankkeiden ja ohjelmien kulut olivat 1 505 000 euroa. Saharan eteläpuolei-
seen Afrikkaan kohdistuva työ on suurelta osin kehitysyhteistyöhankkeita. Maailmanlaa-
juisesti 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. 

  Kustannustoiminta, tuotot ja kulut  
Kustannustoiminnan tuotot nousivat 1 % edellisvuodesta. Tuottojäämä nousi saman verran. 
Raamattujen kappalemääräinen levikki nousi 11 %. Tammi–maaliskuun 2015 tuotoissa on 
havaittavissa selvää euromääräistä kasvua vuoteen 2014 verrattuna. 
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  Hallitus 

Puheenjohtaja 
PeKKa särKiö, kenttäpiispa (ev.lut.)
Varapuheenjohtaja 
Taina Karhu, rehtori (SVKN)
Jäsenet
minna KoisTinen, pastori (ev.lut.)
jaana Kymäläinen, viestintäpäällikkö (ev.lut.)
Timo mäKirinTa, kirkkoherra (ort.)
anna-maija PahKala, lähetyssihteeri (ev.lut.)
jaana ranTala, projektisihteeri (ev.lut.)
olli saunanoja, laamanni (ev.lut.) 
KaTri Tenhunen, toimitussihteeri (kat.)
sami uusi-rauva, pastori (ev.lut.)

  Johtoryhmä  

Toiminnanjohtaja marKKu KoTila
Ohjelmajohtaja marTTi asiKainen 
Talousjohtaja eeva vuorinen
Ohjelmajohtaja maTleena järviö, sihteeri
  Henkilökunta  

marKKu KoTila, toiminnanjohtaja 
richard brewis, ohjelmajohtaja 
sePPo siPilä, käännöstyön johtaja
maTleena järviö, ohjelmajohtaja 
leena KoivisTo, kumppanuuskoordinaattori

marTTi asiKainen, ohjelmajohtaja
anne huoPonen, varainhankinnan koordinaattori
saTu TouKKari, sidosryhmäkoordinaattori
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
  Tilintarkastajat  

PricewaterhouseCoopers Oy

Miten hallinto on järjestetty?

  Jäsenkunta 

Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2014 lop-
puun mennessä 225 (233) seurakuntaa oli ilmoittautu-
nut jäseneksi. Pieni määrän lasku johtuu seurakuntien 
lakkauttamisista. Kukin seurakunta voi lähettää vuosi-
kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.
Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen 
ortodoksinen kirkko sekä Suomen vapaakristillinen 
neuvosto (SVKN) ovat seuran jäseniä. Kukin niistä 
voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen 
edustajan.
Muut jäsenyhteisöt: Seuran luonne kansalaisjärjestö-
nä toteutuu 15 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka 
toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alue-
seurojen jäsenet ovat samalla Suomen Pipliaseuran 
kannattajajäseniä. Kannattajajäseniä seuralla oli tili-
vuoden päättyessä kaikkiaan 3 929 (3 924). Alueel-
lisilla seuroilla ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne 
toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura voi 
lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmää-
ränsä kutakin alkavaa satalukua kohden.
Henkilöjäsenet: Kun seura 1970-luvun alkupuolella 
siirtyi henkilöjärjestöstä sekamuotoiseksi yhdistyk-
seksi, säilyttivät vanhojen sääntöjen mukaan jäseniksi 
tulleet henkilöjäsenet oikeutensa. Näitä henkilöjäse-
niä seuralla on enää yksi henkilö. Uusia jäseniä tähän 
ryhmään ei enää oteta.
Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (ev.lut.), ark-
kipiispa Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (kat.), seura-
kuntaneuvos 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 kerral-
laan valitsemaa varsinaistajäsentä, joista vuosittain 
kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen 
voidaan valita uudelleen korkeintaan kaksi kertaa pe-
räkkäin. Puheenjohtajan toimikausilla ei ole rajoitusta. 
Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon 
eri tunnustuskunnat niin, että seitsemän jäsenen, mu-
kaan lukien puheenjohtajan, tulee olla Suomen ev.lut. 
kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen 
ev.lut. kirkon jäseniä. Hallitus valitsee vuodeksi ker-
rallaan varapuheenjohtajan. (5§) Vuosikokouksessa 
suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen 
vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta.
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Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvista-
mat ohjeet ja menettelytavat taloudellisten väärin-
käytösten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle 
blowing and fraud response policy).

Projektisuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoit-
tajien käytössä intranetissä. Yhtyneiden Raamattu-
seurojen tilintarkastuksesta vastaa Grant Thornton 
UK LLP. 

Toiminnanjohtaja Markku Kotila on Yhtyneiden Raa-
mattuseurojen neuvoston (Global Council) ja halli-
tuksen (Executive Board) jäsen sekä jäsenyyskomi-
tean (Membership Committee) ja hiv-kehityshank-
keiden ohjausryhmän (Steering Group) jäsen. Lisäksi 
hän edustaa seuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen 
keskeisten rahoittajien kokouksessa (Resource Mo-
bilization Group).

Talousjohtaja Eeva Vuorinen toimii Euroopan ja Lähi-
idän alueen julkaisuryhmän puheenjohtajana (Euro-
pean Publishing Group). Käännöstyön johtaja Seppo 
Sipilä on merkittävän osan työpanoksestaan Yhtynei-
den Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff).

  Jäsenyydet muissa järjestöissä 

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

   Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten sidosryhmien 

   luottamuselimissä 

Toiminnanjohtaja on jäsenenä Suomen lähetysneu-
voston hallituksessa.

  Henkilöstö 

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

  Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus 

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveys-
huoltoa ja työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. 

Hallitus kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa.

Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työ-
valiokunta. Sen keskeisin rooli on toimia valvonta-
valiokuntana.

  Toiminnanjohtaja ja johtoryhmä 

Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, 
toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa (yleistoimivalta). 
Hallitus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, 
jossa määritellään tarkemmin toiminnanjohtajan vas-
tuut.

Toiminnanjohtajaa avustavaan johtoryhmään kuu-
luvat toiminnanjohtajan ohella talousjohtaja Eeva 
Vuorinen ja ohjelmajohtaja Martti Asikainen. Joh-
toryhmän pöytäkirjanpitäjänä toimii ohjelmajohtaja 
Matleena Järviö. Laajennettuun johtoryhmään ovat 
edellä mainittujen lisäksi kuuluneet viestintäjohtaja 
Terhi Huovari ja käännöstyön johtaja Seppo Sipilä.

  Johtamisen kehittäminen 

Hallitus antaa vuosittain johtamista koskevan kirjal-
lisen palautteen toiminnanjohtajalle. 

  Hallituksen ja johdon palkkiot 

Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu 
palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luottamusteh-
tävän hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvat-
tu. Johtoryhmän palkkauksesta ja muista työsuhteen 
ehdoista päättää hallituksen puheenjohtaja.

  Lähipiirirekisteri 

Seura ylläpitää lähipiirirekisteriä. Ilmoitus pyydetään 
hallituksen jäseniltä sekä niiltä työntekijöiltä, joilla on 
asemansa 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 rekisteröi-
ty yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 
800058), jonka kautta Suomen Pipliaseura kohden-
taa varoja valtaosaan kansainvälisistä projekteistaan. 
Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseuro-
jen perustajajäsen (1946). Järjestön toimintaa ja va-
rojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema hallitus sekä 
asianomainen viranomainen (Charity Commission).
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Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen 
Terveystalon työterveyspalveluiden kanssa. Tässä 
pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuol-
lossa. Toimintaan on saatu tukea myös työeläkeyhtiö 
Varmalta.

Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä 
jaksamista virikeseteleillä.

Kolme päivää tai sen yli kestäneestä sairaudesta 
johtuneita poissaoloja oli tilivuoden aikana 101 (119) 
päivää.

Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toi-
mii Leena Koivisto ja työsuojeluvaltuutettuna Satu 
Toukkari.

  Keräysluvat  

Seuralla on voimassa Poliisihallituksen myöntämä 
keräyslupa koko maahan lukuun ottamatta Ahvenan-
maata (2020/2013/1766). Ahvenanmaata koskevan 
luvan on myöntänyt Ålands landkapsregering (ÅLR 
2014/4443).
 

  Rahoitusasema  

Seuran omavaraisuusaste on 87 %.

  Varainhallinta  

Seuran sijoitusomaisuus on pitkäaikaisina sijoituksina 
matalan riskin instrumenteissa.  Sijoitusomaisuus oli 
31.12.2014 yhteensä 2 605 582 euroa. Sijoitusten 
tuottama kassavirta oli markkinoiden tilanteen huo-
mioon ottaen tyydyttävä.  

Sijoitusomaisuudesta 48 % on Nordean ja 26 % 
Helsingin OP Pankin valtakirjamallilla hoidetuissa 
salkuissa.  Sijoitusprofiili on molemmissa varovai-
nen, eli osakepaino on keskimäärin 25 %.  Helsingin 
OP Pankin  salkussa on tämän lisäksi sijoitusomai-
suudesta 13 %, ja sitä hoidetaan konsultatiivisen 
varainhoidon periaatteella.  Omaisuus on lähinnä 
joukkovelkakirjalainoissa, joiden pääoma siirretään 
niiden eräännyttyä valtakirjasalkunhoidon pariin.  
Loput 14 % eli 352 215 euroa sijoitusomaisuudesta 
on Mandatumin Lifen kapitalisaatiosopimuksessa. 
Tästä 252 215 euroa on sidotun Hilja Kyyrön rahas-
ton varoja.
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Kaarinan srk
Kajaanin srk
Kalajoen srk
Kallion srk
Kangasalan srk
Kangasniemen srk
Kannuksen srk
Karjasillan srk
Kauhajoen srk
Kauniaisten suoma-
lainen 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 suoma-
lainen 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

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

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
Soinin srk
Someron srk
Sotkamon srk
Suomussalmen srk
Sysmän srk
Säkylän srk
Sääksmäen srk
Taipalsaaren srk 
Tampereen Harjun srk
Tampereen eteläinen srk
Tampereen tuomio-
kirkkosrk
Tapiolan srk
Tarvasjoen srk
Tervon srk
Tikkurilan srk
Toholammin srk
Toivakan srk
Tornion srk
Tuiran srk
Turun Henrikinsrk
Turun Katariinansrk
Turun Martinsrk
Turun Mikaelinsrk
Turun tuomiokirkkosrk
Tuusulan srk
Tyrnävän srk
Ulvilan srk
Utajärven srk
Uuraisten suoma-
lainen srk
Vaasan suoma-
lainen srk
Valkealan srk
Vantaankosken srk
Vartiokylän srk
Vetelin srk
Vihdin srk
Viitasaaren srk
Vimpelin srk
Virtain srk
Vuosaaren srk
Ylivieskan srk

Ylöjärven srk
Ypäjän srk
Äänekosken srk

Jäsenjärjestöt ja niiden 

henkilöjäsenmäärä 
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Pipliaseura 270
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Pipliaseura 222
Etelä-Pohjanmaan 
Pipliaseura 274
Helsingin Pipliaseura 811
Keski-Suomen 
Pipliaseura 210
Kuopion Pipliaseura 318
Kymenlaakson 
Pipliaseura 186
Mikkelin Pipliaseura 99 
Oulun Pipliaseura 168 
Pirkanmaan Pipliaseura 
328
Pohjanmaan Piplia-
seura 240
Pohjois-Karjalan 
Pipliaseura 226
Satakunnan Pipliaseura 
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Varsinais-Suomen 
Pipliaseura 254
Lapin Pipliaseura 146

Jäsenet yhteensä 3 929
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VARSINAINEN TOIMINTA  1.1.–31.12.2014  1.1.–31.12.2013
Kansainvälinen työ       

Tuotot        

 Suomen ev.lut. kirkon seurakunnilta      

  Talousarviomäärärahat 1 112 560  1 122 461 

  Kohdevarat 224 487  215 572 

  Kolehdit 185 943  185 651 

  Kannattajarengastulot 10 897  8 051 

 Yksityishenkilöiltä 543 459  577 006 

 Hanketuki ulkoministeriöltä 391 508  389 913 

 Julkiset avustukset Kirkkohallitukselta 70 000  85 000 

 Muut lahjoitukset 76 313 2 615 166 111 657 2 695 310

Kulut       

 Kansainväliset hankkeet      

  Yksittäiset Pipliaseurat ja muut kumppanit -670 731  -802 956 

  Pipliaseurojen yhteiset ohjelmat -290 878  -175 230 

  Kehitysyhteistyö -452 102  -435 764 

  Muut ohjelmat -91 104  -75 291 

  Hankkeet yhteensä -1 504 815  -1 489 241 

  Ohjelmien suunnittelu ja seuranta -463 242 -1 968 057 -483 365 -1 972 605

 Kansainvälisen työn tukitoiminnot      

  Tuotot tukitoiminnoista 26 322  52 054 

  Raamattutyön varainhankinnan menot -324 684  -310 899 

  Viestinnän menot -115 067  -116 100 

  Koulutustoiminnan menot -162 602  -151 171 

  Raamattuhankkeet Suomessa -72 062 -648 094 -123 026 -649 142

Tuotto- / kulujäämä  -986  73 562

       

Raamatun kustantaminen       

 Tuotot  871 566  854 202

Kulut       

 Hankinnan ja valmistuksen kulut -455 002  -452 491 

 Henkilöstökulut -130 323  -130 861 

 Poistot -16 449  -6 297 

 Muut kulut -223 620 -825 394 -221 906 -811 556

Tuottojäämä  46 172  42 646
       

Yhteiset kulut       

 Henkilöstökulut -165 145  -199 697 
 Vuokrat -30 390  -36 569 

 Poistot -7 673  -9 446 

 Yleisviestintä -194 305  -131 302 

 Muut kulut -87 033  -91 074 

Kulujäämä  -484 547  -468 088
      

Varsinaisen toiminnan kulujäämä  -439 361  -351 879
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YLEINEN VARAINHANKINTA   1.1.–31.12.2014  1.1.–31.12.2013   
 Jäsenmaksut 33 674  33 789 

 Testamentit 264 516  334 

Tuottojäämä  298 190  34 123

       

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA       

 Osinko- ja korkotuotot 21 847  22 437 

 Muut sijoitustuotot 182 869  141 178 

 Sijoitusten kulut ja arvonalennukset -19 32  -17 558 

Tuottojäämä  185 390  146 057

       

TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA  44 218  -171 700

       

SIIRROT SIDOTUISTA RAHASTOISTA       

 Anna Sanan kiertää -rahaston muutos  10 270  11 579

       

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ  54 488   -160 121

       

Tilikauden yli- / alijäämän käsittely käyttötarkoituksen mukaan:        

Siirretään MA-rahastosta / rahastoon  23 146  -44 509

Siirretään raamattulähetysrahastoon / rahastosta  -50 000  30 000

Siirretään Hilja Kyyrön rahastoon / rahastosta  0  1 761

       

Toimintapääomaan / toimintapääomasta  27 634   -172 869

       

          

        

       

   Tilinpäätös  
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   Tilinpäätöksen liitetiedot
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Tase         
        

VASTAAVAA  31.12.2014  31.12.2013     

   

PYSYVÄT VASTAAVAT         

        

Aineettomat hyödykkeet        

 Liikearvo  32 000  0

Aineelliset hyödykkeet         

 Maa-alueet 170 944  70 944 

  Koneet ja kalusto 38 367  47 229 
 Muut pitkävaikutteiset menot 6 667 215 978 1147 220 118 173    

Sijoitukset        

 Osakkeet ja osuudet 2 605 582 2 605 582 2 316 822 2 316 822

         

VAIHTUVAT VASTAAVAT        

        

Vaihto-omaisuus        

  Aineet ja tarvikkeet 36 213  46 775 

  Keskeneräiset tuotteet 178 210  176 322 

  Valmiit tuotteet 503 216 717 639 525 795 748 892

        

Saamiset        

Lyhytaikaiset saamiset        

  Myyntisaamiset 167 860  129 064 

  Muut saamiset 2 559  12 758 

  Siirtosaamiset 191 325 361 744 142 983 284 806

        

Rahat ja pankkisaamiset  206 857  510 550

           

   4 139 800  3 979 242
VASTATTAVAA         

        

OMA PÄÄOMA        

        

Sidotut rahastot        

  Anna Sanan kiertää -rahasto 38 273  48 543 

 Hilja Kyyrön rahasto 252 215 290 488 252 215 300 758

        

Vapaat rahastot        
 Raamattulähetysrahasto 50 000  0 

 MA-rahasto 2 117 704 2 167 704 2 140 850 2 140 850

        
Raamattutyön toimintapääoma 1 121 680  1 294 549 

 Tilikauden yli- / alijäämä 27 634 1 149 314 -172 869 1 121 680     

      

VIERAS PÄÄOMA        

        

Lyhytaikainen         
  Ostovelat 108 690  39 418 

 Muut lyhytaikaiset velat 62 556  43 362 

 Siirtovelat 361 048 532 294 333 174 415 954
        

    4 139 800   3 979 242
        

TASE
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Tuloslaskelman liitetiedot

Avainlukuja 

2014 2013
Kokonaistuotot 4 015 959 3 799 303
Kokonaiskulut 3 971 741 3 971 003
Yli- / alijäämä 44 218  -171 700
Palkkakulut 706 638  736 810
Eläkekulut 123 750 128 204
Muut sos. kulut 24 287       23 700
       

Julkiset avustukset

Ulkoministeriö 391 508
Suomen ev.lut. kirkko      70 000

Ulkoministeriön vuodelle 2014 myöntämästä avustuksesta siirtyy 
33 808 euroa käytettäväksi vuonna 2015.

Vuoden 2013 hanketuesta käyttämättä jäänyt 53 637 euroa sisältyy 
vuoden 2014 tuottoihin, ja tuki on käytetty vuonna 2014.

Yhteisten kulujen kohdentaminen  
Vuoden 2014 aikana on seuran yhteisistä kuluista kohdennettu  
eri toiminnoille niille kuuluvat osuudet. Jaetut kulut liittyvät toimi- 
tiloihin, tietohallintoon sekä vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin. 
Nämä kulut olivat vuonna 2014 yhteensä 341 417 euroa.

Rahastojen tuottojen ja kulujen kohdentaminen 
Kaikkien rahastojen tuotot ja kulut on sisällytetty tuloslaskelman 
vastaaviin eriin.

Taseen liitetiedot

Poistot 
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25 %:n 
menojäännöspoistoa.  Muiden pitkävaikutteisen menojen poisto 
tehdään tasapoistona kolmen vuoden aikana, ja liikearvon poisto 
tasapoistona viiden vuoden aikana.

Aineettomat hyödykkeet 
Tilikauden aikana kirjattiin liikearvoon 40 000 euroa kustannus-
toimintaan liittyvän liiketoimintakaupan tuomana arvona.

Sijoitusomaisuus 
Sijoitusomaisuuden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus on  
+213 794 euroa. Arvonalennuksia on sijoituksissa kirjattu yhteensä 
562 euroa ja arvonpalautusta 1 640 euroa.

Helsingin OP Pankin valtakirjalla hoitama sijoitussalkku on  
arvostettu 31.12.2014 markkina-arvoon.  Salkun hankinta-arvo  
oli 24 539 euroa alempi kuin vuodenvaihteen markkina-arvo. 

Vakuudet ja vastuut 
Toimitilojen vuokranmaksun vakuudeksi on pantattu 36 710 euroa. 
Seuralla on vuokravastuuta sopimuksen loppuun 30.4.2018 asti 
Maistraatinportti 2 A:n toimitiloista 14 234 euroa kuukaudessa 
1.1.2015 vuokratason mukaan. 

Leasingvastuita seuralla on IBM Rahoituspalveluille 1 599 euroa, 
joka erääntyy vuonna 2015. 

Rahastot 
Sidotun Anna sanan kiertää -rahaston varat käytetään lahjakirjan 
määräyksen mukaan raamattutyöhön Suomessa.  

Käyttötarkoitukseltaan sidotun Hilja Kyyrön rahaston vuosittainen 
tuotto on käytettävä raamatunkäännöstyöhön ja Raamatun levittä-
miseen.  

MA-rahasto ja Raamattulähetysrahasto ovat luonteeltaan vapaita 
rahastoja. Niiden käyttötarkoitus on määritelty seuran hallituksen 
vahvistamilla säännöillä.

MA-rahaston varoja käytetään Raamatun käytön edistämiseen 
Suomessa. Vuonna 2014 rahaston varoja kohdennettiin erityisesti 
seuran nettikaupan rakentamiseen, varainhankinnan konseptin 
uudistushankkeeseen sekä liiketoimintakaupan rahoittamiseen.

Raamattulähetysrahaston avulla varaudutaan tulevien vuosien  
projektimenoihin.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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Oman pääoman erittely

Sidotut rahastot       

       

Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2014 48 543     

Lisäykset tilikauden aikana 0     

Vähennykset tilikauden aikana -10 270     

Tilikauden muutokset yhteensä -10 270     

Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2014  38 273   

       

Hilja kyyrön rahasto 1.1.2014 252 215     

Lisäykset tilikauden aikana 1 955     

Vähennykset tilikauden aikana -1 955     

Tilikauden muutokset yhteensä 0     

Hilja kyyrön rahasto 31.12.2014  252 215   

       

Vapaat rahastot       

       

MA-rahasto 1.1.2014 2 140 850     

Lisäykset tilikauden aikana 201 007     

Vähennykset tilikauden aikana -224 153     

Tilikauden muutokset yhteensä -23 146    

MA-rahasto 31.12.2014 2 117 704     

       

Raamattulähetysrahasto 1.1.2014 0     

Lisäykset tilikauden aikana 50 000     

Vähennykset tilikauden aikana 0     

Tilikauden muutokset yhteensä 50 000      

Raamattulähetysrahasto 31.12.2014 50 000     

       

Vapaat rahastot yhteensä  2 167 704   

       

Toimintapääoma       
       

Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2014 1 121 680      

Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen 27 634     

Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2014 1 149 314 1 149 314   

       

Oma pääoma yhteensä  3 607 506   

       

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:       
Helsingissä 24.3.2015       

       

Pekka Särkiö Taina Karhu     

Olli Saunanoja Sami Uusi-Rauva     

Minna Koistinen Jaana Rantala     
Anna-Maija Pahkala Katri Tenhunen     

Markku Kotila       

       
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ       

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.        

Helsingissä 7.4.2015       

       

Pricewaterhousecoopers oy        
KHT-yhteisö       

Samuli Perälä, KHT       

       

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY
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Olemme tilintarkastaneet Suomen Pipliaseura ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. 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.  
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 
siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
 
Tilintarkastajan velvollisuudet 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpää-
töksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme 
suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti. 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 yhdistys-lakia tai yhtiöjärjes-
tystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen 
sisältyvistä luvuista ja niissä 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 yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpää-
töksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittele-
maan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituk-
sessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen 
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittä-
mistavan 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.

Helsinki  7.  huhtikuuta 2015

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Samuli Perälä   
KHT   

Suomen Pipliaseura ry:n jäsenille

TILINTARKASTUSKERTOMUS



● ● ❶ ❹ 

  

Suomen Pipliaseura ry   |   PL 54   |  00241 HELSINKI   |   tsto 010 838 6500   |   info@piplia.fi   |  www.piplia.fi  

Toivoa tähän päivään.
Uskoa tulevaisuuteen.


