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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

 LAHJOITUSTILI  ♥   
 DANSKE BANK  
 FI 58 8000 1800 0557 83

Persianlahden rannikkovaltioiden talous perustuu 
siihen, että niillä on käytettävissä rajaton reservi 
vierastyöläisiä. Valtaosa vieraista elää olosuhteis
sa, joissa kukaan meistä ei suostuisi vapaaehtoises
ti elämään. Vieraat ovat tulleet paremman elintason 
vuoksi. Heidän alkuperäinen suunnitelmansa oli lä
hettää rahaa kotiin jääneelle perheelle. Useinkaan 
toiveet eivät täyty. Moni masentuu ja päätyy epätoi
voiseen tekoon. Kuka meistä toivoisi toiselle palk
kaa, joka ei riitä edes välttämättömimpään?

Persianlahden Pipliaseuran kutsu on yksinkertainen: 
”Te ette enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuu-
lutte Jumalan perheeseen.”      
Paavalin kirje efesolaisille 2:19.

Suomi on muuttunut muutamassa kuukaudessa ai
van toisenlaiseksi maaksi kuin se oli vielä hetki sit
ten. Pohjoinen kylmä maa ei ole koskaan ollut pa
kolaisten unelmakohde. Jos joku olisi sanonut pari 
vuotta sitten, että tuhopoltoista ja polttopulloista 
tulee Suomessakin arkipäiväinen asia, en olisi otta
nut ennustusta todesta. Asenteet kärjistyvät kaikilla 
rintamilla. Nyt kysytään seurakunnilta ja yksityisiltä 
kristityiltä rohkeutta seurata Nasaretin miestä koti
ovella ja kauempana.

Minulla oli nälkä, ja te…
Minulla oli jano…
Minä olin koditon…
Minä olin alaston…
Minä olin vankilassa…
Matteuksen evankeliumi 25:35—45
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Agricola-leivos 
lukutaidon puolesta
Tee itse tai tilaa tapahtumiin paikalliselta leipomoalan yrittäjältä.

Otan palan leivosta… ja silmiini alkaa 
piirtyä sulkakynällä Uutta testa-
menttia kääntävä nuoriherra, Wit-

tenbergistä asti oppia hakenut, ahkera mo-
nilahjakkuus. Kynä muodostaa suomenkieli-
siä sanoja, kirjoitusasuja hieman haparoiden, 
mutta tuotteliaasti. 

Ruoka-aitassa riippuu sianlihaa, kuivattua 
suolalihaa ja kalaa, on ohraa ja papuja sekä 
voita tynnyrissä. Syömisen tarkoitus on pi-
tää nälkä loitolla. 

Latinasta, saksasta ja ruotsista kääntyy suo-
menkielisiä lauseita paperille. ”Anna miele 
tenepeiuen / meiden iocapeiuenen leipen” 
ja niin edelleen. Mikael Agricolan, tulevan 
Turun piispan, Saksan tuomisina ovat Martti 

Agricola-leivos, noin 10 kpl

Pohja
200 g kaurakeksejä
90 g voita

Puolukkamousse
1 dl maitoa 
1 dl kermaa
3/4 dl sokeria
3 kpl keltuaisia
3 kpl liivatetta
2,5 dl puolukkasurvosta
2 dl kermavaahtoa

Puolukkakiille
1 dl vettä 
1 dl sokeria
1 rkl tärkkelyssiirappia/hunajaa
2,5 dl puolukkasurvosta
2 kpl liivatetta

Pohja
Jauha keksit ja sulatettu voi kau-
halla tai tehosekoittimessa. Pai-
nele murut kakkumuotin poh-
jalle.

Mousse
Laita liivate likoamaan kylmään 
veteen. Kuumenna maito, ker-
ma ja sokeri kattilassa kiehuvak-
si. Lisää kuumaa seosta vähän 
kerrallaan keltuaisten joukkoon. 
Kaada keltuaisseos takaisin kat-
tilaan ja kuumenna varovasti 

Huhtikuun 9. päivä nautitaan taas Agricola-lei-
voksia kautta Suomen, nyt jo kolmatta vuotta.

Leivos on mitä parhain tarjottava erilaisiin seu-
rakunnan tai vapaa-ajan tilaisuuksiin. Se tutus-
tuttaa myös muualta tulleita suomen kielen juu-
riin ja kulttuuriin sekä maailmanlaajuiseen luku-
taitotyöhön.

Oheinen resepti on vapaasti käytettävissä. Tee 
itse perheelle ja ystäville tai tilaa tapahtumiin 
isompi erä paikalliselta leipomoalan yrittäjältä! 

Agricola-leivos on osa 
jatkumoa, joka liittää meidät 
historiaan mutta johdattaa myös 
tulevaan.

82-asteiseksi (kunnes on vähän 
saostunut). Vältä seoksen keit-
tämistä, muuten tulee siitä ra-
keinen. Kaada seos siivilän läpi 
toiseen astiaan. Lisää kuumaan 
seokseen valutetut liivatteet. 
Anna seoksen jäähtyä. Lisää sii-
hen puolukkasurvos ja kääntele 
nuolijalla varovasti pehmeä ker-
mavaahto moussen joukkoon. 
Kaada mousse kakkuvuokaan ja 
anna asettua jääkaapissa muu-
tama tunti.

Kiille
Liota liivatteet kylmässä vedes-
sä noin 20 min. Keitä vesi, so-
keri ja tärkkelyssiirappi. Anna 
seoksen jäähtyä noin 50-astei-
seksi. Lisää valutettu liivate ja 
varmista, että se liukenee läm-
pimään nesteeseen. Lisää puo-
lukkasurvos. Lisää kiille varovas-
ti kakun päälle. Laita kakku jää-
kaappiin hyytymään.

Koristele punaherukoilla tai 
puolukoilla. Voit ripotella päälle 
myös tomusokeria. 

Heidi Harjulan reseptin henges-
sä kehittänyt: Sami Granroth. 

Katso leivoksen valmistus videolta: www.piplia.fi
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Agricola-leivos 
lukutaidon puolesta

Lukutaitotyön symboli, Agricola-leivos muistuttaa suomalaisia 
maailmanlaajuisen lukutaitotyön merkityksestä.

Lutherin periaatteet: että kansa kykenisi 
lukemaan Raamattua omalla kielellään!

Suomessa kukin heimo puhuu omaa mur-
rettaan. Mutta koska ollaan Suomen Tu-
russa, länsimurteet saavat paperilla ja-
lansijaa. Kaikille sanoille ei myöskään löy-
dy vastinetta. Agricola sepittää niitä itse. 
Ollaan täysin ennen kulkemattomilla po-
luilla.

Otan toisen leivospalan… Nettivisassa 
arvuutellaan, miksi on liputuspäivä. Har-
va tietää. Mutta jokainen osaa lukea vas-
tauksen. 

Selailen uutisia netissä. Teksti on sel-
vää suomea sisältäen sanoja kuten histo-
ria, vihollinen, lakko, epäusko, isänmaa 
ja esimies. Kirjoja voi yhä painaa ja tänä 
vuonna on karkausvuosikin. Vastaan tu-
lee myös sellaisia sanoja kuin hiippakun-
ta, iankaikkinen ja omatunto. 

Siinä se on edessäni, silta Agricolaan ja 
1500-luvulle: yksittäisiä sanoja ja koko 
kirjakieli, joka on vuosisadat kantanut 
mukanaan merkityksiä ja rakenteita; 
mukautunut mutta pysynyt ymmärret-
tävänä ja vahvistanut suomalaista iden-
titeettiä. Agricolan luoma kirjakieli te-
ki mahdolliseksi lukutaito-opetuksen ja 
sysäsi eteenpäin suomenkielistä kirjalli-
suutta, koulutusta, vaurastumista, kult-
tuuria, demokratiaa ja tasa-arvoa.

Syön loputkin leivoksesta. Siinä mais-
tuu suomalaiset juuret, kaurainen poh-
ja ja puolukkainen täyte. Ei silti suoraan 
ihan 1500-luvulta, sillä ajan kerrostu-
mat tuovat omat vaateensa. 

Leivos saa ajattelemaan, miten itses-
tään selvinä suomen kirjakieltä ja luku-
taitoa olen pitänyt. Ja edelleen: kyse ei 
ole vain menneiden aikojen Agricolas-
ta, sillä moni vähemmistökansa odottaa 
vieläkin omaa kirjakieltään. 

Valtavan suurelle joukolle myös lukutaito 
on vasta unelma. Maailmassa on yli 750 
miljoonaa lukutaidotonta aikuista! Se on 
enemmän kuin Euroopan Unionin väkilu-
ku. Lukutaidottomista aikuisista 2/3 on 
naisia.

Kuten Agricolan aikana, nykyäänkin raa-
matunkäännöstyön yhteydessä luodaan 
usein vähemmistön kirjakieli. Aukeaa tie 
lukutaitoon. 

Itseäni havahdutti suuresti, kun tajusin, 
että pipliaseurojen piirissä paikallisia ag-
ricolia toimii yhä edelleen, kaikkialla maa-
ilmassa. Ja miten valtava merkitys työl-
lä onkaan yksittäisen ihmisen ja koko-
naisten kansakuntien hyvinvoinnille ja 
tulevaisuudelle.

TUE LUKUTAITOTYÖTÄ:  
www.piplia.fi/lahjoita/lukutaitotyo 
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Miesten 
parakissa

Yhteen pieneen huoneeseen on sijoitet-
tu kolme kaksikerroksista sänkyä. Kaik-
kiaan tällä parakkialueella asuu noin vii-
situhatta miestä. Miehet ovat iltapuu-
hissa. Joku tulee peseytymästä. Kaksi 
miehistä on ollut juuri kokkaamassa ruo-
kaa kahta seuraavaa päivää varten – rii-
siä ja kanaa intialaiseen tapaan. Suuret, 
herkulliselta tuoksuvat kattilat tuodaan 
lattialle jäähtymään. Ruoka jaetaan sit-
temmin tasan kahdeksaantoista osaan ja 
pussitetaan muovipusseihin. Jakamista 
odotellessa miehet kertovat tarinoitaan 
ja kokemuksiaan.

Vaimo jäi Intiaan
Lattialla istuva mies kertoo tulleensa 
Dubaihin kaksi vuotta sitten töihin. Hän 
tuli yksin. Aluksi elämä tuntui yksinäisel-
tä kaukana kotoa ja sukulaisista. Parin 
vuoden työrupeaman jälkeen mies pääsi 
lomalle Intiaan ja meni naimisiin ja vaimo 
jäi Intiaan.  – En ole ollenkaan tyytyväi-
nen tähän tilanteeseen. Erossa eläminen 
tuntuu vaikealta. En voi sanovani oleva-
ni onnellinen, mutta tämä on ainoa rat-
kaisu.  – Olen kristitty ja syntynyt kristit-
tyyn perheeseen. Käyn täällä paikallises-
sa seurakunnassa. Jumalanpalvelukset 

Dubain loisteen reunamilla sijaitsee laajoja vierastyöläisten asunto-
la-alueita eli työleirejä. Ruuhkaliikenteessä on lukuisia busseja, jotka 
kuljettavat väsyneitä miehiä kotiin. Täällä miehille ja naisille on omat 
asuntolat. Minkälaisia tarinoita kätkeytyy pilvenpiirtäjien varjoon? 
Piplialehti vieraili intialaisten miesten asuntolassa.
 

ovat telugunkielisiä. Olen hyvin iloinen 
seurakunnasta, sillä siellä voin tavata sa-
maa kieltä puhuvia ihmisiä. 

Palvoin Turga-jumalaa
Usko tuo turvaa ja lohtua rankoissa olo-
suhteissa eläville vierastyöläisille. Toinen 
padan äärellä oleva mies innostuu kerto-
maan omasta taustastaan.  – Olen taus-
taltani hindu. Meidän perheessämme pal-
vottiin Turga-jumalaa ja erästä hindulaista 
jumalatarta. Lukeuduimme keskitasoi-
seen kastiin. Ensin isäni kääntyi kristi-



Mies kääntyi täällä kristityksi. Kotiin 
palattuaan koko hänen perheestään ja 
kymmenestä muusta sukulaisperheestä 
tuli kristittyjä.

PIPLIA   |   7

tyksi, sitten veljeni ja seuraavaksi minä.  – Toiset samaan kas-
tiin kuuluvat eivät ollenkaan pitäneet siitä, että olimme kään-
tyneet kristityiksi. ”Mitä te kuvittelette hyötyvänne? Miksi te 
jätitte uskontonne?” Näin he yrittivät taivutella meitä takai-
sin. Vastasimme, että me olemme löytäneet oikean, elävän Ju-
malan.  – Tässä huoneessa meistä kolme on kristittyjä ja kolme 
hindua. Hindut yrittävät parhaansa mukaan kestää meitä. Mies 
naurahtaa.

Pitkiä työjaksoja ja koti-ikävää
Kolmas mies, David, on ollut siivoojana Dubaissa kymmenen 
vuotta. Bussi hakee hänet aamulla klo 4.30 ja tuo asuntolaan 
illalla klo 18.00. Työpäivä kestää lähes 14 tuntia. Kuukausipalk-
ka on pitkän työpäivän takia 130 euroa. Normaali työmiehen 
palkka on 70 euroa.

Davidilla on Intiassa peltotöitä tekevä vaimo ja kaksi lasta. 
Hän tapaa perheensä vain lomalla, koska perheellä ei ole va-
raa matkustaa Dubaihin. – Tapaan perhettäni kerran kahdessa 
vuodessa. Saan pitää lomaa kaksi kuukautta joka toinen vuo-
si. Tämä on normaali käytäntö, mutta eivät kaikki pääse lomal-
le joka toinen vuosi. Joidenkin on oltava samalla työnantajalla 
kymmenenkin vuotta ja päästäkseen ensimmäiselle lomalleen.

Perheestä erossa eläminen on kärsimystä. Tuskaa lisää se, et-
teivät Dubaissa tienaamat rahat riitä kodin tarpeisiin. Tyytyväi-
syyttä ei voi koskaan saavuttaa ja on vain onnistuttava selviy-
tymään. David on nähnyt surullisia elämänkohtaloita. – Moni 
tarina on täällä päättynyt onnettomasti. Tunnen henkilökoh-
taisesti viisi työtoveriani, jotka ovat menehtyneet oman käden 
kautta. Eräs mies masentui täällä ja hyppäsi korkeasta raken-
nuksesta. Hänen kätensä ja jalkansa katkesivat. 

– On täällä myös onnellisia tarinoita. Muistan yhden miehen, 
joka on jo palannut Intiaan. Intiassa miehen vaimolla oli paljon 
ongelmia, jotka liittyivät noituuteen. Mies kääntyi täällä kristi-
tyksi. Kotiin palattuaan koko hänen perheestään ja kymmenes-
tä muusta sukulaisperheestä tuli kristittyjä.

David oli ennen naimisiin menoa hindu. Vaimo oli kristitty, jo-
ten David kääntyi kristityksi naimisiin mentyä ja vaihtoi etuni-
mensä Davidiksi.

– Vain Jumala tietää, kuinka kauan minun on jatkettava työläi-
senä täällä.

 � Palvelee Persianlahden kirkkoja ja kristittyjä. 
Alueella on 14 miljoonaa vierastyöläistä, joista 
3–5 miljoonaa on kristittyjä.
 �Pipliaseuralla on raamattukeskukset Bah-
rainissa, Kuwaitissa, Yhdistyneissä Arabie-
miraateissa ja Omanissa.   

KESKEISTÄ TOIMINTAA:
 � Raamattumateriaalia kirkoille 60 kielellä,   
kirjoina, digi- ja audiomuodoissa
 � Raamattukaupat kirkkojen ja kristillisten   
sairaaloiden yhteydessä
 � Koulutuspalvelut kirkoille
 � Yhteistyö eri kirkkokuntien kanssa

PERSIANLAHDEN PIPLIASEURA   ■   FAKTOJA

” 
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Auttajien matkassa 
 TEKSTI:KATRI SAARELA JA SATU TOUKKARI  KUVAT: KATRI SAARELA

Etsimme nimettömien katujen uumenista pakolaisperheen 
kotia, johon Alliance Churchin ja Jordanian Pipliaseuran 

työntekijät toimittavat perustarpeita.

Monet koulut ovat tänään kiinni, koska hiekkamyrskyn jälkeen 
ilma on sakeana hiekasta. Olemme viemässä kolmelle per-
heelle patjoja, kaasulieden, tuulettimen ja kaasupulloja. Paket-
tiautoa ajaa Bshara, joka on Alliance Churchin pappi.

Tässä kaupungissa apua jaetaan 5000 perheelle eli yli 30 000  
ihmiselle. Kaupungissa asuu 70 000 pakolaista. Koko Jorda-
niassa on 1,4 miljoonaa syyrialaispakolaista. 

Apua tarvitaan, koska turvapaikanhakijat eivät saa tehdä Jor-

daniassa töitä. Viralliset säännökset kieltävät sen. Jos ihminen 
jää työnteosta kiinni, hänet saatetaan karkottaa takaisin koti-
maahan.

Pipliaseura tekee pakolaisten avustustyötä yhteistyössä eri 
kirkkokuntien kanssa. Alliance Churchin kanssa yhteistyötä on 
tehty kolme vuotta. Pipliaseura toimittaa kirkolle tarvikkeita ja 
kirkot järjestävät työntekijöittensä ja vapaaehtoistensa kans-
sa avun jakelun. Avustustyö on selkeästi organisoitua, eikä sitä 
ole rajoitettu vain kristittyihin. Halutessaan pakolaiset saavat 
myös Raamatun ja Lastenraamatun.

Bshara soittaa etukäteen perheille, jotta he valmistautuvat tu-
loomme. Välillä teemme u-käännöksiä ja soitamme lisäohjeita.  

Pakettiauto täytetään tyynyillä, patjoilla, kaasupul-
loilla ja liesillä. Vapaaehtoiset ja Pipliaseuran työn-
tekijät pakkaavat autoa.

Alliance Churchin pappi Bshara kuljettaa avustuksia kel-
loon vilkuilematta, jotta apu saadaan perille. Ihmiset luot-
tavat Alliance Churchin ja Pipliaseuran auttajiin. 

Avustustarvikkeiden kantamiseen osallistuu koko perhe. 

Sininen pakettiauto kaartaa pitkin jordanialaisen kaupungin katuja parin kilometrin päässä 
Syyrian rajalta.  Avustuksia viedään vasta saapuneille pakolaisperheille.



PIPLIA   |   9

JORDANIAN PIPLIASEURA   ■   FAKTOJA

 � Raamattumateriaalien toimitukset kirkoille
 � Yhteistyö eri kirkkokuntien kanssa
 � Kristillisen identiteetin tukeminen;   
lapsi-, nuoriso- ja perhetyö
 � Pakolaistyö
 � Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ja uskonto- 
dialogi
 � Kristillinen läsnäolo

Pipliaseuran pääsihteerinä toimii Munther Al-Namat. 
Seuran toimisto ja raamattumyymälä sijaitsevat  
Ammanissa.

 
Perillä Bsahra tervehtii valkopukuista muslimimiestä betonisen 
kerrostalon pihalla. Mies saattaa meidät kotiinsa neljänteen 
kerrokseen. Perhe on vasta muuttanut pakolaisleiriltä omaan 
asuntoon. Perheeseen kuuluvat isä, äiti, nuori poika ja vauva. 
Sisällä on tukalan kuuma. Ulkona on yli kolmekymmentä astet-
ta. Lattialla olevassa sitterissä nukkuu kolmikuinen Lean-vauva.

Bsahra tarkistaa aluksi nelihenkisen perheen tiedot. Kohta va-
paaehtoiset, perheen isä ja poika kantavat sisään kaivatun tuu-
lettimen, patjoja, kaasulieden, kaasupulloja sekä ruokaa. Perhe 
on kiitollinen saamastaan avusta.

Jordaniassa on 6,5 miljoonaa asukasta. Pakolaismäärät ovat 
valtavat pienelle maalle. Siksi avunanto on rajallista. Syyrian  
pakolaisten lisäksi maassa on 500 000 Irakin pakolaista. 
Aiemmin maahan on tullut yli 2 miljoonaa palestiinalaista. 

Pipliaseuran pääsihteeri Munther Al-Namatin mukaan Piplia-
seura ei voi sulkea silmiään pakolaisten perustarpeilta. 

Pipliaseuran työntekijät ja vapaaehtoiset käyvät tapaamassa 
pakolaisia säännöllisesti, koska monet pakolaiset ovat trauma-

Pakolaisten keskuudessa kiertää sana, että kir-
kolta saa perustarpeita ja ruokaa. Pakolaisten  
lisäksi apua annetaan jordanialaisille köyhille.

tisoituneita kokemastaan. He tarvitsevat ihmisiä, jotka kuun-
televat heitä ja ovat läsnä. Heidänkin pitää saada elää ihmis-
arvoista elämää.

Pieni Lean-vauva nukkuu tukalan kuumassa huoneessa. 
Kohta huoneessa hurisee tuuletin.



Juttelen Pipliaseuran keittiössä Helsingissä Elizerin kanssa. Olen 
juuri kysynyt, kuinka monta päivää on lomasi alkuun. Elizerin odo-
tus on alkanut jo kauan aikaa sitten. Elokuussa, kun aloitin Piplia-
seuralla työt, ihmettelin, miksi hän laskee päiviä.

Elizer viettää loman poikansa kanssa Filippiineillä. On varmasti 
rankkaa elää pojasta erossa. Sanon. Hän nyökyttää ja kertoo, ettei 
ole nähnyt 12-vuotiasta poikaansa viiteen vuoteen. Hän kuitenkin 
puhuu lapsensa kanssa päivittäin Skypellä. Hän jopa opettaa poi-
kaansa soittamaan kitaraa Skypen kautta.

Olen hämmentynyt ja samalla sydämestä kouraisee. Elizer, kuten 
miljoonat muut vierastyöläiset, on lähtenyt ulkomaille töihin pa-
remman elämän toivossa. Tein syyskuussa kahden työkaverin kans-
sa matkan Dubaihin ja Bahrainiin. Haastattelimme vierastyöläisiä 
vuositeemamateriaalia varten.

Matkan jälkeen kohtaan Elizerin jälleen työpaikan keittiössä. Hän 
kyselee, missä olen ollut? Hoksaan kertoessani, että kohtasimme 
Dubaissa Elizerin kollegoja. 

Vierailimme Dubaissa intialaisten siivoojanaisten työleirillä. Töihin 
on tunkua, eikä kaikille halukkaille löydy töitä. Unelmat kaatuvat 
koviin olosuhteisiin. Naiset paiskivat töitä pienellä palkalla aamu-
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* KOLUMNI

Katri Saarela toimii Suomen Piplia seurassa viestintäsuunnittelijana.

 TEKSTI: KATRI SAARELA KUVA: ANU TUOMAINEN

Vierastyöläinen uhraa 
elämänsä työlle

varhaisesta iltaan kuutena päivänä viikossa. Illat vietetään 
leirillä ahtaissa oloissa ja portit lukitaan yöksi. Toiset hajoa-
vat taakan alle, toiset jaksavat perheensä ja uskonsa vuoksi. 

Suomessa asiat ovat sentään paremmin, vaikka tajuan, että 
Elizer elää täysin eri todellisuutta kuin minä, me. Elämä on 
työntekoa, jotta rakkaat pärjäävät kotimaassa ja lapset pää-
sevät kouluun. Suuri uhraus itselle ja koko perheelle.

Elizer toivoo lomaltaan arkea. Sitä, mitä länsimainen pake-
nee lomalla. Kun kysyn, mitä Elizer aikoo tehdä kuukauden 
kestävällä lomalla, hän kertoo silmät kirkkaina laittavansa 
lapselle ruokaa, pesee pyykit ja lähettää hänet kouluun.

Elizerin kuullen en kehtaa valittaa arkipäiväisistä asioista. 
Siitä, miten elämä tuntuu haihtuvan ruuhkavuosiin ja pyyk-
kivuoriin. Miksi ylipäätään valitan arjestani? Olen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan kasvatti. Teen asioita, jotka olen hyvin pitkäl-
le itse valinnut. Suomessa ihmisille tarjotaan edellytykset 
hyvään elämään. Kunpa emme itse etäännyttäisi oman ar-
jen suorituksillamme rakkaitamme läheltä. 

Kun joulukuu lähestyy, päivät vähenevät ja hymy Elizerin 
kasvoilla levenee. Työkaverit täällä Pipliaseurassa elävät 
hengessä mukana ja tietävät, mitenkä monta päivää on vie-
lä jäljellä. Odotus on yhteinen. 

Joulukuussa työpaikan keittiössä on kolme suklaarasiaa ja 
kiitoskirje lomalle lähtevältä Elizeriltä. Hän kiittää meitä ys-
tävällisyydestä. Helmikuussa nähdään taas.

Lähi-idän vuositeemamateriaalin nimeksi nousi ”Näe mi-
nut”, koska lähimmäinen on rakas kaukana ja keskellämme. 

25 more days, sanoo filippiiniläinen siivoojamme Elizer.
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 TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVA: KATRI SAARELA

Arabiankielisten Raamattujen laaja kysyntä yllätti. Pipliakau-
pan mukaan kaikki saapuneet raamattuerät on myyty hetkes-
sä loppuun. Ne ovat olleet usein loppu myös kustantajilta, 
joten toimitusajat ovat pidentyneet, eivätkä yksittäiset osta-
jat ole aina voineet saada tilauksensa täyttä määrää kerralla.  

Monet yksityiset ostajat ovat saaneet sydämelleen lahjoit-
taa omankielisiä Raamattuja tai uusia testamentteja turva-
paikanhakijoille.    

— Jouduin lähettämään useita tiedusteluja Saksaan, milloin 
saisimme tilaamamme arabiankieliset Raamatut. Myös mui-
den vähemmistökielisten Raamattujen saatavuus oli todella 
huono. Vastaus Saksasta oli yleensä, etteivät he osaa antaa 
mitään arviota aikataulusta, koska vähemmistökielisten Raa-
mattujen kysyntä on valtavasti kasvanut koko Euroopassa, 
kertoo Pipliaseuran myyntipäällikkö Leena Koski.
 
Nyt arabiankielisiä Raamattuja on taas saatavilla. Pipliakau-
pasta löytyy arabiankielisiä lastenraamattuja, Uusia testa-
mentteja sekä arabia–englanti Uusia testamentteja.

Arabian lisäksi kysytään paljon myös persiaa (farsi), kurdia 
(kurmandzi ja sorani) ja daria, jota puhutaan Afganistanissa. 

Eurooppalaisista kielistä suosittuja ovat ranska, espanja ja 
englanti. Myös venäjän- ja turkinkieliset Raamatut ovat edel-
leen myyntilistan kärkipäässä. Thaikielisten Raamattujen ky-
syntä lisääntyy kesällä marjanpoimijoiden tullessa Suomeen.

Suomen Pipliaseura on aktiivinen vähemmistökielisten Raa-
mattujen välittäjä. Saatavilla on Raamattuja tai Uusia testa-
mentteja yli sadalla kielellä. Lisäksi löytyy lastenraamattuja 
sekä Raamattuja alkukielellä kreikaksi, latinaksi ja hepreak-
si muun muassa teologian opiskelijoille. 

Raamatut Suomen Pipliaseura tilaa sopimuksen mukaan 
Saksan yhteisvarastosta. Haluamme palvella asiakkaita mah-
dollisimman hyvin ja tarvittaessa hankimme niitä myös suo-
raan muilta Pipliaseuroilta, jos Saksasta ei löydy halutun kie-
lialueen Raamattuja. 

Arabiankieliset Raamatut 
loppuivat Suomesta

Viime syksynä alkanut turvapaikanhakijoiden saapuminen Eurooppaan Irakista, Afganis-
tanista ja Syyriasta on kasvattanut arabiankielisten Raamattujen kysyntää. Välillä arabian-
kieliset Raamatut ovat olleet loppu Suomesta ja Pipliaseuran Euroopan keskusvarastosta.  



12    |   PIPLIA  

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
piplia.fi/osallistu/tapahtumakalenteri, 
Satu Toukkari, satu.toukkari@piplia.fi 

Hyvä testamentti jää elämään
Meistä jokainen haluaa jättää jotakin jälkipolville. Tekemäl-
lä testamentin voit tukea sinulle tärkeitä arvoja ohjaamalla 
vaikkapa osan omaisuudestasi haluamaasi tarkoitukseen. Tu-
kemalla Pipliaseurojen työtä voit antaa toivon näkökulman 
yhdelle ihmiselle tai jopa kokonaiselle kansalle.

Testamentti on hyvä tehdä ainakin silloin, kun henkilöllä ei 
ole lähiomaisia, jotka hänet perisivät. Perintöoikeus on rajat-
tu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin ja heidän lapsiin-
sa sekä isovanhempiin ja näiden lapsiin (tädit, sedät ja enot). 
Jos henkilöllä ei ole näihin ryhmiin kuuluvia sukulaisia tai 

ajankohtaista

Näe minut -koulutukset 
Näe minut. Lähi-itä kaukana ja keskellämme -vuositeemamateriaali on ilmestynyt. 
Osallistu koulutukseen!

Miten hyödynnän aineistoa seurakunnassa tai koulussa?  Materiaali lisää ymmär-
rystä erilaisuuden kohtaamiseen. Saat tietoa ja toiminnallisia ideoita aikuis-, nuo-
riso- ja lapsityöhön. Kouluttajina toimivat Martti Asikainen ja Satu Toukkari Pipli-
aseurasta.

Koulutuksessa jaetaan käytettävä aineisto, Lähi-itä kaukana ja keskellämme 
-ohjaajan opas ja muistitikku. Koulutus on maksuton.

• Perjantaina 26.2.2016 klo 9–13 Kuopiossa, Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22.
• Torstaina 3.3.2016 klo 12.30–17 Oulussa, Tuiran kirkko, Myllytie 5.
• Torstaina 31.3.2016 klo 9–13 Heinolassa, seurakuntakeskus, Harjukatu 9.

✐

testamenttia, hänen omaisuutensa menee valtiolle. Pienellä-
kin lahjoituksella on merkitystä.

Pipliaseura on mukana 14 muun järjestön kanssa yhteises-
sä testamenttikampanjassa, jonka tavoitteena on antaa tietoa 
omaisuuden suunnittelusta ja testamentin laatimisesta itselle 
tärkeiden asioiden puolesta. 

Tutustu aiheeseen: 
www.piplia.fi/lahjoita/muistamyos/testamenttilahjoitus/
www.hyvatestamentti.fi

Lähiitä kaukana ja keskellämme

nae minut
. .



Nae minut..
Järjestäjinä Hyvinkään seurakunnat ja Suomen PipliaseuraP

voimasanoja 
IPLiA.    `     t       ™    

Raamattutapahtuma  

21.—22.5.2016 Hyvinkää
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Pipliaseuran kevään 2016 Raamattutapahtumaa Näe minut viete-
tään 21– 22.5.2016 Hyvinkäällä. Lähde sinäkin mukaan! 

Tapahtuman nimi Näe minut nousee Pipliaseuran tämän vuoden 
vuositeemamaterialista Näe minut. Lähi-itä kaukana ja keskellämme. 
Esillä on erityisesti Lähi-idän tilanne ja Pipliaseuran vuositeeman 
mukainen raamattutyö Jordaniassa ja Persianlahden maissa.

Tuoreita kuulumisia saapuu kertomaan Palestiinan Pipliaseuran vies-
tintäjohtaja Simon K. Azazian Itä-Jerusalemista ja Jordanian luteri-
laisen kirkon kirkkoherra Samer Azar Ammanista. Lauantaina eme-
rituspiipa Juha Pihkala pitää esityksen kristityille keskeisestä Kol-
miyhteisestä Jumalasta peilaten sitä islaminuskon käsityksiin.

Hyvinkään kirkkoteatterin Betan esitys ”Aika on tullut” tempaa kat-
sojat lutherinaikasen teologian juurille ennakoiden jo tulevan vuo-
den teemoja. Illalla kokoonnutaan Tuomasmessuun, jossa musiikki-
vieraana on upeaääninen Diandra.

Lauantain ohjelmaan sisältyy myös Suomen Pipliaseuran vuosikoko-
us virallisille kokousedustajille.

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Näe minut –raamattutapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen 
Pipliaseura ja Hyvinkään seurakunnat.

ajankohtaista

Rasamattutapahtuma Hyvinkäällä

Ohjelma
Lauantai 21.5.2016
10.30 alkaen: Vuosikokouksen valtakirjojen tarkistus, Hyvinkään seurakuntakeskus 
11–13 Lounas, Hyvinkään seurakuntakeskus
10–12 Hyvinkään torilla tapahtuu, Kauppatori 1
12–14 Vuosikokous, Hyvinkään seurakuntakeskus
12–14 Musiikki- ja yhteislaulutilaisuus, Hyvinkään kirkko
14–15 Raamattuluento, emerituspiispa Juha Pihkala, Hyvinkään kirkko
15.30–17 Näe minut -tapahtuman päätilaisuus, Hyvinkään kirkko
18–18.45 Teatteriesitys ”Aika on tullut", Hyvinkääsali, Kauppatori 1
19–21 Tuomasmessu, saarna kirkkoherra Samer Azar, musiikkivieraana on Diandra. 
Messun jälkeen teejatkot kirkolla. Hyvinkään kirkko.  

Sunnuntai 22.5.2016
10 Ekumeeninen juhlamessu, Hyvinkään kirkko, saarna piispa Tapio Luoma. Kirkkokahvit.
12 Näe minut -tapahtuman päätöshetki,  Hyvinkään kirkko. Mukana ulkomaiset vieraat.

Painettu käsiohjelma lähetetään seurakuntiin maaliskuussa. Viimeisimmät tiedot netissä:   
www.piplia.fi, facebook.fi/pipliaseura
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Vieraana ja muukalaisena 

Paastoajan raamattumeditaatio saattelee itsetutkisteluun, 
katselemaan itsessämme olevaa vierautta ja muukalaisuutta 
Jumalan rakkauden kannattelemana. 

Saara huomasi, että Abrahamin ja egyptiläisen Hagarin poi-
ka Ismael ilvehti, ja silloin hän sanoi Abrahamille: "Aja pois 
tuo orjatar ja hänen poikansa.” Hagar lähti ja harhaili Beerse-
ban autiomaassa. Mutta kun vesi loppui leilistä, hän jätti po-
jan pensaan alle ja meni istumaan syrjemmälle, noin jousen-
kantaman päähän, sillä hän ajatteli: "Minä en kestä nähdä lap-
sen kuolevan." Ja Hagarin istuessa syrjempänä poika alkoi 
ääneensä itkeä. Jumala kuuli pojan valituksen, ja Jumalan en-
keli kutsui taivaasta Hagaria ja sanoi hänelle: "Mikä sinun on, 
Hagar? Älä ole huolissasi. Jumala on kuullut pojan itkun. Nou-
se, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä an-
nan hänestä polveutua suuren kansan." Ja Jumala avasi Haga-
rin silmät, niin että hän näki lähellään kaivon, ja hän meni täyt-
tämään leilin vedellä ja antoi pojan juoda. 1 Moos. 21

Kuvameditaatio  n  Katsele ensin kuvaa ajan kanssa (5—10 
min). Mitä kuvassa näet? Mitä tunteita, mielikuvia, assosiaati-
oita alkaa tulla mieleesi? Mitä kuva alkaa sinulle kertoa? 

Näyttämön rakentaminen  n Lue Raamatun kertomus hi-

taasti läpi kaksi kertaa. Rakenna sitten mielessäsi se näyt-
tämö, jolla tämä kertomus tapahtuu. Käytä mielikuvitustasi. 
Näe kuiva erämaa, hiekka ja kivet. Vesileili, josta vesi on lop-
punut. Pensas, jonka alla poika itkee yksin. Mitä muuta näet?

Kertomuksen katseleminen n Ole omana itsenäsi mukana 
kertomuksessa. Mitä kuulet, näet, tunnet? Mitä itse sanot tai 
teet? Mitä Jumala kuulee, näkee, tekee? Mikä sinua puhutte-
lee? 

Päättäminen  n Palaa lopuksi vielä kuvaan. Mitä nyt näet? 
Miten nyt katsot kuvaa? Mitä kertomuksen mietiskely teki si-
nulle? Mistä tunnet kiitollisuutta? Kenen puolesta huokaat? 
Päätä Isä meidän -rukoukseen.

Jatkopohdiskelu  n Yhteiskuntamme näyttää polarisoitu-
van. Jännitteet kasvavat samalta ja erilaiselta näyttävän välil-
lä. Tunnettu ranskalainen psykoanalyytikko Julia Kristeva pu-
huu vieraudesta, jonka siirrämme itsestämme liian pelotta-
vana maahanmuuttajien kannettavaksi. Voisimmeko löytää 
vierauden ja muukalaisuuden kokemuksen myös itsestämme? 
Miten äskeinen kertomus kytkeytyy tähän?

Raamattumeditaatio Hagarista, Ismaelista ja meistä.

TEKSTI: JUSSI HOLOPAINEN  KUVA: MARIA WOLFRAM, ANYBODY=NOBODY

Jussi Holopainen on Tampereella työskentelevä hengellisen ohjauksen 
pastori, joka kirjoittaa Piplia-lehden vuoden 2016 raamattumietiskelyt.



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

OULUN PIPLIASEURA
Pj. Riku Korkeamäki
Oulunseläntie 22 D 90580 Oulu
Siht. Merja Pyykkönen
044 3457551, merja.pyykkonen@evl.fi

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Sami UusiRauva
Koulukatu 5A 16, 33200 Tampere
0400 445 987, 
sami.uusirauva@live.com

POHJANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Seppo Kinaret
Mastotie 8, 68100 Himanka
040 8613 386, s.l.kinaret@kotinet.com

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

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

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

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja 010 838 6530
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6531
Anne Huoponen, varainhankinnan koordinaattori 010 838 6532
Laura Leipakka, vs. varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
Leena Koski, myyntipäällikkö 010 838 6521
Satu Peltosaari, yhteyspäällikkö 010 838 6523
Tuija Numminen, myynti- ja viestintäassistentti 010 838 6522
Matleena Järviö, ohjelmajohtaja 010 838 6515
Leena Koivisto, kumppanuuskoordinaattori 010 838 6518
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Katri Saarela, viestintäsuunnittelija 010 838 6535
Terhi Huovari, viestintäjohtaja 010 838 6536
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja 010 838 6514
Richard Brewis, ohjelmajohtaja 010 838 6510

etunimi.sukunimi@piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali: info@piplia.fi

   Haluan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
   Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet  
lahjoittamisen käynnistämiseksi.
   Haluan esitteitä raamattutyöstä  (n. 6 kpl / vuosi)
   Haluan liittyä kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)
   Haluan tilata sähköisen uutiskirjeen
   Olen muuttanut / osoitteessani on virhe

Piplia 1/2016

Pekka Särkiö (pj), Taina Karhu, Keuruu (SVKN), Minna  
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsinki 
(ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Anna-Maija 
Pahkala, Kalajoki (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), 
Olli Saunanoja, Espoo (ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki 
(kat.), Sami Uusi-Rauva, Tampere (ev.lut.) 

SUOMEN PIPLIASEURA 
ma—pe  9—16     
 
PL 54   |    Maistraatinportti 2 A  |   00241 HELSINKI   
puh.  010 838 6500    |    info@piplia.fi  

RAAMATTUMYYNTI    
myynnin puhelinpalvelu ma—pe 9—16    

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

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

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

HELSINGIN PIPLIASEURA
Siht. Sirpa Tallberg
044 522 4933 

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

KUOPION PIPLIASEURA
Siht. Kirsti Tervo
Rastaantie 44, 70340 Kuopio
kirsti.tervo@gmail.com

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Heikki Kiviluoto
0400 752 201, heikki.kiviluoto@evl.fi 

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

Suomen PiPliaSeura ry
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Nimi ...........................................................      Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite vanha ............................................................   uusi......................................................................

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

Päiväys ja allekirjoitus

Katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi 

Seuraa ja osallistu myös facebook.fi/pipliaseura, @pipliaseura                   
       t       ™ 



  Piplialahja ystavalle.. ..
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Pipliaseura maksaa postimaksun.

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

  Suomen Pipliaseura  ¡  Pl 54, 00241  helSinKi  ¡   puh 010 838 6520   ¡  www.piplia.fi   ¡  www.pipliakauppa.fi  ¡  

Postikulut lisätään hintaan.

www.pipliakauppa.fi  ■  

Nimi

Katuosoite 

Postinro ja –toimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

RAAMATTU RISTIIN RASTIIN
Visuaalisesti upea Raamatun luku- ja hakuteos. Teos sisältää 
tunnetuimpia poimintoja Raamatusta ja Raamatun henkilöistä. 
Saat kattavan kuvan siitä, mitä Raamattu opettaa arkisista,  
yhteiskunnallisista ja hengellisistä asioista. Kirja soveltuu  
lahjaksi kaikille, joille Raamattu ei ole ennestään tuttu.
29 € (36) TarJouS
 

RAAMATTU-RIIPUS
Ketjussa hopeinen pieni Raamattu- 
kirjanen. Raamatun koko 1,3 cm ja 
ketjun noin 44 cm. Saatavana rajoi-
tettu erä tarjoushintaan.
20 € (30) TarJouS

 

 
Vähemmistökieliset Raamatut 

ja raamatunosat,  löydät helposti
 www.pipliakauppa.fi. 

Tiedustelut myynti@piplia.fi  

Raamattu ristiin rastiin 29 €

Raamattu –riipus 20 €                  

Enkeli –pinssi  10 €

Voit tilata tuotteet myös netistä www.pipliakauppa.fi!

ENKELI-PINSSI
Tyylikkään hopeisen enkelin koko on 
2 cm. Saatavana rajoitettu erä tar-
joushintaan. 
10 € (18) TarJouS

P
voimasanoja 

IPLiA.  


