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P
voimasanoja 

IPLiA.  

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

KERÄYSTOIMINNAN TUOTTO käytetään kansainväliseen toimin-
taan ja siihen  välittömästi liittyviin tukitoimiin. 

RAAMATUN KUSTANTAMISTA Suomessa toteutetaan omana itse-
näisenä liiketoimintanaan, johon ei kohdisteta keräysvaroja.

PIPLIASEURA KUULUU YHTYNEIDEN RAAMATTUSEUROJEN (United 
Bible Societies) verkostoon, joka toimii yli 200 maassa tai alu-
eella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät 
tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä pu-
huvat paikallista kieltä äidinkielenään.
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Painopisteet 2015
 Teemana Intia 
Vuoden 2015 teemana oli Intia. Intiassa puhutaan yli 1 600 kieltä. Kielten, kulttuurien 
ja eri uskontojen kirjon keskellä toimii myös Intian Pipliaseura. Intian alueseurat toteut-
tavat 15 osavaltiossa erilaisia raamattutyön hankkeita yhteistyössä kirkkojen ja muiden 
kristillisten toimijoiden kanssa.

Pipliaseuran vuositeemamateriaalin 2015 aineisto koottiin Intian Keralassa. Käsinä ja
jalkoina Intian Keralassa -materiaalin välityksellä intialaiset kertovat elämästään ja 
suhteestaan Raamattuun. Yhtenä näkökulmana on näkövammaiset lapset ja nuoret.  
Materiaalia avattiin sekä kevät- että syyskaudella eri koulutustilaisuuksissa kautta Suo-
men. Seurakuntien työntekijöille ja opettajille suunnatun teemamateriaalin vastaanotto 
oli hyvä, ja vuosittain toteutettavan materiaalin kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta.

”
 Intia on monikulttuurinen jättiläismaa.     
 Minua havahdutti tieto, että mikäli Raamattu    
 saadaan käännettyä  300 kielelle, voidaan 
 tavoittaa Intian koko 1,3 miljardin väestö.

 –  Piispa Matti Repo

 Raamattu monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
Pipliaseura järjestää vuosittain ekumeenisen raamattutapahtuman yhdessä paikallisseu-
rakuntien kanssa. Suuntaus on tarjota jatkossa edelleen laadukas, mutta aiempia vuosia 
tiiviimpi ohjelma.

Vuonna 2015 raamattutapahtuma järjestettiin Tampereella. Kaikilla kiælillä -tapahtuma pai-
nottui Raamattuun monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kotimaiset luennoitsijat valottivat 
Raamattua suhteessa arvoihin ja eri kulttuureihin. Intialaiset vieraat nostivat esiin koti-
maansa raamatunkäännös- ja näkövammaistyön sekä kristittyjen hankalan nykytilanteen.

Kielten moninaisuus konkretisoitui elämyksellisissä messuissa. Kaupunkiyleisölle oli tarjolla 
myös Hanhiniemi–Rauhala M.A.D.:n hyväntekeväisyyskonsertti.

Tapahtuman järjestivät Tampereen seudun seurakunnat, Pirkanmaan Pipliaseura ja Suomen 
Pipliaseura. Ohjelmayhteistyötä tehtiin Yhden hinnalla -nuortentapahtuman kanssa.

 Uusi evankeliumikäännös suomeksi 
Syksyllä 2015 painopisteeksi nousi kotimainen raamatunkäännöstyö. Pipliaseura käynnisti 
pilottihankeen, jossa käännetään Markuksen evankeliumi alkukielestä suoraan mobiililait-
teille. Projekti on osa Reformaation merkkivuoden 2017 hankkeita.

Käännös on tiettävästi ensimmäinen raamatunteksti, joka käännetään 
alkutekstistä suoraan digitaaliseen muotoon. Käännöstyössä uutta 
on poikkitieteellinen tutkimustiedon kokoaminen ja ekumeeninen 
arviointi.

Kohderyhmänä ovat eri-ikäiset mobiililaitteiden käyttäjät, mutta 
käännöstyön mittarina on 15–25 -vuotiaiden kielellinen kompetenssi. 
Uusi käännös julkaistaan Agricolan päivän aikaan huhtikuussa 2017.

Piispa Matti Repo tutustui Intian raamatunkäännöstyöhön yhteisellä matkalla 
Pipliaseuran Richard Brewisin kanssa. Kuvassa Repo ja piispa S. Edwin Jayakumar.
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Toiminnanjohtajan
katsaus
Tässä kertomuksessa arvioidaan Suomen Pipliaseuran toimintaa hallituk-
sen vahvistaman uuden strategian näkökulmasta. Uusi strategia ulottuu 
vuoteen 2018.

Ne ajat ovat onneksi ohi, jolloin strategiaa päivitettiin vain määrävuosina 
ja toteutettiin sitten viisi tai jopa kymmenen vuotta. Strategia on dynaa-
minen prosessi, jossa toimintaympäristön jatkuvat muutokset kutsuvat 
uudelleen ajatteluun ja suunnan tarkistamiseen. Strategiansa mukaisesti 
Pipliaseura toimii joustavasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Toiminnan jatkuva uudistaminen ei kuitenkaan merkitse jatkuvaa muu-
tosta seuran identiteettiin, arvoihin, mission tai visioon. On tärkeää, että 
muutosta ohjataan organisaation omasta identiteetistä käsin.

Strategian mukainen jatkuva muutos ei tarkoita vain reagoimista muut-
tuvaan toimintaympäristöön, vaan ennen kaikkea aktiivisia ratkaisuja ja 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat toimintaympäristön muutokseen, yksit-
täisten ihmisten ja koko yhteisön elämään.

Markku Kotila, toiminnanjohtaja
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ARVOT

” 
Työmme lähtökohtana on Raamattu.    

 Jumala rakastaa kaikkea luomaansa ja 
 Raamattu ilmentää tätä rakkautta.    
 Sen sanoma synnyttää uskoa 

 Jumalaan ja rakkautta lähimmäisiimme. 
 –  Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja
  Pekka Särkiö

Usko ja lähimmäisenrakkaus  +  Elämän arvokkuus  +  
Toivo ja jatkuvuus  +  Rohkeus

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

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

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

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. Lukemi-
nen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja avain moneen: koulutustason nousu vaikuttaa 
asenteisiin, edistää demokratiaa, lisää tasa-arvoa ja poistaa köyhyyttä.

Teemme kehitysyhteistyötä kristilliseltä arvopohjalta. Työmme kautta myös syrjäytetyt saavat 
ihmisarvon. 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.
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Pipliaseuralle uusi strategia 
Suomen Pipliaseuran hallitus vahvisti 20.1.2016 seuran uuden, vuoteen 2018
ulottuvan strategian.

 Strategiset tavoitteet 
Uusi strategia asettaa Pipliaseuran työlle strategiset tavoitteet kahdesta eri näkökulmasta. 
Strategialla tavoitellaan pysyvää vaikutusta ja organisaation jatkuvaa oppimista. Pysyvä 
vaikutus koskee Pipliaseuran työn sisältöä ja jatkuva oppiminen sitä, miten työtä tehdään.

Pysyvä vaikutus
1.      Raamatun käyttäjien tarpeet ohjaavat Pipliaseuran toiminnan suunnittelua ja  

toteutusta.
2. Pipliaseura avaa Raamatun sisältöjä, joiden kautta ihmiset löytävät vastauksia  

elämänsä kysymyksiin.
3. Kehitysyhteistyö vahvistaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia, erityisesti naisten ja  

lasten asemaa. Työn lähtökohtana on jokaisen ihmisen loukkaamaton ihmisarvo.

Jatkuva oppiminen
1.  Pipliaseura vahvistaa vuorovaikutusta yhteistyötahojen, työn tukijoiden ja   

kustannustoiminnan asiakkaiden kanssa.
2. Pipliaseura toimii joustavasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.
3. Pipliaseura on ammatillisesti alansa edelläkävijä, joka jatkuvasti kehittää   

henkilöstönsä osaamista.

 Mikä tekee meistä erityisen? 
1.      Pipliaseurat muodostavat kansainvälisen verkoston (United Bible Societies). Piplia-

seurojen työ ulottuu kaikkialle maailmaan. Seurat toimivat yli 200 maassa ja alueella. 
2. Käännämme ja julkaisemme Raamattuja sekä huolehdimme niiden jakelusta. Tuemme 

ihmisten ja Raamatun välistä vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista merkitystä.
3. Työskentelemme kaikkien kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja yhteisöjen kanssa 

yhteistyössä.
4. Olemme edelläkävijöitä raamatunkäännös- ja jakelutyössä. Luomme ja käytämme 

uusia menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja, jotta Raamatun sanoma tavoittaisi jokaisen 
ihmisen.

Kansainvälinen strategia
 Keskeisiä elementtejä 

 § Digitaalinen toimintaympäristö on Raamatun käytön edistämisessä yhä tärkeämpi
 § Lukutaitotyön osuus Afrikassa vahvistuu
 § Nuorten merkitys raamatunkäännöstyön kohderyhmänä kasvaa
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Tulevaisuuden näkymiä
Valtion kehitysyhteistyöpolitiikka yllätti vuonna 2015 kielteisesti. Vuoden 2014 vuosi-
kertomuksessa Suomen Pipliaseuran hallitus arvioi, ”ettei seuran hankkeisiin vaikuttavia 
äkillisiä kielteisiä muutoksia ole odotettavissa”. Nyt tilanne näyttää varsin toisenlaiselta.
Kansalaisjärjestöille tarkoitettu vuoden 2015 hakukierros peruutettiin kokonaan.
Kumppanuusjärjestöille annettavaa tukea leikattiin noin 40 %. Malawin hiv-hankkeen
kolmea viimeistä vuotta koskevaa hakemusta ei lainkaan käsitelty. Vuoden 2016
hakukierros kuitenkin toteutetaan normaalisti. Suomen Pipliaseuran hallitus arvioi, ettei
tilanteeseen ole odotettavissa välitöntä parannusta.

Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen asema heikkenee. Seura varautuu
tuleviin muutoksiin myös laajentamalla yksityisen varainhankinnan pohjaa. Työ on
pitkäjänteistä sekä seuran tunnettuuden että uusien lähestymistapojen kehittämistä.
Kuukausilahjoittamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kuukausilahjoitusten merkitys
kasvaa koko ajan.

Helsingin seurakuntayhtymä yllätti positiivisesti. Huolimatta alhaisemmasta
verokertymästä se nosti lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan kohdennettavien
määrärahojen osuutta vuoden 2016 talousarviossa kolmesta neljään prosenttiin.
Helsingin seurakuntayhtymä on Suomen Pipliaseuran merkittävin yksittäinen kumppani.

Asenteet lähetystyöhön ja Raamattuun näyttävät polarisoituvan entisestään. On
tärkeää, että Pipliaseura pystyy säilyttämään toimivat yhteistyösuhteet eri sidosryhmien
kanssa. Seuran yhteistyö muiden kirkkokuntien kanssa on ollut vakaata, ja sen
odotetaan pysyvän hyvänä.

Suomen Pipliaseura on käynnistänyt uudenlaisen käännöshankkeen, jossa Markuksen
evankeliumi käännetään perinteisen kirjan sijasta suoraan digitaaliseen ympäristöön.
Käännöshankkeen ohjausryhmä on ekumeeninen. Pilottihankkeen keskeinen rahoittaja
on Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallitus. Uusi käännös julkaistaan vuoden 2017 keväällä.
Saatujen kokemusten pohjalta Suomen Pipliaseura arvioi hankkeen laajentamista
koskemaan koko Uutta testamenttia.

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. Uusi strategia ohjaa kansainvälistä toimintaa.

Työnantajana Suomen Pipliaseuraan liittyy vakaus. Sen tärkeä voimavara on
ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.
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Pipliaseurat Lähi-idän kristittyjen tukena

” Pipliaseurat uskovat, että 

   Raamatulla on välitöntä   
 merkitystä, kun käsitellään     
 maailman ongelmia ja haastei- 
 ta. Jeesuksen esimerkki ohjaa  

        vastaamaan ihmisten tarpei- 
   siin sanoilla ja teoilla.
    – Pipliaseurojen työn teologiset  
   lähtökohdat

Lähi-itä on kolmen merkittävän uskonnon juutalaisuuden, kristinuskon ja 
islamilaisuuden synnyinseutua. Useimmissa Lähi-idän maissa on Piplia-
seura tai ainakin jonkin pipliaseuran toimintaa. Keväällä 2015 seuraavaa 
vuositeemaa valittaessa ei kuitenkaan tiedetty, miten vahvasti Lähi-itä 
nousee uutisten polttopisteeseen vielä saman vuoden syksyllä.

Raamatulla on tilausta Lähi-idässä
Lähi-idän pipliaseuroilla, kirkoilla ja yksittäisillä kristityillä on vaikeimpina 
haasteinaan islamilaisen ääriajattelun leviäminen, kristittyihin kohdistuva 
syrjintä ja paikoitellen suoranainen vaino. Nämä ilmiöt ovat kuin aalto, 
joka on pyyhkäissyt yli koko arabimaailman. Levottomuudet ja painostus 
ovat ajaneet ihmiset pois kotimaastaan, eikä muuttoliike pois Lähi-idästä 
näytä hiipumisen merkkejä.

– Kun elämä on vaikeaa ja ahdistavaa, ihmiset alkavat etsiä kysymyksiinsä 
vastauksia. Raamattu on hyvin voimakas väline. Enemmän kuin koskaan 
aiemmin tarvitaan toivon sanojen saarnaajia, sanoo Simon K. Azazian 
Palestiinan Pipliaseurasta.

Lähi-idän pipliaseurat ovat mukana pakolaistyössä yhdessä kirkkojen 
ja humanitääristen toimijoiden kanssa. Ihmisiä autetaan uskontoon 
katsomatta. Lisäksi pipliaseurat pyrkivät työllään tukemaan kristittyjen 
identiteettiä.



 Minkä tahdotte ihmisten 
 tekevän teille, tehkää te heille 
 Yhteinen maailmamme on poikkeuksellisen 

ttilanteen edessä. Miljoonat ihmiset pakenevat 

ssotaa ja vainoa. Kysymys on heidän elämästään 

jja meidän inhimillisyydestämme. Tarvitsemme 

 kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. 

 Kristillisen lähimmäisenrakkauden mukaan   

-ihmisiä on autettava valikoimatta. Arvostamme 

-suuresti työtä, jota viranomaiset, seurakunnat, 

-järjestöt ja yksittäiset ihmiset tekevät auttaes- 

-saan pakolaisia ja ottaessaan vastaan 

-turvapaikanhakijoita. 

– Suomen ev.lut. kirkon piispojen julki-
lausuma pakolaiskriisin johdosta 9.9.2015
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Jordanian luterilaisen kirkon pastori Samer Azar näkee kirkot ja pipliaseu-
rat merkityksellisinä sillanrakentajina. Kristittyjen tulee jatkaa työskentelyä 
rauhan saamiseksi. – Emme tiedä, minne olemme menossa. Emme koskaan 
luovuta työstä yhteisen hyvän, inhimillisyyden ja Jeesuksen rakkauden 
jakamisen puolesta, vaikka meitä vihattaisiin, Azar sanoo.

Lähi-itä on kaukana, mutta yhä konkreettisemmin myös keskellämme, 
Suomessa. Kotimaassa Pipliaseura palvelee Lähi-idästä tulleita pakolaisia 
toimittamalla seurakunnille Raamattuja useilla Lähi-idässä puhuttavilla 
kielillä.

Lähi-idän Pipliaseurat lyhyesti
Pipliaseuroilla on jo parin sadan vuoden historia Lähi-idässä. Useimmissa 
maissa on Pipliaseura tai ainakin jonkin pipliaseuran toimintaa.

Israelissa toimii uskonnollisista ja poliittisista syistä kolme pipliaseuraa: 
Israelin Pipliaseura, arabi-israelilainen Pipliaseura ja Palestiinan Pipliaseura. 
Israelin Pipliaseura toimii pääasiassa lukuisten messiaanisten seurakuntien 
parissa. Israelin alueella suurta arabiankielistä, traditionaalisiin kirkkoihin 
lukeutuvaa vähemmistöä palvelee arabi-israelilainen Pipliaseura. Palestii-
nan Pipliaseuran toimialuetta ovat Itä-Jerusalem, Länsiranta ja Gaza.

Jordanian väestöstä enää noin kolme prosenttia on kristittyjä. Noin puolet 
väestöstä on pakolaistaustaisia. Irakista ja Syyriasta tulleita pakolaisia on 
yli kaksi miljoonaa, joista osa on kristittyjä. Jordanian Pipliaseura toimii 
yhteistyössä kaikkien kirkkokuntien kanssa. Se toimittaa Raamattuja, 
vahvistaa kristittyjen identiteettiä ja edistää aktiivisesti eri uskontokuntien 
välistä dialogia.

Libanon on uskonnollisesti hyvin kirjava; on eri suuntauksiin lukeutuvia 
muslimeja, druuseja sekä eri kirkkokuntien kristittyjä. Libanonin Pipliaseura 
palvelee oman maansa kirkkojen lisäksi Syyrian ja Irakin kristittyjä.

Persianlahden alue poikkeaa muusta Lähi-idästä. Saudi-Arabian ja Iranin 
lisäksi alueella on joukko pieniä valtioita, jotka ovat vaurastuneet öljytu-
loilla. Alueella on noin 14 miljoonaa vierastyöläistä pääasiassa Aasiasta, 
Kaukoidän maista ja Itä-Afrikasta. Vierastyöläiset puhuvat äidinkielenään 
kymmeniä eri kieliä, eivätkä he ymmärrä arabiaa tai mitään valtakieliä. Suuri 
joukko heistä on lukutaidottomia. Vierastyöläisistä noin neljä miljoonaa on 
kristittyjä.

Persianlahden Pipliaseuralla on Raamattukeskukset Kuwaitissa, Bahrai-
nissa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja Omanissa. Kirkot voivat hankkia 
Pipliaseuralta Raamattuja eri muodoissa 60 kielellä. Lisäksi seura kouluttaa 
seurakuntien työntekijöitä, joista monet ovat itsekin vierastyöläisiä.

Egyptin väestöstä noin 10 % on kristittyjä, valtaosa kopteja. Egyptin Piplia-
seura on merkittävin arabiankielisen Raamatun kustantaja maailmassa ja 
vastaa niiden saatavuudesta. Egyptin Pipliaseuralla on merkittäviä lapsi-
työn ja lukutaitotyön hankkeita yhteistyössä koptikirkon kanssa.

Turkissa kristittyjä on enää vain alle prosentti. Kun Turkin Pipliaseura pe-
rustettiin 1820-luvulla, väestöstä viidesosa oli kristittyjä. Seuran tehtävänä 
onkin Raamattujen saatavuuden takaamisen lisäksi toimia Raamatun esillä 
pitäjänä ja puolustajana islamilaisessa maassa.
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Suomen Pipliaseura on tukenut lukutaitotyötä vuosien ajan mm. Argentiinassa, Boliviassa 
ja Egyptissä sekä myös Kambodžassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Vuonna 2015 painopis-
te on ollut vähemmistökansanryhmien oikeudessa puolustaa omaa kieltään sekä haavoit-
tuvien ryhmien vahvistamisessa, mikä tarkoittaa erityisesti kristittyjen vähemmistöjen ja 
köyhien tukemista. Esimerkiksi Boliviassa lasten lukutaitoa ja etnistä identiteettiä vahvis-
tettiin toimittamalla opettajien pyynnöstä 4 700 aymarankieliselle lapselle lukukirjoja.

Suomen Pipliaseuran uudessa strategiassa halutaan nostaa lukutaitotyö yhä keskei-
semmälle paikalle. Lukutaitotyötä pidetään raamatunkäännöstyön jälkeen tärkeimpänä 
tehtävänä. Se tukee välittömästi käännöstyön tuloksia ja palvelee koko yhteiskuntaa – 
myös ei-kristittyjä.

Yli 750 miljoonaa vailla lukutaitoa
Vuosituhannen maailmanlaajuiset kehitystavoitteet ovat onnistuneet vähentämään luku-
taidottomuutta, mutta UNESCOn vuoden 2015 tilastojen mukaan on vielä 757 miljoonaa 
aikuista, mukaan lukien 115 miljoonaa nuorta, jotka eivät pysty lukemaan tai kirjoittamaan 
yksinkertaista lausetta. Kaksi kolmasosaa heistä on naisia. Muita maita heikommat mah-
dollisuudet lukutaidon hankkimiseen on edelleen Saharan eteläpuolisen Afrikan nuorilla 
naisilla.

Asiantuntijat ovat vakuuttuneita siitä, että naisten lukutaito vaikuttaa merkittävästi koko 
perheen ja yhteisön hyvinvointiin. Lukutaito vahvistaa kielivähemmistöjen identiteettiä 
etenkin, kun se tapahtuu heidän omalla äidinkielellään.

Uusi lukutaito-ohjelma naisille
Yhtyneet Raamattuseurat (UBS) on vahvistamassa toimenpiteitä lukutaidottomuuden 
vähentämiseksi. Vuonna 2014 uuden maailmanlaajuisen lukutaito-ohjelman (Global Lite-
racy Strategy) kautta ryhdyttiin vahvistamaan erityisesti Afrikan pipliaseurojen osaamista 
lukutaitotyössä. Suomen Pipliaseura päätti myös osallistua tähän prosessiin, ja ensisijainen 

Vahvistuva lukutaitotyö

   Lukutaito Afrikan kohdemaissa 
 
MAA   LUKUTAITO %      LUKUTAITO %  LUKUTAITO %   VÄESTÖLUKU    LUKUTAIDOTTOMAT
     

Etiopia  49 %  57 %   41 %   99 milj.  51 milj.

Kenia  78 %  81 %   75 %   46 milj.  10 milj.

Malawi  66 %  73 %   59 %   18 milj.  6 milj.
 
Tansania  71 %  76 %   65 %   51 milj.  5 milj.

YHTEENSÄ       214 milj.  72 milj.

         MIEHET                    NAISET

 
Pipliaseura tekee työtä syrjäytettyjen aseman parantamiseksi. Lukutaitotyö  
on ratkaiseva keino kamppailussa maailmanlaajuista epätasa-arvoa, köyhyyttä
ja syrjäytymistä vastaan. Toisaalla tehtävä hiv-työ tekee näkyväksi syrjinnän 
taustalla olevia asenteita ja vahvistaa kehitystä, jossa kaikille kuuluvat ihmis-
oikeudet ja lähimmäisenrakkaus toteutuvat.
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Hiv ja elämän arvokkuus
Suomen Pipliaseura on tehnyt syrjiviin 
asenteisiin vaikuttavaa hiv-työtä Burundissa, 
Norsunluurannikolla, Malawissa ja Afrikan 
hiv-työn toimistojen kautta. Työ on suurelta osin 
rahoitettu kehitysyhteistyövaroin. Vuonna 2015 
esimerkiksi Malawissa jopa 42 000 ihmistä 
osallistui koulutustyöpajoihin.

Hiv-ohjelman vahvuus on sen ankkurointi kris-
tilliseen arvomaailmaan. Ohjelma puhuu samaa 
kieltä uskonnollisten yhteisöjen edustajien kans-
sa. Monissa maissa mukana on myös muslimeja 
ja alkuperäisten uskontojen harjoittajia.

Suomen Pipliaseura on vuosia osallistunut 
aktiivisesti ohjelman kehittämiseen yhdessä 
Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimiston kanssa 
painottaen erityisesti tasa-arvoa, strategista 
johdonmukaisuutta ja hankesuunnittelua. Seura 
on systemaattisesti kasvattanut myös osaamista 
vammaisten huomioimiseksi ohjelmassa.

Vuonna 2015 Suomen valtiollisia kehitysyh-
teistyövaroja leikattiin äkillisesti ja mittavasti. 
Ulkoministeriö keskeytti kehitysyhteistyön 
hanketukikierroksen, eikä seuran jatkohakemus-
ta Malawin hiv-hankkeelle käsitelty. Burundin ja 
Norsunluurannikon työ jatkuu vielä määräajan 
aiempien hankepäätösten pohjalta. Vaikka uusia 
hanketukikierroksia on tulossa ja Pipliaseura 
kerää työlle myös yksityisiä varoja, työn jatku-
vuus Malawissa ja hiv-työn toimiston kautta on 
tällä hetkellä epävarmaa.

” Raamatunkäännöstyön   
 yksi konkreettinen   
 seuraus on, että kansat  
 saavat kirjakielen, oma-  

  kielistä kirjallisuutta ja 
  oppivat lukemaan.

tavoite on parantaa etenkin itäisen ja eteläisen Afrikan naisten ja 
tyttöjen oloja.

Yhdessä Afrikan pipliaseurojen kanssa olemme valmistelemassa 
uutta lukutaito-ohjelmaa. Haluamme toimia siellä, missä on eni-
ten tarvetta. Uusi ohjelma toteutetaan neljässä maassa: Etiopias-
sa, Keniassa, Malawissa ja Tansaniassa. Kussakin maassa ohjelma 
toimii vähintään kolmella eri vähemmistökielellä. Ensisijainen 
kohderyhmä ovat naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt.

Sen sijaan että eri maassa toimisi irrallisia hankkeita, rakennam-
me kattavaa ohjelmaa, jolla on keskitettyjä koulutus- ja tuotan-
tovaiheita. SIL International Afrikan alue tarjoaa konsulttejaan 
ja ottaa vastuun koulutustoiminnoista. Paikalliset pipliaseurat 
vastaavat lukutaitoluokkien järjestämisestä yhdessä paikallisten 
sidosryhmiensä kanssa. Suomen Pipliaseura tukee ohjelmaa 
taloudellisesti ja anoo ulkoasianministeriöltä kehitysyhteistyötu-
kea ohjelman rahoittamiseksi.

Vahvistuva lukutaitotyö

         MIEHET                    NAISET
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Namibiassa 
uudet  raamatun-
käännökset nuorille

” Haluamme varmistaa, että Raamatun   
 sanoma tulee ymmärrettäväksi ja on   
 saatavilla myös tuleville sukupolville   

 käyttökelpoisessa muodossa. 
 – Piplia seuran strategia

Nuorten merkitys Suomen Pipliaseuran raamatunkäännöstyössä 
kasvaa. Pipliaseura suuntautuu mm. Afrikkaan ja aloittaa raama-
tunkäännöstyön tukemisen Namibiassa. Hankkeen pääasiallinen 
kohderyhmä on alle 35-vuotiaat kielenpuhujat.

Maahan tarvitaan uudet raamatunkäännökset ndongan ja kwan-
jaman kielille, sillä nykyisten käännösten kieli on vanhentunutta. 
Namibian noin 2,2 miljoonasta asukkaasta yli puolet on alle 25-
vuotiaita, eivätkä monet heistä ymmärrä nykyisiä käännöksiä.

Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että etenkin kwan-
jamankielisten nuorten on vaikea saada selvää käytössä olevasta 
raamatunkäännöksestä. Ndongankielistä raamatunkäännöstä oli 
nuorten mielestä melko helppo ymmärtää, mutta käännöstä pidet-
tiin hajanaisena ja keskeisten termien osalta epäjohdonmukaisena. 
Tämä johtuu pitkälti kyseisen raamatunkäännöstyön polveilevasta 
historiasta.

Namibia on suomalaisille kiinnostava siksikin, että ensimmäisen 
ndongankielisen Raamatun käänsi yksi merkittävimmistä lähe-
tystyöntekijöistämme, Martti Rautanen. Samalla hän loi ndongan 
kirjakielen. Kesti kuitenkin yli 30 vuotta itse käännöstyön valmistu-
misesta, ennen kuin Raamattu ndongan kielellä julkaistiin.

 Elinvoimaiset kielet 
Nykyinen ndongan ja kwanjaman kieltä puhuva väestönosa on 
merkittävä, sillä 49 % eli yli miljoona puhuu äidinkielenään jompaa-
kumpaa kieltä.

Kielten puhujia on kaikissa ikäryhmissä sekä maaseudulla että kau-
pungeissa, joskin suurin osa asuu maaseudulla maan pohjoisosassa. 
Väestönosa on köyhää, ja se muodostaa myös suurimman ryhmän 
maalta kaupunkeihin muuttavasta väestöstä.

 Uudet käännökset auttavat nuoria lähentymään Jumalaa 
Jopa 80–90 % namibialaisista on kristittyjä. Ihmiset osallistuvat 
säännöllisesti jumalanpalveluksiin ja pienryhmätoimintaan. Uudet 
käännökset mahdollistavat myös kirkkojen ndongan- ja kwanjaman-
kielisen jumalanpalveluselämän.
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Martti Rautanen ja 
ndongankielinen 
Raamattu

Martti Rautanen syntyi 1845 Inkerinmaal-
la. Opiskeltuaan kolme vuotta Suomen 

Lähetysseuran lähetyskoulussa Helsingissä 
hän matkusti työtovereineen eteläiseen 
Afrikkaan, Ambomaalle, nykyisen Namibian 
pohjoisosaan. Vuodesta 1880 alkaen Rauta-
nen toimi Olukondan kylässä sijaitsevalla lähe-
tysasemalla aina vuoteen 1926, kuolemaansa 
saakka.

Rautanen opetteli työtään varten ndongan 
kielen ja laati sille työtovereineen kirjakielen. 
Hän ja eräät muut käänsivät koko Raamatun. 
Uusi testamentti ilmestyi 1903. Vanhan 
testamentin käännöstyö saatiin päätökseen 
1923. Vuonna 1925 julkaistiin Uuden testa-
mentin korjattu painos, mutta koko Raamattu 
ilmestyi vasta 1954, kolmekymmentä vuotta 
käännöstyön päättymisestä. Ndongankielinen 
Raamattu oli ensimmäinen Lounais-Afrikassa 
julkaistu raamatunkäännös.

On selvää, että 1800-luvun lopulla luotu kirja-
kieli ja erityisesti Uuden testamentin julkaise-
minen vakiinnuttivat ndongan kielen aseman. 

Raamatunkäännökseen ei 
kuitenkaan oltu tyytyväisiä 

kielen muuttuessa, 
ja viisitoista vuotta 

Raamatun ilmestymi-
sen jälkeen, vuonna 

1969, päätettiin 
aloittaa käännök-
sen uudistaminen. 

Samaan aikaan uu-
distettiin myös lähes 

sata vuotta käytössä 
olleet ndongan oikein-

kirjoitussäännöt. Tämä ei 
olisi ollut mahdollista ilman 

aiempia ponnisteluja kielen kehittämiseksi. 
Uudistettu ndongankielinen Raamattu ilmes-
tyi 1986. Sitä korjailtiin myöhemmin ja korjattu 
painos ilmestyi 2008.

■  

Nuorilla on halu oppia lukemaan omalla kielellään. Paikalli-
silla kirkoilla on kiinnostusta ja tarve järjestää ndongan- ja 
kwanjamankielisiä jumalanpalveluksia. Tätä varten tarvitaan 
raamatuntekstien lisäksi liturgisia tekstejä ja virsiä.

Uudet, helposti ymmärrettävät raamatunkäännökset tukevat 
erityisesti myös nuorten henkilökohtaisen Jumala-suhteen 
rakentumista. Ndongan ja kwanjaman puhujien perinteisten 
uskomusten mukaan Jumala on etäinen ja kaukana ihmisistä, 
mutta Raamattu voi auttaa ihmisiä lähentymään Jumalaa.

 Pitkäjänteistä raamatunkäännöstyötä 
Ndongan ja kwanjaman kielten raamatunkäännöstyö 
toteutetaan yhtenä projektina Pohjois-Namibiassa. Kummal-
lakin kielellä on oma käännösryhmänsä, jossa työn tekevät 
paikalliset kielenpuhujat. Kaikki kääntäjät koulutetaan 
tehtäväänsä. Käännöskonsultteina toimivat Yhtyneiden 
Raamattuseurojen (UBS) Gerrit van Steenbergen ja Riikka 
Halme-Berneking Suomen Lähetysseurasta.

Uudet käännökset ndongan ja kwanjaman kielillä kannattaa 
tehdä samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten 
yhtenäisyys. Samanaikaisella käännöstyöllä voidaan myös 
saavuttaa kustannus- ja muita synergiaetuja.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Namibian Pipliaseura 
yhteistyössä Suomen Pipiaseuran, Suomen Lähetysseuran 
sekä Angolan Pipliaseuran, Wycliffe Raamatunkääntäjien ja 
paikallisten kirkkojen kanssa.

Tavoiteaikataulun mukaan uudet käännökset valmistuvat 
vuonna 2027.
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 Kansainvälisen työn sisällölliset painopisteet           
      
■  Käännöshankkeet    
■  Hiv-työ   
■  Yleisavustukset  
■  Raamatunkäytön 
      edistäminen     
■   Lukutaitohankkeet      

 Kansainvälinen työ maanosittain         
   
■  Saharan eteläpuolinen Afrikka  
■  Aasia  
■  Eurooppa (sis. Raamattu   
 Suomen Suvulle, pohjoissaame   
 ja inarinsaame)          
■ Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka            
■  Etelä- ja Keski-Amerikka             
  

  

23 
 20     %     43

7 7 4 

 15     %     37

11 

33 

■  

Hankkeet teemoittain 
Suomen Pipliaseura kohdentaa sille uskotut voimavarat ensisijaisesti Yhtyneiden Raamattuseurojen   
(UBS) ohjelmiin. Vuonna 2015 Suomen Pipliaseura tuki näiden ohjelmien kautta 52 hanketta. Ohjelmien 
kokonaisuudet neuvotellaan kansallisten pipliaseurojen kanssa lähtien niiden tarpeista. Yksittäisten 
hankkeiden valinnassa otetaan huomioon suomalaisten kirkkojen ja seurakuntien lähetystyö, seurakuntien 
kanssa solmitut yhteistyösopimukset sekä alueet, joilla muu lähetystyö on mahdotonta tai huomattavan 
rajoitettua.
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■  

 Raamatunkäännöstyö 
Bolivia  
Keski-ketšuan käännöksen uudistaminen
Egypti  
Raamattuja vähävaraisille
Etiopia   
Arsi-bale oromon käännöksen uudistaminen
Intia 
Käännöstyö 25 kielelle
Raamattuja näkövammaisille
Kambodža
Khmerin käännöksen uudistaminen
Kiina 
Käännöstyö vähemmistökielille
Vanha testamentti selityksin
Malawi 
Lomwen käännös
Meksiko  
Purepetshan käännös
Sambia
Bemban käännöksen uudistaminen
Luvalen käännöksen uudistaminen
Tongan Raamattu selityksin
Thaimaa
Uudistettu thairaamattu sanaselityksin 
Turkki
Kurdin Vanhan testamentin käännöstyö
Uganda
Lumasaaban ekumeeninen Vanhan testamentin 
käännös
Venäjä
Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä 
Raamatunkäännösinstituutin kanssa; Venäjän 
Pipliaseuran Vanhan testamentin käännöshankkeet: 
altai, jakuutti, baškiiri ja burjaatti 
Vietnam
Vietnamin käännös selityksin
Yhteiset
Pohjoissaamen Vanhan testamentin käännös, 
käännöshankkeet kolttasaameksi ja inarinsaameksi, 
raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön koordi-
nointi, raamatunkääntäjien koulutusohjelma Etelä-
Amerikassa, raamatunkäännöstyön laadunvalvonta 
ja tukipalvelut

 Lukutaitotyö 
Argentiina 
Lukutaitohanke wichí-kansan parissa
Bolivia 
Lukutaitohanke aimara-kansan parissa
Egypti
Lukutaitotyö lasten ja aikuisten parissa
Keski-Afrikan tasavalta 
Lukutaitohanke naisille sangon kielellä

Suomen Pipliaseuran vuonna 2015 tukema työ

Malawi
Lukutaitotyö yao-kansan parissa
Yhtyneet Raamattuseurat 
Lukutaitotyön koordinaatio ja tukitoiminnot

 Raamatunkäyttö 
Egypti
Raamattujakelu kristityille alakoululaisille
Intia
Leskien ja  haavoittuvassa asemassa olevien naisten 
auttaminen 
Irak
Irakin kristittyjen ja kristillisten kirkkojen avustami-
nen (lääkkeitä, ruokaa, Raamattuja)
Israel
Raamattujen sekä raamattumateriaalien jakaminen
Työ siirtotyöläisten parissa
Jordania
Raamattujakelun ja myynnin tukitoiminnot
Kiina
Raamattujen saatavuuden parantaminen erityisesti 
maaseudulla
Palestiina
Tukea keskukselle, jossa eri-ikäiset voivat eri akti-
viteettien kautta tutustua ja syventyä Raamatun 
sanomaan
Tansania
Raamattuja kouluihin
Unkari
Raamantunkäytön ja Raamatun tunnettuuden 
edistäminen
 
 Hiv-työ 
Norsunluurannikko, Burundi, Malawi ja Afrikan 
pipliaseurojen hiv-työn toimisto: Laupias samarialai-
nen -hiv-ohjelma

 Yleisavustukset perustoimintoihin 
Israelin arabiankielinen Pipliaseura, Irak, Jordania, 
Keski-Afrikan tasavalta, Senegal ja Turkki
Yhtyneet Raamattuseurat: Yleisavustus yhteisiin 
toimintoihin
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■  

Pipliaseura käynnisti alkusyksystä 2015 pilottiprojektin, jossa käännetään Markuksen evan-
keliumi alkukielestä suoraan mobiililaitteille. Käännös on osa Reformaation merkkivuoden 
2017 hankkeita. Digikielistä raamatunkäännöstä työstää käännösryhmä, joka tekee yhteis-
työtä yliopiston, eri kirkkojen ja Kirkkohallituksen kanssa.

Valmistuessaan uusi Markuksen evankeliumin suomennos on kahdella tavalla uudenlainen. 
Se on ensimmäinen aidosti kirkkojen välinen käännös, jossa kaikilla mukana olevilla kirkoilla 
on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa käännöksen periaatteisiin ja itse käännöksen sanamuo-
toihin. Toisaalta Markuksen evankeliumin käännös on tiettävästi ensimmäinen raamatunteks-
ti, jota ei käännetä painetuksi kirjaksi vaan ainoastaan digitaaliseen muotoon. Digi-Markus 
julkaistaan Agricolan päivän aikaan huhtikuussa 2017.

Raamattu itselle sopivassa muodossa
Suomalainen raamatunkäännöstyö sai alkunsa reformaation aikana, kun Mikael Agricola 
työtovereineen käänsi Uuden testamentin suomeksi. 1500-luvun reformin ytimessä oli, että 
ihmiset voisivat lukea Raamattua omalla kielellään. Kansankielisten Raamattujen leviämistä 
siivitti samalla uuden teknologian, kirjapainotaidon tehokas käyttö.

Uusi evankeliumikäännös 
suomeksi

”  Pipliaseurat tekevät työtä, jotta ihmiset tavoitetaan 
heidän omalla kielellään ja että he voivat löytää 
Raamatun sanoman itselleen sopivalla tavalla.   
– Pipliaseuran strategia
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■  

Tämän päivän ihmiset elävät teknologisen murroksen keskellä, joka on verrat-
tavissa kirjapainotaidon kehittämisen aikaan viisisataa vuotta sitten. Digitaali-
sista laitteista on muodostunut arjen holistisia käyttöliittymiä, erottamaton osa 
elämää.

Pipliaseurojen missioon sisältyy, että ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman 
itselleen sopivalla tavalla. Nykyään yhä useammalle tämä on luontevasti 
taskusta löytyvä mobiililaite.

Myös kieli muuttuu. Raamatunkäännöksen tiedetään vanhenevan keskimäärin 
30 vuodessa. Aina uusi käännös ei korvaa aiempaa, vaan tarvitaan myös 
rinnakkaisia, toisiaan täydentäviä ja eri käyttöyhteyksiin sopiva käännöksiä. 
Sellaisesta on kyse Digi-Markuksen kohdalla.

Käännöstyön periaatteet digiaikaan
Raamatun tai sen osan voi nykyään ladata yli 900 kielellä, joten Raamatun saa-
tavuus digitaalisesti on periaatteessa hyvä. Käännökset on kuitenkin siirretty 
painetusta muodosta lähes sellaisinaan digitaaliseen jakeluun.

Viestinnän ammattilaiset ovat jo pitkään tienneet, että verkkoon kirjoitetaan 
eri tavalla kuin painettuun lehteen. Myös kääntämisen ja käännöstekstin 
vastaanoton kannalta painettu muoto on erilainen kuin digitaalinen ympäristö.

Pilottihanke on asettanut tehtäväkseen tutkia, mitä vaatimuksia mobiili, sen 
käyttöyhteydet ja skaalautuvuus asettavat evankeliumitekstin kielelle ja 
kääntämiselle: mitä vaikutuksia näillä on sanastoon, sanojen pituuksiin, lause- 
ja tekstirakenteisiin. Projektin aikana luodaan mobiiliympäristössä toimivat 
käännöstyön periaatteet.

Mobiilisovelluksen kohderyhmänä ovat eri-ikäiset mobiililaitteiden käyttäjät, 
mutta käännöstyön mittarina on 15–25 -vuotiaiden kielellinen kompetenssi.
Kääntämisessä huomioidaan vastaanoton fragmentaarisuus ja toteutuksessa 
digitaalisen alustan mahdollisuudet. Toteutuksessa hyödynnetään metatekstiä 
ja lukemisen joukkoistamista, mm. sananselityksiä, hakuja ja jakamista.

Kääntämisessä käytetään apuna rekonstruoitua mallilukijaa. Koekäännöksistä 
järjestetään testauksia eri-ikäisillä vastaanottajilla. Työ saattaa tuoda arvioita-
vaksi myös, vaikuttaako uudentyyppinen käännös esimerkiksi rippikouluope-
tukseen.

Digi-Markus on konkreettinen esimerkki siitä, miten aika, kielenkäytön ja 
tekniikan muutokset sekä käyttöyhteydet vaikuttavat raamatunkääntämiseen. 
Pilottiprojektilla voi olla myös kansainvälistä merkitystä.

Suomenkieliset
raamatunkäännökset
Suomessa raamatunkäytön perinne on 
melko homogeeninen: on suosittu yhtä 
vallitsevaa raamatunkäännöstä kerral-
laan. Maailmalla, etenkin valtakielillä, 
monenlaisten käännösten kirjoon on 
totuttu eri tavalla.

Agricolan Uusi testamentti ilmestyi 
suomeksi vuonna 1548 ja ensimmäinen 
koko Raamattu vuonna 1642. Virallisia 
koko Raamatun käännöksiä on kolme, 
vuosilta 1642, 1933/38 ja 1992/2007. 
Näistä ensimmäisestä tehtiin korjattu 
painos vuonna 1776. Se tunnetaan ni-
mellä Biblia tai Vanha Kirkkoraamattu.
Nykyinen Kirkkoraamattu on vuodelta 
1992.

1800- ja 1900-luvuilla raamattutyötä 
tehtiin enemmän kuin edeltävillä 
vuosisadoilla. Tähän vaikutti vuonna 
1812 perustettu Suomen Pipliaseura, 
joka levitti Raamattuja ja kustansi uusia 
käännöksiä.

Viime vuosikymmeninä virallisen 
Kirkkoraamatun oheen on syntynyt 
myös erilaisia raamatunkäännöksiä. 
Suomen Pipliaseuran ja Suomen kirkon 
sisälähetysseuran julkaisema Uusi tes-
tamentti nykysuomeksi valmistui 1972. 
Raamatunkäännöksiä ovat julkaisseet 
myös muut yhdistykset ja yksittäiset 
kääntäjät.

 Agricola-leivos lukutaidon puolesta 
Kun Agricola aikalaistensa kanssa käänsi Uuden testamentin suomeksi, syntyi 
myös suomen kirjakieli. Pipliaseurat tekevät samankaltaista työtä edelleen 
kaikkialla maailmassa. Kun vähemmistökansa saa kirjakielen, avautuu tie 
lukutaitoon ja parempaan arkeen. Pipliaseura kampanjoi lukutaidon puolesta 
vuosittain huhtikuussa Agricolan päivän aikaan. Agricola-leivos muistuttaa 
kansainvälisen lukutaitotyön merkityksestä. Kampanja lisää myös Pipliaseuran 
tunnettuutta Suomessa.

Uusi evankeliumikäännös 
suomeksi
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Yksityiset lahjoittajat voivat Pipliaseuran työn kautta tukea 
itselleen tärkeitä asioita. Monet sitoutuvat työn tukemiseen 
kuukausilahjoittajina.

Vuonna 2015 Pipliaseura toteutti kahdeksan teemakeräystä. 
Lisäksi keväällä järjestettiin keräys Nepalin maanjäristyksen 
uhrien auttamiseksi ja syksyllä pakolaisten auttamistyöhön 
Jordaniassa.

 Raamatunkäännös- ja jakelutyö 
Raamatunkäännöstyö on pipliaseurojen keskeisintä työtä. 
Vuonna 2015 järjestettiin yksittäiset keräykset käännöstyölle 
Intiassa ja Kiinassa. Intiassa Raamattua käännetään 25:lle ja 
Kiinassa yhdeksälle vähemmistökielelle. Joulukeräyksessä 
kampanjoitiin Yhtyneiden Raamattuseurojen 100/1000-kam-
panjan loppuunsaattamiseksi. Tavoitteena oli saada valmiiksi 
sata uutta raamatunkäännöstä 1000 päivän aikana. Suomen 
Pipliaseuran tuki kohdennettiin Boliviassa, Intiassa, Kiinassa 
ja Venäjällä tehtävään raamatunkäännöstyöhön.

Raamattujen jakelutyön tavoitteena on saattaa Raamattu 
jokaisen sitä haluavan ulottuville. Tammikuussa toteutetun 
keräyksen tuotot ohjattiin Egyptin raamattujakelutyöhön, 
jolla vahvistetaan islamilaisessa yhteiskunnassa vähemmistö-
nä asuvien kristittyjen uskoa ja identiteettiä.

 Lukutaitotyö 
Huhtikuussa kampanjoitiin lukutaitotyön puolesta. Kam-
panjan keräystuotot kohdennettiin Argentiinan, Bolivian, 
Egyptin ja Keski-Afrikan tasavallan lukutaitotyöhön. 
Agricola-kampanjoinnissa yhdistyvät sekä varainhankinta 
että Pipliaseuran tunnettuuden parantaminen.

 Syrjäytettyjen aseman parantaminen 
Syrjäytymisvaaraan joutuvat herkimmin yhteiskunnan 
heikoimmat – vammaiset, lukutaidottomat ja hiv-positii-
viset. Laupias samarialainen hiv-ohjelman tavoitteena on 
vaikuttaa kirkkojen syrjiviin asenteisiin Afrikassa. Työtä on 
rahoitettu pääosin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. 
Vuonna 2015 Suomen hallituksen leikkausten vuoksi 
yksityisten ihmisten tuki muodostui entistä tärkeämmäksi. 
Syksyllä 2015 suunnattiin keräys yksityisille lahjoittajille 
Malawin hiv-työn hyväksi.

 Vuonna 2015 toteutetut keräykset 

 § Egypti: lastenraamattujen jakelutyö
 § Intia: raamatunkäännöstyö
 § Bolivia: lukutaitotyö
 § Raamattutyön jälleenrakentaminen Nepalin   

maanjäristyksen uhrien auttamiseksi
 § Kiina: raamatunkäännöstyö
 § Egypti: lukutaitotyö
 § Malawi: Laupias samarialainen -hiv-ohjelma
 § Lähi-itä: Irakin ja Syyrian pakolaisten keskuudessa   

tehtävä työ Jordaniassa
 § 100/1000-kampanja: raamatunkäännöstyö Boliviassa,  

Intiassa, Kiinassa ja Venäjällä
 § Uudenvuodenlupaus-kampanja: Namibian   

raamatunkäännöstyö kuukausilahjoituksin

Varainhankinnan kampanjat



■  

4 

Kustannustoiminta
Pipliaseuran kustannustoiminnan suunnittelu lähtee Raamatun käyttäjien tarpeista. Pipliaseura tarjoaa 
painettuja raamatunkäännöksiä, äänitteitä sekä mobiilisovelluksia – erilaisille käyttäjäryhmille ja eri 
käyttötilanteiden mukaan.

Digitalisaatio ja globaali kustannustoiminnan murros vaikuttavat Pipliaseuran kustannustoiminnan 
ratkaisuihin. Mobiilisovellusten merkitys kasvaa. Digitaalinen toimintaympäristö tarjoaa myös mahdol-
lisuuksia tuotekehittelyyn sisältöjen joukkoistamiseksi, kuten muistiinpanojen ja sisältöjen jakamiseen. 
Näitä ominaisuuksia arvioidaan mm. Digi-Markuksen pilottihankkeessa.

Pipliaseuran myyntiä toteutetaan sidosryhmämyyntinä seurakunnille ja muille yhteistyökumppaneille. 
Kuluttajia palvelee ensisijaisesti verkkokauppa pipliakauppa.fi.

 Arabiankieliset Raamatut loppuivat 
Tavoitteena on palvella ihmistä sillä kielellä, joka on hänelle omin. 
Vuotta 2015 leimasi syvenevä pakolaiskriisi. Tämä heijastui myös 
Suomen Pipliaseurassa erikielisten Raamattujen kysyntään.

Pipliaseura myi vuoden aikana Raamattuja tai Uusia testamentteja yli 
50 eri käännöksinä. Erityisesti kysyttiin Raamattuja arabian, farsin ja 
darin kielillä. Arabiankieliset painokset olivat ajoittain loppu, koska 
Raamattujen tarve oli suuri koko Euroopan alueella.

 Rippiraamattu kysytyin 
Perinteisten painettujen Raamattujen myynti oli vuonna 2015 noin  
11 500 kappaletta suurempi kuin edellisenä vuonna. Suurin syy 
lisäykseen oli vuonna 2014 tehty liiketoimintakauppa, jonka seurauk-
sena Pipliaseura jäi ainoaksi merkittäväksi vuoden 1992 Raamatun 
suomennoksen julkaisijaksi.

Myyntiluvuiltaan suurin painetuista kirjoista on edelleen rippiraamat-
tu. Vuoden 2015 aikana tuli markkinoille pääosin ev.lut. seurakunnille 
tarkoitetut Raamatut liiteosineen. Palautteen mukaan liiteosat 
toimivat erityisen hyvin rippikouluopetuksessa.

 Uusia julkaisuja 
Pipliaseuran historiasta valmistui vuonna 2015 ensimmäinen osa, joka kattaa vuodet 1812–1947. 
Raamattuja Suomen kansalle -teoksen on kirjoittanut TT Teemu Kakkuri. Teoksen julkistamistilaisuus 
oli Kaikilla kiælillä -raamattutapahtuman yhteydessä Tampereella.

Vuoden 2015 uutuustuote oli Bible Journaling – Uusi testamentti ja Psalmit. Bible Journaling on uusi, 
maailmalla yleistynyt tapa syventyä Raamatun teksteihin. Siinä piirretään ja kirjoitetaan voimaa-antavia 
Raamatun lauseita suoraan Raamatun sivuille tekstaten ja koristellen. Uusi julkaisu on kovakantinen 
kirja, jossa omaa työskentelyä varten on leveät marginaalit ja värityskuvia. 

   Raamattujen levikki 2015 

                                    MYYNTI   ILMAISJAKELU YHTEENSÄ

Raamatut   
suomenkieliset 70 272   478  70 750
vieraskieliset   1 404   10 1   414
uudet testamentit
suomenkieliset 787   70  857
vieraskieliset  417  2  419
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 Varainhankinta tulolajeittain                   

■   Talousarviomäärärahat    
■   Kohdevarat  
■   Kolehdit 
■   Lahjoitukset yksityisiltä
■   Julkiset avustukset   
■   Muut lahjoitukset
  Yhteensä

        2013                 2014                  2015
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Toiminnan tuotot ja kulut 

Kansainvälinen työ
 Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut 
Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 483 000 euroa. Seura saa sekä 
vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia. Keräysvetoomuksilla pyritään 
varmistamaan vapaiden lahjoitusten riittävä määrä, jotta seuran ydintehtävän toteuttami-
nen olisi mahdollista myös niillä alueilla, jotka eivät ole laajasti tunnettuja, eivätkä siksi ole 
lahjoittajan kannalta yhtä houkuttelevia.

Tuki seurakunnilta: Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran  
keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 024 000 euroa 
ja muita tuottoja 436 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta jäivät noin 5 % vuoden 
2014 tuotoista. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetys-
järjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa 
kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko, joka tukee 
hankkeita joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli   
515 000 euroa, mikä on 5 % enemmän kuin vuonna 2014, kun huomioidaan seurakunta-
vaalien keräystulos 52 000 euroa vuonna 2014. Seuran yksi painopiste on kuukausi- 
lahjoittamisen kasvattaminen. Vuonna 2015 kuukausilahjoitusten kasvun vaikutus   
lahjoitusten nousuun oli noin puolet.

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 386 000 euroa. 
Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallitus on myöntänyt seuralle avustuksia pohjoissaamen ja 
inarinsaamen kielten raamatunkäännöshankkeille. Näitä avustuksia sisältyy vuoden 2015 
tuottoihin 45 000 euroa.

Suomen Pipliaseuran tuotot muodostuvat pääosin varainhankinnan ja kustannustoiminnan 

tuotoista. Muita merkittäviä tuottoja ovat tuotot sijoitustoiminnasta, jäsenmaksuista ja  

testamenteista. Sekä kansainvälinen työ että kustannustoiminta ovat kokonaan yleishyödyllistä 

ja sääntöjen 2 §:ssä ja 3 §:ssä kuvattua varsinaista toimintaa. Seuraavassa käsitellään kansain-

välisen toiminnan ja kustannustoiminnan tuottojen ja kulujen rakennetta, kumpaakin erikseen. 

Lisäksi kuvataan, miten seuran sijoitustoimintaa hoidetaan.

                         €             %
 1  024 000      41  
 251 000    10
 185 000  7
 515 000     21
 431 000         17
 77 000         3
  2 483 000 100



 Kansainvälisen työn kulut                     
    € 
■  Hankerahoitus    1 956 000 
■  Varainhankinta    295 000 
■  Koulutus   168 000
■  Viestintä   123 000
      Yhteensä           2 542 000

 Kansainvälisen työn sisällölliset painopisteet           
      
■  Käännöshankkeet    
■  Hiv-työ   
■  Yleisavustukset  
■  Raamatunkäytön 
      edistäminen     
■   Lukutaitohankkeet      

 Kansainvälinen työ maanosittain         
   
■  Saharan eteläpuolinen Afrikka  
■  Aasia  
■  Eurooppa (sis. Raamattu   
 Suomen Suvulle, pohjoissaame   
 ja inarinsaame)          
■ Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka            
■  Etelä- ja Keski-Amerikka             
  

  

23 
 20     %     43

7 7 4 

 15     %     37

11 

33 
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 Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot   
Vuonna 2015 kansainväliseen työhön käytettiin 2 542 000 euroa. Tästä hankerahoitusta 
oli 1 956 000 euroa eli 77 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, 
koulutukseen ja viestintään käytettiin 23 %.
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 Kansainväliset hankkeet                                    

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

 Kansainvälisen työn rakenne 
Suomen Pipliaseura antoi 721 000 euroa hanketukea kahdenvälisiin ja monen-
keskisiin hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun 
käytön edistämistä. Pipliaseurojen yhteisiin ohjelmiin kohdennettiin 217 000 euroa. 
Näillä tarkoitetaan ohjelmia, joita Yhtyneet Raamattuseurat toteuttavat jäsen-
seurojensa puolesta. Lisäksi seura kohdensi kehitysyhteistyöhankkeisiin 435 000 
ja muihin ohjelmiin 88 000 euroa. Hankkeiden suunnittelu ja seuranta sisältävät
kuluja, joita ei ole suoraan kirjattu yksittäisille hankkeille. Näitä oli 494 000 euroa. 
Viimeksi mainitulla toiminnalla palvellaan kansainvälisen raamattutyön hankkeiden 
seurantaa myös muiden pipliaseurojen hyväksi.

 Kansainvälisen työn jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti 
Yksittäisten hankkeiden ja ohjelmien kulut mukaan lukien suunnittelu ja seuranta olivat 1 956 000 
euroa. Saharan eteläpuoleisen Afrikan työ on suurelta osin kehitysyhteistyöhankkeita. Maailmanlaajui-
sesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen suurin. Euroopan osuus ja siinä tuki käännös-
työhön  suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska osa käynnissä olleista hankkeista on 
valmistunut tai valmistumassa. Lukutaitohankkeiden prosentuaalinen osuus tulee vuosina 2016–2018 
kasvamaan.

               
                € 
  721 000
  217 000
 435 000
 494 000
    88 000
1 956 000

11

25     %     37

5

5
12

6

     %       
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         2013                       2014        2015
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Kustannustoiminta
Kustannustoiminnan tuotot nousivat 10 % edellisvuodesta. Vuoden 1992 suo-
mennoksen kappalemääräisissä myyntiluvuissa kasvu oli merkittävää, eli 21 %. 
Vähennystä oli muiden suomennosten myynnissä. Kustannustoiminnan kannattavuus 
ei ole tyydyttävällä tasolla. Tuottojäämän heikentymiseen vaikutti osittain liiketoi-
mintakaupan yhteydessä hankittujen erien myynti alemmalla katteella ja kirjatun 
liikearvon poiston aiheuttama rasitus vuoden 2015 tulokselle. Muilta osin toiminnan 
tervehdyttämiseen tähtääviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty.

 

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta
Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa.  Omavaraisuusaste on 83 %.  
Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja.
 
 Vuoden 2015 tuloksen arviointia 
Tilikauden alijäämä on 333 000 euroa.  Toimintapääomaan kirjattiin alijäämää   
255 000 euroa sen jälkeen, kun talousarvion mukaisesti oli katettu kehittämis-
ohjelmien toteuttamisen kuluja vapaista rahastoista. 
 
Seurakunnilta saadut tuotot jäivät arvioitua alemmiksi. Tulosta heikensi myös edel-
listä vuotta pienemmäksi jääneet varainhankinnan tuotot sekä aiemmin testamentin 
nojalla saadun kiinteistön myyntitappio. Vuonna 2015 kirjattiin testamenttilahjoina 
55 000 euroa. Tulokertymien vähentymisestä huolimatta seura piti voimassa vuoden 
2015 talousarvion mukaan tekemänsä sitoumukset kansainvälisiin ohjelmiin. Han-
kerahoitusta kirjattiin siksi kuluihin enemmän kuin tuottojen taso olisi edellyttänyt. 
Hallituksen asettama tavoite on, että 75 % kansainvälisen työn varoista kohdentuu 
raamattu- ja kehityshankkeisiin.
 
Tuottojen ja kulujen tasapainottamiseksi on seuraavien vuosien hankeohjelmaa 
supistettu maltillisesti. Raamattutyön liiketoiminnan tuottojäämän kohentamiseksi on 
hintoja tarkistettu edellisvuodesta.

 Sijoitustoiminta 
Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2015 tasearvoltaan yhteensä 2 533 000 euroa 
pitkäaikaisina sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Sijoitusten tuottama 
kassavirta oli tyydyttävä ottaen huomioon markkinoiden tilanne. Sijoituksista 77 % 
on Nordean ja Helsingin OP Pankin täyden valtakirjan mallilla hoidetuissa salkuissa.  
Mandatum Lifen kapitalisaatiosopimuksessa on sijoitusomaisuudesta 14 %.
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 Kustannustoiminta, tuotot ja kulut              
             €                     
■   Myyntituotot                      962 000
■   Tuottojäämä / yleishallintoon    42 000
■   Kulut      919 838
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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 

Markku koTila, toiminnanjohtaja
MarTTi aSikainen, ohjelmajohtaja, sidosryhmät
eeva vuorinen, talousjohtaja
Terhi huovari, viestintäjohtaja
richard BreWiS, ohjelmajohtaja

 Henkilökunta 

MarTTi aSikainen, ohjelmajohtaja
richard BreWiS, kansainvälisen työn johtaja 
anne huoPonen, varainhankinnan koordinaattori
Terhi huovari, viestintäjohtaja
MaTleena Järviö, ohjelmajohtaja 
kaTi kaJander, varainhankinnan assistentti
leena koiviSTo, kumppanuuskoordinaattori
leena koSki, myyntipäällikkö
Markku koTila, toiminnanjohtaja
TuiJa nuMMinen,  myynti- Ja viestintäassistentti
SaTu PelToSaari-lahTinen, yhteyspäällikkö
SaTu riSSanen, kirjanpitäjä
kaTri Saarela, viestintäsuunnittelija
SePPo SiPilä, käännöstyön johtaja
SaTu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori
anu TuoMainen, visuaalinen suunnittelija
eeva vuorinen, talousjohtaja

 Tilintarkastajat 

PricewaterhouseCoopers Oy

Miten hallinto on järjestetty?
 Jäsenkunta 

Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2015 loppuun 
mennessä 221 seurakuntaa oli ilmoittautunut jäseneksi. Kukin 
seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltai-
sen edustajan.
Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodok-
sinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN). 
Kukin niistä voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltai-
sen edustajan.
Muut jäsenyhteisöt: Seuran luonne kansalaisjärjestönä toteu-
tuu 15 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat itsenäisinä 
rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueseurojen jäsenet ovat samalla 
Suomen Pipliaseuran kannattajajäseniä. Kannattajajäseniä 
seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan 3 784 (3 929). 
Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne 
toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura voi lähettää 
vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin 
alkavaa satalukua kohden.
Henkilöjäsenet: Kun seura 1970-luvun alkupuolella siirtyi 
henkilöjärjestöstä sekamuotoiseksi yhdistykseksi, säilyttivät 
vanhojen sääntöjen mukaan jäseniksi tulleet henkilöjäsenet 
oikeutensa. Näitä henkilöjäseniä seuralla on enää yksi 
henkilö. Uusia jäseniä tähän ryhmään ei enää oteta.
Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (ev.lut.), arkkipiispa 
Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (kat.), seurakuntaneuvos Valtter 
Luoto (SVKN), dosentti Risto Cantell (ev.lut.) ja rovasti Hannu 
Pelkonen (ev.lut.).

 Hallitus 

Seuralla on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi 
kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä yhdeksän vuosiko-
kouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista 
jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Ero-
vuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan 
kaksi kertaa peräkkäin. Puheenjohtajan toimikausilla ei ole 
rajoitusta.
 
Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri 
tunnustuskunnat niin, että seitsemän jäsenen, mukaan lukien 
puheenjohtajan, tulee olla Suomen ev.lut. kirkon ja kolmen 
jäsenen tulee olla muun kuin Suomen ev.lut. kirkon jäseniä. 
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. 
(5§) Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia val-
mistelee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta.
 
Hallitus kokoontui vuonna 2015 kolme kertaa. Hallituksen 
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tuseurojen tilintarkastuksesta vastaa Grant Thornton UK 
LLP.
 
Toiminnanjohtaja Markku Kotila on Yhtyneiden Raamat-
tuseurojen neuvoston (Global Council) ja hallituksen 
(Executive Board) jäsen sekä jäsenyyskomitean (Member-
ship Committee) puheenjohtaja ja hiv-kehityshankkeiden 
ohjausryhmän (Steering Group) jäsen. Lisäksi hän edustaa 
seuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen keskeisten rahoitta-
jien kokouksessa (Resource Mobilization Group) yhdessä 
kansainvälisen työn johtajan Richard Brewisin kanssa.
Talousjohtaja Eeva Vuorinen toimii Euroopan ja Lähi-
idän alueen julkaisuryhmän puheenjohtajana (European 
Publishing Group). Käännöstyön johtaja Seppo Sipilä on 
merkittävän osan työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattu-
seurojen tehtävissä (seconded staff).

  Jäsenyydet muissa järjestöissä 

Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkko-
palveluissa, Kepa ry:ssä ja Vastuullinen lahjoittaminen 
VaLa ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Eku-
meenisessa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelualojen 
työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen.

 Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten 
 sidosryhmienlluottamuselimissä 

Kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis on jäsenenä Suo-
men lähetysneuvoston hallituksessa. Suomen ekumeenises-
sa neuvostossa seuraa edustaa hallituksen puheenjohtaja 
Pekka Särkiö ja hänen varamiehenään toiminnanjohtaja 
Markku Kotila.

 Henkilöstö 

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

 Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus 

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja 
työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Työterveyshuolto 
toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työter-
veyspalveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäi-
sevässä terveydenhuollossa. Toimintaan on saatu tukea 
myös työeläkeyhtiö Varmalta. Seura tukee henkilöstön 
työhyvinvointia ja työssä jaksamista virikeseteleillä. Kolme 
päivää tai sen yli kestäneestä sairaudesta johtuneita pois-
saoloja oli tilivuoden aikana 308 (101) päivää. Henkilöstöä 

alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. Sen 
keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana.

  Toiminnanjohtaja ja johtoryhmä 

Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, 
toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa (yleistoimivalta). 
Hallitus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa 
määritellään tarkemmin toiminnanjohtajan vastuut. 
Toiminnanjohtajaa avustavaan johtoryhmään kuuluvat 
toiminnanjohtajan ohella ohjelmajohtaja Martti Asikainen, 
kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis, viestintäjoh-
taja Terhi Huovari ja talousjohtaja Eeva Vuorinen.

 Johtamisen kehittäminen 

Hallituksen puheenjohtaja antaa vuosittain johtamista 
koskevan palautteen toiminnanjohtajalle. Lähiesimiehet 
vastaavat kaksi kertaa vuodessa toteutettavasta kehitys-
keskustelusta.

 Hallituksen ja johdon palkkiot 

Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu 
palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luottamustehtävän 
hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu. Johdon 
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 pää-
töksiä erilaisista sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä 
taloudellisista sidonnaisuuksista

 Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin 

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) 
on Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity 
yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 
800058), jonka kautta Suomen Pipliaseura kohdentaa 
varoja valtaosaan kansainvälisistä projekteistaan. Suomen 
Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen perustaja-
jäsen (1946).
 
Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten va-
litsema Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvosto (Global 
Council), hallitus (Executive Board) sekä asianomainen 
viranomainen (Charity Commission). Yhtyneillä Raamat-
tuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menet-
telytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnista miseksi 
ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud response 
policy). Hankesuunnitelmat ja seurantaraportit ovat 
rahoittajien käytössä intranetissä. Yhtyneiden Raamat-
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edustavana luottamushenkilönä toimii Leena Koivisto ja 
työsuojeluvaltuutettuna Seppo Sipilä.

 Ympäristöohjelma 

Ympäristönäkökohtien kannalta seuran oleellisin toiminto 
on Raamattujen kustantaminen. Käytetty kirjapaino on 
antanut selvityksen noudatettavista määräyksistä ja käy-
tänteistä. Toimistossa on käytössä oma ympäristöohjelma.

 Keräysluvat 

Seuralla on voimassa Poliisihallituksen myöntämä keräyslu-
pa (POL-2015-5312). Lupa on voimassa 1.9.2015–31.8.2017 
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  
Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 17.7.2015. Ahvenan-
maata koskevan keräysluvan myöntänyt Ahvenanmaan 
maakuntahallitus (ÅLR 2015/7651). Lupa on voimassa 
1.9.2015–31.8.2016.

 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
Juvan srk
Jyväskylän srk
Jämijärven srk
Jämsän srk
Järvenpään srk
Järvi-Kuopion srk
Kaarinan srk
Kajaanin srk
Kalajoen srk
Kallion srk
Kangasalan srk
Kangasniemen srk
Kannuksen srk
Karjasillan srk
Kauhajoen srk
Kauniaisten suomalainen srk
Kemin srk

Keminmaan srk
Kempeleen srk
Keravan srk
Keski-Lahden srk
Keski-Porin srk
Keuruun srk
Kiimingin srk
Kirkkonummen  
suomalainen srk
Kiuruveden srk
Kokemäen srk
Kokkolan suomalainen srk
Kolarin srk
Konneveden srk
Kontiolahden srk
Korson srk
Kosken Tl srk
Kotkan srk
Kouvolan srk
Kuhmoisten srk
Kuhmon srk
Kuopion Alavan srk
Kuopion Kallaveden srk
Kuopion Männistön srk
Kuopion Puijon srk
Kuopion tuomiokirkkosrk
Kurikan srk
Kuusankosken srk
Kymin srk
Kälviän srk
Kärkölän srk
Lahden Joutjärven srk
Lahden Launeen srk
Lahden Salpausselän srk
Laitilan srk
Langinkosken srk
Lapinlahden srk
Lappeen srk
Lappeenrannan srk
Laukaan srk
Lauritsalan srk
Lauttasaaren srk
Lempäälän srk
Leppävaaran srk
Leppävirran srk
Liedon srk
Lieksan srk
Limingan srk
Lohjan srk
Lohtajan srk
Loimaan srk
Lopen srk
Luumäen srk
Länsi-Porin srk
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
Sotkamon srk
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Suomussalmen srk
Sysmän srk
Säkylän srk
Sääksmäen srk
Taipalsaaren srk 
Tampereen eteläinen srk
Tampereen Harjun srk
Tampereen tuomiokirkkosrk
Tapiolan 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 srk
Vaasan suomalainen 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 
Etelä-Hämeen Pipliaseura 250
Etelä-Karjalan Pipliaseura 204
Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura 243
Helsingin Pipliaseura 753
Keski-Suomen Pipliaseura 191
Kuopion Pipliaseura 292
Kymenlaakson Pipliaseura 169
Lapin Pipliaseura 137
Mikkelin Pipliaseura 88 
Oulun Pipliaseura 159 
Pirkanmaan Pipliaseura 311
Pohjanmaan Pipliaseura 220
Pohjois-Karjalan Pipliaseura 205
Satakunnan Pipliaseura 163
Varsinais-Suomen 
Pipliaseura 226

Jäsenet yhteensä 3 784*

*Luku sisältää myös jäsenet, jotka eivät  
kuulu alueellisiin seuroihin.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA  1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014
Kansainvälinen työ     
Tuotot       

 Suomen ev.lut. kirkon seurakunnilta      

  Talousarviomäärärahat 1 024 337  1 112 560 

  Kohdevarat 246 160  224 487 

  Kolehdit 185 311  185 943 

  Kannattajarengastulot 4 821  10 897 

 Yksityishenkilöiltä 515 163  543 459 

 Hanketuki ulkoministeriöltä 385 710  391 508 

 Julkiset avustukset Kirkkohallitukselta 45 000  70 000 

 Muut lahjoitukset         76 812 2 483 314        76 313 2 615 166

Kulut      

 Kansainväliset hankkeet     

  Yksittäiset Pipliaseurat ja muut kumppanit -721 437  -670 731 

  Pipliaseurojen yhteiset ohjelmat -217 215  -290 878 

  Kehitysyhteistyö -434 797  -452 102 

  Muut ohjelmat       -88 115        -91 104 

  Hankkeet yhteensä -1 461 564  -1 504 815 

  Ohjelmien suunnittelu ja seuranta    -494 139 -1 955 703    -463 242 -1 968 057

 Kansainvälisen työn tukitoiminnot     

  Tuotot tukitoiminnoista 12 223  26 322 

  Raamattutyön varainhankinnan menot -295 219  -324 684 

  Viestinnän menot -123 535  -115 067 

  Koulutustoiminnan menot -167 709  -162 602 

  Raamattuhankkeet Suomessa       -57 461 -631 702      -72 062 -648 094

Tuotto/kulujäämä  -104 091  -986

       

Raamatun kustantaminen      
 Tuotot  962 156  871 566

Kulut      

 Hankinnan ja valmistuksen kulut -545 593  -455 002 

 Henkilöstökulut -131 590  -130 323 

 Poistot -18 407  -16 449 

 Muut kulut    -224 249 -919 838   -223 620 -825 394

Tuottojäämä  42 318  46 172

       

Yhteiset kulut     
 Henkilöstökulut -166 979  -165 145 

 Vuokrat -29 633  -30 390 

 Poistot -7 153  -7 673 

 Yleisviestintä -169 708  -194 305 

 Muut kulut       -75 701      -87 033 
Kulujäämä  -449 174  -484 547

       

Varsinaisen toiminnan kulujäämä  -510 947  -439 361

■  Tilinpäätös  ❶❺
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TULOSLASKELMA

YLEINEN VARAINHANKINTA  1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014 
 Jäsenmaksut 32 228  33 674 

 Testamentit      

      raamattu- ja kehityshankkeisiin 35 920    

       yleiset        1 9 261      2 64 516 

Tuottojäämä  87 409  298 190

       

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA      
  Osinko- ja korkotuotot 11 162  21 847 

 Muut sijoitustuotot 169 116  182 869 

 Sijoitusten kulut ja arvonalennukset     -98 686        -19 326 

Tuottojäämä  81 593  185 390

       

TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA  -341 945  44 218

       

SIIRROT SIDOTUISTA RAHASTOISTA     
 Anna sanan kiertää -rahaston muutos  8 731  10 270

      

TILIKAUDEN ALI / YLIJÄÄMÄ      -333 214       54 488

       

Tilikauden ali/ylijäämän käsittely käyttötarkoituksen mukaan:      

Siirretään MA-rahastosta  28 263  23 146

Siirretään raamattulähetysrahastosta / rahastoon  50 000  -50 000

Siirretään Hilja Kyyrön rahastoon / rahastosta                  0                  0

       

Toimintapääomasta / toimintapääomaan   -254 951   27 634

■    Tilinpäätös  ❶❺
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VASTAAVAA  31.12.2015  31.12.2014
        

PYSYVÄT VASTAAVAT     

Aineettomat hyödykkeet     

 Liikearvo  24 000  32 000

Aineelliset hyödykkeet      

 Maa-alueet 110 944  170 944 

  Koneet ja kalusto 35 764  38 367 

 Muut pitkävaikutteiset menot         7 945 154 653         6 667 215 978

Sijoitukset      

 Osakkeet ja osuudet  2 532 949 2 532 949  2 605 582 2 605 582

        

VAIHTUVAT VASTAAVAT      

  

Vaihto-omaisuus      

  Aineet ja tarvikkeet 42 691  36 213 

  Keskeneräiset tuotteet 197 072  178 210 

  Valmiit tuotteet     496 867 736 630      503 216 717 639

       

Saamiset     

Lyhytaikaiset saamiset     

  Myyntisaamiset 143 919  167 860 

  Muut saamiset 18 826  2 559 

  Siirtosaamiset        92 128 254 873       191 325 361 744

       

Rahat ja pankkisaamiset  221 891   206 857 

  

    3 924 995  4 139 800

VASTATTAVAA       
  

OMA PÄÄOMA      

  

Sidotut rahastot      

  Anna sanan kiertää -rahasto 29 542  38 273 

 Hilja Kyyrön rahasto      252 215 281 757      252 215 290 488

       
Vapaat rahastot      

 Raamattulähetysrahasto 0  50 000 

 MA-rahasto  2 089 441 2 089 441    2 117 704 2 167 704

       

Raamattutyön toimintapääoma 1 149 314  1 121 680 
 Tilikauden ali/ylijäämä     -254 951 894 363       27 634 1 149 314

       

VIERAS PÄÄOMA      
  

Lyhytaikainen       

  Ostovelat 107 412  108 690 

 Muut lyhytaikaiset velat 38 923  62 556 

 Siirtovelat     513 099 659 434     361 048 532 294
 

    3 924 995   4 139 800

■  Tilinpäätös  ❶❺
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Tuloslaskelman liitetiedot

Avainlukuja
 2015 2014
Kokonaistuotot 3 725 380 4 015 959

Kokonaiskulut 4 067 325 3 971 741

Ali/ylijäämä -341 945 44 218

Palkkakulut 733 091 706 638

Eläkekulut 129 071 123 750

Muut sos. kulut 26 319 24 287

Julkiset avustukset

Ulkoministeriö 385 710

Suomen ev.lut. kirkko 45 000

Ulkoministeriön vuoden 2015 aikana maksamasta avustuksesta  

siirtyy 51 762 euroa käytettäväksi vuonna 2016. Vuoden 2014 

hanketuesta käyttämättä jäänyt 33 808 euroa sisältyy vuoden 2015 

tuottoihin, ja tuki on käytetty vuonna 2015.

Yhteisten kulujen kohdentaminen 
Vuoden 2015 aikana on seuran yhteisistä kuluista kohdennettu  

eri toiminnoille niille kuuluvat osuudet. Jaetut kulut liittyvät toimi-

tiloihin, tietohallintoon sekä vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin.  

Nämä kulut olivat vuonna 2015 yhteensä 332 257 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 pitkävaikutteisten menojen poisto 

tehdään tasapoistona kolmen vuoden aikana, ja liikearvon poisto 

tasapoistona viiden vuoden aikana.

Sijoitusomaisuus
Sijoitusomaisuuden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus on  

+159 520 euroa. Arvonalennuksia on sijoituksissa kirjattu yhteensä  

57 106 euroa.

   

Vakuudet ja vastuut
Toimitilojen vuokranmaksun vakuudeksi on pantattu 36 710 euroa. 

Seuralla on vuokravastuuta sopimuksen loppuun 30.4.2018 asti 

Maistraatinportti 2A:n toimitiloista 14 234 euroa kuukaudessa  

1.1.2016 vuokratason mukaan. 

Leasingvastuita seuralla on IBM Rahoituspalveluille 12 433 euroa, 

josta vuonna 2016 erääntyy 5 526 euroa. 

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  

levittämiseen.  

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 2015 rahaston varoja kohdennettiin erityisesti 

seuran historiateoksen valmiiksi saattamiseen, varainhankinnan 
konseptin uudistushankkeeseen sekä Piplian identiteetin  

vahvistamiseen ja sisältömarkkinoinnin käynnistämiseen.

Raamattulähetysrahaston avulla varaudutaan tulevien vuosien 

projektimenoihin. 

■    Tilinpäätös  ❶❺
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OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

Sidotut rahastot    
    

Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2015 38 273  

Lisäykset tilikauden aikana 0  

Vähennykset tilikauden aikana -8 731  

Tilikauden muutokset yhteensä         -8 731  

Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2015  29 542
    

Hilja Kyyrön rahasto 1.1.2015 252 215  

Lisäykset tilikauden aikana 4 421  

Vähennykset tilikauden aikana -4 421  

Tilikauden muutokset yhteensä               0  

Hilja Kyyrön rahasto 31.12.2015  252 215
    

Vapaat rahastot    
    

MA-rahasto 1.1.2015 2 117 704  

Lisäykset tilikauden aikana 175 801  

Vähennykset tilikauden aikana -204 064  

Tilikauden muutokset yhteensä      -28 263  

MA-rahasto 31.12.2015 2 089 441  

    

Raamattulähetysrahasto 1.1.2015 50 000  

Lisäykset tilikauden aikana 0  

Vähennykset tilikauden aikana -50 000  

Tilikauden muutokset yhteensä    -50 000   

Raamattulähetysrahasto 31.12.2015 0  

    

Vapaat rahastot yhteensä  2 089 441
    

Toimintapääoma    
    

Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2015 1 149 314   

Tilikauden alijäämä rahastosiirtojen jälkeen     -254 951  

Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2015 894 363 894 363
    

Oma pääoma yhteensä   3 265 561
    

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:    
Helsingissä 4.4.2016    

    

Pekka Särkiö Olli Saunanoja  
Taina Karhu Timo Mäkirinta  

Anna-Maija Pahkala Katri Tenhunen  

Minna Koistinen Jaana Rantala  
Sami Uusi-Rauva Markku Kotila  

    

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ    

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.     

Helsingissä 8.4.2016    
    

PricewaterhouseCoopers Oy     

Tilintarkastusyhteisö    

Samuli Perälä, KHT    

Sidotut rahastot    
    

Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2015 38 273  

Lisäykset tilikauden aikana 0  

Vähennykset tilikauden aikana -8 731  

Tilikauden muutokset yhteensä         -8 731  

Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2015  29 542
    

Hilja Kyyrön rahasto 1.1.2015 252 215  

Lisäykset tilikauden aikana 4 421  

Vähennykset tilikauden aikana -4 421  

Tilikauden muutokset yhteensä               0  

Hilja Kyyrön rahasto 31.12.2015  252 215
    

Vapaat rahastot    
    

MA-rahasto 1.1.2015 2 117 704  

Lisäykset tilikauden aikana 175 801  

Vähennykset tilikauden aikana -204 064  

Tilikauden muutokset yhteensä      -28 263  

MA-rahasto 31.12.2015 2 089 441  

    

Raamattulähetysrahasto 1.1.2015 50 000  

Lisäykset tilikauden aikana 0  

Vähennykset tilikauden aikana -50 000  

Tilikauden muutokset yhteensä    -50 000   

Raamattulähetysrahasto 31.12.2015 0  

    

Vapaat rahastot yhteensä  2 089 441
    

Toimintapääoma    
    

Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2015 1 149 314   

Tilikauden alijäämä rahastosiirtojen jälkeen     -254 951  

Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2015 894 363 894 363
    

Oma pääoma yhteensä   3 265 561
    
Tilinpäätöksen allekirjoitukset:    
Helsingissä 4.4.2016    
    

Pekka Särkiö Olli Saunanoja  

Taina Karhu Timo Mäkirinta  

Anna-Maija Pahkala Katri Tenhunen  

Minna Koistinen Jaana Rantala  
Sami Uusi-Rauva Markku Kotila  

    

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ    

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.     

Helsingissä 8.4.2016    
    

PricewaterhouseCoopers Oy     

Tilintarkastusyhteisö    

Samuli Perälä, KHT    

Sidotut rahastot    
    

Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2015 38 273  

Lisäykset tilikauden aikana 0  

Vähennykset tilikauden aikana -8 731  

Tilikauden muutokset yhteensä         -8 731  

Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2015  29 542
    

Hilja Kyyrön rahasto 1.1.2015 252 215  

Lisäykset tilikauden aikana 4 421  

Vähennykset tilikauden aikana -4 421  

Tilikauden muutokset yhteensä               0  

Hilja Kyyrön rahasto 31.12.2015  252 215
    

Vapaat rahastot    
    

MA-rahasto 1.1.2015 2 117 704  

Lisäykset tilikauden aikana 175 801  

Vähennykset tilikauden aikana -204 064  

Tilikauden muutokset yhteensä      -28 263  

MA-rahasto 31.12.2015 2 089 441  

    

Raamattulähetysrahasto 1.1.2015 50 000  

Lisäykset tilikauden aikana 0  

Vähennykset tilikauden aikana -50 000  

Tilikauden muutokset yhteensä    -50 000   

Raamattulähetysrahasto 31.12.2015 0  

    

Vapaat rahastot yhteensä  2 089 441
    

Toimintapääoma    
    

Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2015 1 149 314   

Tilikauden alijäämä rahastosiirtojen jälkeen     -254 951  

Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2015 894 363 894 363
    

Oma pääoma yhteensä   3 265 561
    

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:    
Helsingissä 4.4.2016    
    

Pekka Särkiö Olli Saunanoja  

Taina Karhu Timo Mäkirinta  
Anna-Maija Pahkala Katri Tenhunen  

Minna Koistinen Jaana Rantala  

Sami Uusi-Rauva Markku Kotila  

    

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ    
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.     

Helsingissä 8.4.2016    

    
PricewaterhouseCoopers Oy     

Tilintarkastusyhteisö    

Samuli Perälä, KHT    
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Olemme tilintarkastaneet Suomen Pipliaseura ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 
 
Hallituksen  vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen 
on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotetta-
valla 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 mukaisesti. 
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen 
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, 
ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata 
vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen 
sääntöjä.
  
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen 
sisältyvistä luvuista ja 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 yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan 
tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnit-
telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoi-
tuksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintar-
kastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, 
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen 
yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Helsinki 8. huhtikuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Samuli Perälä   
KHT   

Suomen Pipliaseura ry:n jäsenille

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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