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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

 LAHJOITUSTILI  ♥   
 DANSKE BANK  
 FI 58 8000 1800 0557 83

Vahdinvaihto
Vuosi 2018 on suomalaisessa raamatunkäännös-
työssä vahdinvaihdon vuosi. Pitkään valmisteilla 
ollut pohjoissaamen koko Raamatun käännös on 
valmistunut. Uusi käännös on ensimmäinen saamen-
kielinen käännös, jossa työtä on tehty saamen kielen 
ehdoilla. Nyt on niiden vuoro, jotka viettävät 
paljon aikaa mobiililaite kädessään. DigiUT-hankkeessa 
lähtökohtana on mobiililukijan kielellinen maailma.
 
Raamatun kääntäminen voi olla kulttuuriteko, 
mutta mitä hyötyä on loistavasta käännöksestä,
 jos kielen puhujat eivät osaa lukea. Apua on tietysti 
äänitteistä, joita voi luonnollisesti kuunnella yksin tai 
yhdessä. Evankeliumien kertomusten kokemukselliseen 
ymmärtämiseen ne ovatkin ehkä paras keino. Muiden 
Uuden testamentin osiin tutustumisen edellytys on 
kuitenkin lukutaito, joka avaa luonnollisesti ovia muil-
lakin elämän alueilla. Vuoden 2018 teemana on luku-
taito ja erityisesti naisten lukutaitohankkeet Afrikassa.
 
Suomen Pipliaseura on vuonna 1812 perustettu 
maamme vanhin kristillinen järjestö ja kirjankustantaja. 
Tänä vuonna pyöreitä vuosia juhlii viisi alueellista 
piplia seuraa, vanhimmat 200 vuotta. Onnea!

  Jännitys tiivistyy Uuden testamentin 
  uutta  suomennosta odotellessa! 

   Kuuntele DigiMarkusta pahimpaan nälkään! 

 DigiMarkus.fi 
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TEKSTI: TERHI HUOVARI  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA 

Pipliaseura suomentaa 
Uuden testamentin
– Tulee kerrankin käytyä Uusi testamentti yksityiskohtai-
sesti läpi, ihan jokaista alkukielen pilkkua ja merkitystä 
myöten, naurahtaa dosentti Niko Huttunen omista tun-
nelmistaan. Viime marraskuussa, vielä ennen Reformaa-
tion merkkivuoden päättymistä varmistui, että huhtikuus-
sa julkaistu DigiMarkus saa jatkoa. Koko Uusi testamentti 
suomennetaan uudelleen lähtien kreikankielisestä alku-
tekstistä ja päätyen, ei kirjaksi, vaan ensi kertaa suoraan 
digimuotoon mobiilikäyttäjille. 

Niko aloitti hankkeen eksegeettisenä asiantuntijana tam-
mikuussa, ja hänen kääntäjäparikseen on valittu FT Tuo-
mas Juntunen, joka vastaa käännöksen saattamisesta tuo-
reelle, hyvälle suomen kielelle. 

Kaikinpuolista ennakkoluulottomuutta
– Minua viehättää haaste, miten tehdä alkutekstistä tuo-
reella tavalla uusi, sanoo Niko. – Haetaan modernin ny-
kysuomen sanontaa alkukielen merkityksille, eikä anneta 
vuosisatojen traditiosidonnaisuuksien hallita. – Tässä on 
vähän samaa kuin Agricolalla, joka pääsi kääntämään Uut-
ta testamenttia ensi kertaa suomeksi.

– ”Ajatellaanpa uudestaan” -asennetta haluaisin välittää 
myös lukijalle, jatkaa Niko. Voisiko Raamattua lukea ilman 
totuttua tai kiteytynyttä kulttuurista perinnettä? Raamat-
tu on ihmisille ”se kirkon juttu”. Toiveeni on, että ihmiset 
oppisivat lukemaan Raamattua myös ilman uskontoon liit-
tyviä ennakkoluuloja. Samalla on toivetta tuoda ihmisiä 

Kun minua syksyllä 2015 pyydettiin mukaan DigiMarkuksen
ohjausryhmään, ajattelin, että tämä on kiva projekti ja työni 
ytimessä – lupauduin heti, muistelee Niko Huttunen. Niko 
on nyt aloittanut Pipliaseuran DigiUT:n eksegeettisenä asian-
tuntijana.

Tuomas Juntusen tehtävänä on muotoilla DigiUT:n raaka-
käännöksestä tuoretta, hyvää suomen kieltä. 

DigiMarkus saa jatkoa  
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mukaan traditioon. Käännöksen kulttuu-
rierot eivät saa muodostua liian suuriksi 
– totutun ja uuden välistä tasapainoilua-
han käännöstyö on. Mutta missään ta-
pauksessa ei ole tarkoitus tehdä ”hen-
gellistä kevyttuotetta”. 

Tuomas on kirjallisuuden alaan liittyvässä 
väitöskirjassaan tutkinut intertekstuaa-
lisuutta. – Minua innostaa kielen moni-
merkityksisyys sekä tekstien tasojen ja 
tyylien pohdinta. Niiden tajua tarvitaan 
raamatunkäännöstyössä. Tuomas arvos-
taa Raamatun kulttuurista perustaa. Raa-
mattuviittauksiin törmää kulttuurissam-
me kaikkialla. – Raamattu on myös itsel-
leni tärkeä teos. Käännöstyö syventää 
käsitystäni Raamatusta. On kiehtovaa 
päästä tekemään töitä asiantuntevien ja 
ammatillisesti inspiroivien ihmisten kans-
sa, hän sanoo. 

Valmista syksyllä 2020
Hankkeessa sovelletaan samaa käännös-
teoriaa ja menetelmiä kuin pilottina jul-
kaistussa DigiMarkuksessa. DigiUT:lle on 
rekrytoitu uusi ekumeeninen ohjausryh-
mä, johon kuuluu kolme Kirkkohallituk-
sen nimeämää ev.lut. kirkon edustajaa 
sekä yksi ortodoksisen kirkon, yksi kato-

lisen kirkon ja yksi Suomen vapaakristilli-
sen neuvoston nimeämä edustaja. Lisäk-
si ohjausryhmässä on kielentutkimuksen 
asiantuntija yliopistosta. Projektia koor-
dinoi ja lopullisen käännöksen vahvistaa 
Suomen Pipliaseura. DigiUT julkaistaan 
vuoden 2020 syksyllä.

DigiUT EKUMEENINEN OHJAUSRYHMÄ: 
prof. Lauri Thuren, eksegetiikka, Joensuu 
(ev.lut); seurakuntapastori, TT Anni Pesonen 
Nurmijärven srk (ev.lut); kouluttaja Mika As-
pinen, Kirkon koulutuskeskus, Tampere (ev.
lut); Suomen teologisen opiston rehtori 
Timo Lehikoinen, Tampere (SVKN); Katoli-
sen tiedotuskeskuskeskuksen tied. siht. Katri 
Tenhunen, Helsinki (kat.); toimittaja, TM Ari 
Koponen, Hämeenlinna (ort.) sekä dosentti 
Hanna Lappalainen, suomen kieli, Helsinki. 
KÄÄNTÄJÄT: dosentti Niko Huttunen, ekse-
geettinen asiantuntija ja FT Tuomas Juntu-
nen, lingvistinen asiantuntija. 
SUOMEN PIPLIASEURASTA: toiminnanjohta-
ja Markku Kotila; viestintä- ja varainhankinta-
johtaja Terhi Huovari – DigiUT-hankkeen ve-
tovastuu; asiantuntija, raamatunkäännöstyö 
Seppo Sipilä – kääntäjien ohjaus ja laadun-
varmistus; seurakuntapalvelun johtaja Antti 
Siukonen – julkaisualustan kehitystyö ja tek-
ninen toteutus.

Hänen nimensä on Herra
Raamatunsuomennosten mukaan 
Jumalalla on erikoinen nimi, Her-
ra. Esimerkiksi Aamoksen kirjassa 
(5:9) sanotaan Jumalasta ”Hänen 
nimensä on Herra.” Hepreankieli-
sessä tekstissä esiintyy kuitenkin 
erisnimi, jonka äänneasu on luulta-
vimmin Jahve. Miksi käännöksissä 
ei käytetä tätä erisnimeä? 

Raamatunkääntämisellä on pitkä, 
antiikin aikaan ulottuva, historia. 
Sen kuluessa käännöksissä on 
seurattu edellisten käännösten 
mallia ja on syntynyt perinteitä. 
Jumalan kutsuminen Herraksi on 
yksi näistä perinteistä. Herra on 
alunperin tullut käyttöön jo ensim-
mäisen raamatunkäännöksen, 
Vanhan testamentin kreikankieli-
sen Septuagintan myötä. Sieltä se 
on levinnyt muun muassa Uuden 
testamentin kreikkaan. Sittemmin 
tämä perinne on vaikuttanut lähes 
kaikkiin raamatunkäännöksiin ja on 
nykyään niin vahva, että varsinai-
sen erisnimen käyttöön suhtaudu-
taan arkaillen. Vuoden 1992 
virallisessa suomennoksessa käyte-
tään Jumalan erisnimeä Jahve vain 
kuusi kertaa.

TEKSTI SEPPO SIPILÄ

Seppo on Pipliaseuran raamatun-
käännöstyön asiantuntija.

   Käännösnurkka                               

Käännösnurkka on Piplia-lehden uusi 
palsta, jossa nostetaan esiin erilaisia 
näkökulmia ja havaintoja raamatun-
käännöstyöstä.
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Puusta köynnökseksi?
Erehtyikö Jeesus sanoessaan ”Minä olen tosi viinipuu” 
(Joh. 15:1)? Köynnöshän se on eikä puu. 

Saamme kiittää käännöksestä Agricolaa. Hänestä viinapuu 
olisi hyvä suomennos kreikan sanalle ampelos. Koska vii-
nan merkitys muuttui, suomennos on myöhemmin korjattu 
viinipuuksi.

Viinipuut ovat vähenemään päin. Vuoden 1776 käännök-
sessä sitä käytettiin yleisesti. Vuoden 1938 käännöksessä 
esiintyy jo paljon viiniköynnöstä viinipuun rinnalla.

Vuoden 1992 käännöksessä puu on jäljellä enää kahdessa 
kohtaa. Miksi ihmeessä sitä ei ole kokonaan kitketty? 

Toisessa kohtaa viinipuu-sana korostaa, miten tarinan 
suuruudenhullu viiniköynnös yrittää kasvaa yli luonnolli-
sen mittansa (Hes. 17:8). Puu-käännös korostaa köynnök-
sen harhaisuutta. 

Toinen kohta on Jeesuksen puheessa itsestään tosi viini-
puuna (Joh. 15:1,5). Nyt ei korosteta harhaisuutta. Miksi sit-
ten tämä käännös?

Vastaus on traditio. Kun Agricola kerran valitsi puun, sanan 
ympärille kertyi rikas hengellinen traditio ja nimenomaan 
Johanneksen evankeliumin sanojen ympärille. Luterilaisen 
kirkon virsikirjassa viinipuu esiintyy useassa virressä. 

Viinipuu on hyvä esimerkki siitä, miten traditio vaikuttaa 
raamatunkäännöksiin. Uskonnollisessa kielessä jatkuvuus 
koetaan tärkeäksi. Siitä johtuu, että jotkut kannattavat 

* KOlUMnI

TEKSTI: NIKO HUTTUNEN  KUVA: SUOMEN PIPLIASEURA

edelleen vuoden 1776 käännöstä ja toiset vuoden 1938 
käännöstä. 

Toisinaan uskonnon kieleksi on jähmettynyt jokin muuten 
jo unohtunut kieli, kuten latina tai sanskriitti. Tässä vertai-
lussa viinipuu on aika pientä.

Ajatus viinipuusta ja oksista tulkitaan usein niin, että Jee-
sus on runko ja kristityt oksia. Runko on vahva ja sen kaut-
ta virtaa elämä ohuisiin oksiin. Tämä tulkinta rakentuu kui-
tenkin vain suomennoksen varaan. 

Entä jos emme ajattelekaan puuta runkoineen vaan köyn-
nöstä? Kristus-rungon ja oksien ero katoaa. Niin kuin Paa-
valin mukaan jokainen kristitty on Kristuksen ruumiin jä-
sen (1. Kor. 12), niin kristitty on myös osa Kristus-köynnös-
tä.

Pian alkaa DigiUT:n käännösurakka. Siinä käännetään koko 
Uusi testamentti uudestaan suomeksi. Silloin joudutaan 
miettimään, miten pitkälle traditionaalisista käännösratkai-
suista voidaan luopua.

Mitä tapahtuu, jos Jeesus sanookin olevansa todellinen 
viiniköynnös? 

Mielikuva Jeesus-rungosta menetetään, samoin kosketus 
500-vuotiseen kotimaiseen traditioon virsineen. Toisaal-
ta liitymme niiden kristittyjen valtavirtaan, jotka ovat ai-
na tienneet viinin olevan köynnös ja kristittyjen olevan osa 
Kristus-köynnöstä.
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Kymmenen vuotta sitten Malawissa  
vain chichewan ja englannin puhumi-
nen oli hyväksyttävää. Muita kieliä pu-
huvaa halveksittiin ja syrjittiin. Vähem-
mistökansoihin kuuluvia pidettiin tyh-
minä ja kouluttamattomina, jos he 
käyttivät julkisesti omaa kieltään. Vä-
hemmistökielille ei ole Raamatun tai 
Uuden testamentin lisäksi muuta kirjal-
lista materiaalia. Jopa koulutetut kiel-
ten puhujat ja yliopistoihmiset ovat jul-
kaisseet kirjoja vain chichewaksi tai 
englanniksi. 

– Vasta lomwen Uuden testamentin 
myötä ihmiset ovat tiedostaneet, että 

valmistumisen julkaisutavoite on vuo-
den 2019 aikana. 

– Olen saanut paljon rohkaisevaa pa-
lautetta lomwenkielisestä Uudesta 
testamentista. Ihmiset kokevat, että 
omakielisen Raamatun lukeminen vie 
heidät osaksi raamatunkertomusta. Ju-
mala alkaa puhua lomwea, Hayes ker-
too. 

Malawilaisista noin 60 prosenttia osaa 
lukea. 

– Lomwe, jao ja sena ovat olleet aina 
oraalisia eli puhuttuja kulttuureja. Kun 
annat omakielisen kirjan tällaiselle ih-
miselle, riippumatta siitä, kuinka kou-
lutettu hän on, hän hämmentyy kir-
jan kanssa. Hän ei yllättäen osaa lukea 
omakielistä tekstiä, koska on oppinut 
lukemaan chichewaksi tai englannik-
si. Pidän lomwenkielistä lukutaito-ope-
tusta erittäin tarpeellisena, jotta ihmi-
set oppivat lukemaan äidinkielellään, 
muutoin lukutaitoinen voi olla lukutai-
doton. Suurin osa lomweista on kristit-
tyjä, joten vain lukutaitoiselle on hyö-
tyä uudesta raamatunkäännöksestä. 

– Koen, että koulutus auttaa ihmistä 
ymmärtämään, kuka hän on ja mikä on 
hänen oma kielensä. Lukutaito ja kou-
lutus vahvistavat ihmisen identiteettiä, 
Hayes Metani toteaa.

Raamatunkäännöstyö 
nostaa syrjityt näkyviksi
 

 TEKSTI: SATU TOUKKARI KUVA: SUOMEN PIPLIASEURA

heillä on kieli, jolla voidaan kirjoittaa
ja jota voidaan käyttää mediassa ja 
seurakuntien toiminnassa. Vasta lähi-
vuosina meille on syntynyt taju oman 
kansamme ainutlaatuisuudesta, rik-
kaasta kielestä ja kulttuuristamme, 
Hayes Metani painottaa. 

Lukutaitoinen mutta lukutaidoton 
Naisten lukutaito-ohjelma Malawissa 
ulottuu senan, jaon ja lomwen kieliin. 
Näille kielille on valmistunut myös Uusi 
testamentti tai koko Raamattu.

Lomwenkielinen Uusi testamentti jul-
kaistiin vuonna 2014. Koko Raamatun 

– Sena-, jao- ja lomwekansojen olemassaolo on tunnustettu vasta viime vuosina. 

Raamatunkäännöstyö on tehnyt pioneerityötä näiden kielten ja kansojen hy-

väksi. Olemme tulleet näkyviksi. Ihmiset ovat alkaneet puhua omaa kieltään. He 

ovat oppineet olemaan ylpeitä kielestään ja kulttuuristaan, toteaa lomwenkieli-

sen Raamatun kääntäjä Hayes Metani.
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 TEKSTI: KATRI SAARELA KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA 

Pipliaseuran teemavuotena on lukutaito
Eni oppi lukemaan vasta keski-ikäisenä
Kameran fokus on tarkennettu malawilaisen Eni Amadun 
käsiin. Kynän kädessä pitäminen on vaikeaa. Hitaasti, mutta 
varmasti Eni kirjoittaa nimensä kirjain kerrallaan.

Eni kuuluu jaokansaan, jonka keskuudessa lukutaidottomuus on 
yleistä. Hän ilmoittautui heti mukaan, kun kuuli, että kylässä 
alkaa lukutaitoryhmä.   

– Osaan kirjoittaa nimeni. Tunnen itseni täysivaltaiseksi ihmi-
seksi, hän sanoo hymyillen. Samalla paperilla on myös Enin sor-
menjälki. Peukalon jälki paperilla merkitsee virallisissa asiakir-
joissa luku- ja kirjoitustaidottoman allekirjoitusta. Se on leima, 
jonka jättäminen tuntuu Enistä nöyryyttävältä. Esimerkiksi pan-
kissa asioidessa ihminen on herkästi huijattavissa, koska ei tie-
dä, mitä allekirjoittaa. Enää ei tarvitse hävetä.

Lukutaito saavuttamaton haave
Lukutaidottoman elämä on surkeaa. Se on kuin eläisi vieraan 
kielen keskellä. Useille lukutaito on ollut saavuttamaton haave. 
Eni ei päässyt lapsena kouluun, koska perheellä ei ollut varaa 
maksaa koulumaksuja. Vaikka peruskoulu on nykyään ilmainen, 
silti pakollinen koulupuku on monille liian kallis. 

– Olisin kovasti halunnut käydä koulua. Minua harmitti, kun kave-
rini menivät kouluun, enkä itse päässyt mukaan, sanoo seitse-
män lapsen yksinhuoltajaäiti Eni Amadu Chingwenyan kylästä.

Nyt lähes nelikymppisenä aikuisena hän on saanut uuden mah-
dollisuuden. Lukutaito saavutetaan sinnikkäällä työllä ja sisuk-
kaalla tahdolla. Motivaationa on parempi elämä. 

Lukutaitoinen saa helpommin töitä
Naiset mahdollistavat opinnoillaan oman kylänsä kehityksen, 
sillä lukutaitoiset voivat perustaa yrityksiä tai mennä töihin. 
Lukutaitoinen äiti ymmärtää lasten koulunkäynnin merkityksen 
ja hän patistaa nämä kouluun.

Eni Amadu elättää perheensä satunnaisilla peltotöillä. Keski-
määräinen tulo on alle euron päivässä. Raha riittää vain välttä-
mättömimpiin elinkustannuksiin. Eni unelmoi työpaikasta. Hän 
kertoo, että työhönottotilaisuuksissa töitä saavat vain lukutai-
toiset ihmiset. 

– Tunnen kirjaimet. Olin ennen pimeydessä kuin sokea ihminen. 
Nyt minä näen, olen päässyt valoon, hän sanoo ja hymyilee.

  20 000 naista oppii lukemaan  

  16 vähemmistökieltä  

  800 opettajaa  

  Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania 

Lue lisää piplia.fi 

Pipliaseuran vuositeemana 2018 on lukutaito – erityisesti kansainvälinen lukutaitotyö. 
Teema näkyy läpi vuoden aiheissamme, niin materiaaleissa, kampanjoissa kuin tapahtumissa.

Teemavuoden aloitti K-I-R-J-A-I-N kerrallaan -vuositeemamateriaali, joka kertoo Lukutaitoa naisille 
Afrikassa -ohjelmasta monipuolisen aineiston avulla. Materiaalin kautta tutustumme malawilaisen 

jaokansan naisiin, joiden elämä on muuttunut pipliaseurojen lukutaito-opetuksen ansiosta. 
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Pipliaseuran teemavuotena on lukutaito

Millaisissa tilanteissa käsittelet lähetys-
työtä nuorten kanssa? 
Järjestämme keväällä kaikkien rippikou-
lulaisten yhteisen lähetys- ja kansainvä-
lisyyskasvatusillan. Näin takaamme, että 
kaikki saavat elämyksellisen kokemuksen 
lähetystyön asioista. Leireillä lähetystä 
on käsitelty usein esimerkiksi rastipolul-
la sekä iltaohjelmissa toiminnallisten jut-
tujen tai huumorinkin kautta.

Nuorteniltojemme ohjelmavastuu on 
monesti isoskoulutettavilla, mutta itse-
kin toteutan niitä silloin tällöin. Noihin 
iltoihin kaipaan kättä pidempää ja usein 
kaivan työhuoneeni kirjahyllystä hyväksi 
koeteltuja, vuosien varrella tutuksi tul-
leita aineistoja. 

Luokkavierailut ala- ja yläkouluilla kuulu-
vat myös työhöni, samoin päivänavauk-
set. Valmiissa materiaalipaketeissa ker-
tomukset ja tarinat ovat näihin tilantei-
siin hyväksi koettuja.

Miltä Pipliaseuran uusi materiaali 
mielestäsi vaikuttaa?
Aikakauslehden tyyppinen K-I-R-J-A-I-N 
kerrallaan -lehden plaraaminen antaa 
mielikuvan aineistosta, johon kannattaa 

Aineisto, johon kannattaa tutustua

TEKSTI: MINNA MANNERT  

KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA  

tutustua. Lehden etuaukeamalta muovi-
taskusta löytyvä muistitikku näyttää sisäl-
tävän houkuttelevaa aineistoa. Etenkin 
radiopäivänavauksiin kouluissa saattai-
sivat hyvinkin sopia valmiit kuunnelmat.

Ohjaajan oppaan ideoita työskentelyyn 
-laatikosta löytyvät selkeät ja ytimek-
käät vinkit muistitikulla olevan materiaa-
lin käyttöön. 

Voisin tarjota juuri tätä aineistoa vinkki-
pankiksi isosille, jotka suunnittelevat rip-
pileirien iltaohjelmia ja isoskurssiin kuulu-
via seurakunnan nuorteniltoja, sanoo He-
tu Saarinen innostuneena. 

PS. Nappasin mukaan myös viime vuoden 
Namibian raamatunkäännöstyötä käsitte-
levän materiaalin. Sain idean, että kun ri-
parilla otetaan ensimmäistä kertaa Raa-
mattu käsiin, voisin poimia mukaan jon-
kin elämyksellisen esimerkin Namibiasta, 
vaikkapa muistitikulta löytyvän videon. 
Näin tulisi havainnollistetuksi sitä, miten 
merkityksellistä on saada käyttää Raa-
mattua omalla äidinkielellä. Vauraan kir-
kon jäsenenä – täällä Suomessa, jossa lu-
kutaitokin on oikeastaan itsestäänselvyys 
– tämä näkökulma usein unohtuu. 

Vuositeemamateriaali julkaistiin 
Kasvatuksen päivillä Jyväskyläs-
sä. Munkkiniemen seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Hetu 
Saarinen poikkesi Pipliaseuran 
pisteelle tutustumaan uuteen 
vuositeemamateriaaliin.   

LUKUTAITOTYÖN TEEMAVUOSI 
LUE LISÄÄ: piplia.fi /teemavuosi
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Namibian nuorille.
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TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA 

Varhaisten pioneerilähettiemme saavutukset rohkaisevat. He saivat jo yli sata vuotta 
sitten istuttaa Jumalan sanaa Namibian maaperään. Heidän sinnikkyytensä ei ole ol-
lut turhaa, vaan Jumalan sana on versonut uutta elämää. Tänään Namibia on kristitty 
kansa. Ja sen sydämessä Suomella on oma ainutlaatuinen paikkansa.

Saamme jatkaa edeltävien sukupolvien arvokasta työtä. Sydämellämme on Nami-
bian uusi sukupolvi. Kyse ei ole mistään vähäisestä joukosta: Namibian 2,2 miljoonan 
asukkaan väestöstä yli puolet on alle 25-vuotiaita nuoria. He ovat Namibian tulevai-
suus.

Raamattu nuorille – ndongaksi ja kwanjamaksi
Namibia on viime vuosina kärsinyt armottomasta kuivuudesta, lisäksi maata varjos-
tavat työttömyys, köyhyys ja aids. Nuoret kuitenkin katsovat tulevaisuuteen avoimin 
silmin. He haluavat opiskella, työllistyä ja perustaa perheen. Ennen kaikkea nuoriso 
tarvitsee Jumalan sanaa, joka puhuu heidän kieltään tämän päivän Namibiassa.

Tarvitsemme uutta raamatunkäännöstä. Kun voin lukea Raamattua omalla kielellä-
ni, tunnen Jumalan läheisyyden. Vasta silloin ymmärrän, että Jumala kuulee minua 
omalla äidinkielelläni, eikä vain muilla kielillä. Samalla ymmärrän, että Jumala pu-
huu myös minun kieltäni. Näin hän tulee lähelle sanansa kautta. 
MARTIN NGODJI, hankkeen johtaja ja eksegeetti

Sanassa 
on elämä

Pilvetön taivas levittäytyy Ongwedivan taajaman ylle. Vaikka maa-

perä on kuivaa, sieltä kumpuaa uutta elämää. Siitä elämästä todis-

tavat seurakunnan nuoren, Oton sanat: ”Minulle on tärkeintä vaa-

lia henkilökohtaista suhdettani Jumalaan. Kun huolehdin uskostani, 

kaikki asiat järjestyvät.” 
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Nyt meillä on Uusi testamentti omalla kielellä. Sydämeni 
toiveenaon lukea myös Vanhaa testamenttia omalla kielellä.

Nuoret eivät ymmärrä nykyisiä raa-
matunkäännöksiä. Pipliaseuran tu-
kemassa hankkeessa Raamattua 
käännetään ndongan ja kwanjaman 
nykykielille, jota Namibian nuoret 
ymmärtävät. Raamatunkäännöstyö 
alkoi 2017 vuoden alussa. Tiimissä 
on ndongan ja kwanjaman puhujia, 
jotka itse kääntävät Raamatun äi-
dinkielelleen. Yhteistyötä tehdään 
kansainvälisten käännösasiantunti-
joiden kanssa. Käännöshankkeista 
vastaa Namibian ja Angolan Piplia-
seurat yhdessä paikallisten kirkko-
jen kanssa.

Hankkeen pääasiallisena koh-
deryhmänä ovat 15–35-vuotiaat 
ndongan- ja kwanjamankieliset 
nuoret. Namibiassa yli miljoona ih-
mistä puhuu äidinkielenään joko 
ndongan tai kwanjaman kieltä.  

Sanassa on voima
Raamatunkäännöstyö on jatkuvaa op-
pimista. Olen kokenut, että Jumalan 
sanan parissa työskentely vie minut lä-
hemmäksi Kristusta, saan olla hänen 
uskollinen palvelijansa.
MARTHA KANYEMBA, raamatunkääntäjä 

Namibialainen pastori Martha Ka-
nyemba valittiin parisen vuotta sitten 
hankkeen raamatunkääntäjäksi. Hän 
on tehtävässä, joka tulee kosketta-
maan Namibian nuoria ja tulevaa su-
kupolvea. Nyt ensimmäinen iso askel 
on takana: käännöstiimi on kääntänyt 
Markuksen evankeliumin. Martha iloit-
see tästä askeleesta. Hän näkee, että 
vaikka tehtävä on ollut haastava, Ju-
mala on uskollisesti kulkenut edellä. Se 
luo uskoa ja luottamusta kohdata uu-
det haasteet. 

Kääntäminen ei ole helppo tehtävä, 
Martha kertoo. Käännettävien tekstien 
merkitysten löytäminen ja oikeiden il-
maisujen huolellinen muotoileminen 
vaativat aikaa, kärsivällisyyttä ja taitoa. 
Vaativan työn keskellä Martha on saa-
nut kokea Jumalan huolenpidon lisäksi 
sen, että työ vie lähemmäksi Kristusta. 
Usko on vahvistunut. 

Pyysimme Marthaa kertomaan Mar-
kuksen evankeliumista jonkin mieleen-
painuvan ja koskettavan jakeen. Mar-
tha muisteli jaetta, joka liittyi siihen, 
kun Jeesus oli myrskyn keskellä. Jae 
kosketti: 

Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski 
merta: "Vaikene, ole hiljaa!" Tuuli aset-
tui, ja tuli aivan tyven. Mark 4:39

Tänäänkin Jumalan sanassa on voima, 
joka voi tyynnyttää myrskyn ja muut-
taa ihmisen elämää. 

Paikka sydämessä
Meille suomalaisille Namibia on ollut lä-
heinen ja tärkeä maa yli sukupolvien. 
Jo vuonna 1869 suomalaiset lähetys-
työtekijät saapuivat ”Ambomaalle” eli 
Pohjois-Namibiaan. Suomi on tukenut 
maan kehitystä monin tavoin. Niinpä 
evankeliumin julistuksen ohella nami-
bialaisten rinnalla on kuljettu niin kou-
lutuksen, terveydenhuollon kuin itse-
näistymisen poluilla. 

Suomi on saanut ainutlaatuisen paikan 
Namibian kansan sydämessä. Jumalan 
sana on yhdistänyt, ja meistä on tullut 
sisaria ja veljiä. Vielä tänään maasta löy-
tyy suomalaisia kaimoja, joiden nimenä 
voi olla vaikkapa Sirkka, Anita tai Asko. 
Namibiassa on ollut kautta historian ta-
pana antaa nimi tärkeän sukulaisen tai 
ystävän mukaan. Kaimasuhde on mer-
kittävä osa Namibian kulttuuria.

Sanassa on elämä
Jumalan elävä sana hakee uusia muo-
toja, joilla se kohtaa uuden aikakauden 
ja sukupolven. Siksi Jumala lähettää sa-
nansa henkilökohtaisesti myös Nami-
bian nuorille – kielellä, jota he ymmär-
tävät.

Savannin seisova ilma väreilee. Se on 
merkkinä siitä, että elohopea on taas 
kivunnut reilusti 30 asteen yläpuolel-
le. Paahtava kuumuus koettelee ihmisiä 
ja paikalla parveilevia eläimiä – seepro-
ja, gnuita ja hyppyantilooppeja. Kasvit 
työntävät juuriaan yhä syvemmälle ve-
den toivossa. Sanan ei kuitenkaan an-
neta kuivua.

Jumala, virkistä Namibiaa sanallasi!
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TEKSTI: MINNA MANNERT 

Uusia tuulia seurakuntien 
palvelemiseen
– Seurakunnat toivovat Pipliaseuralta vastavuoroisuut-
ta sekä helposti saavutettavaa palvelua. Kasvoittain ta-
paamista ei voi korvata, mutta digitalisaatio tarjoaa uu-
sia mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät seurakuntia, ker-
too seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen. 

Pipliaseura sai kyselyssä seurakunnilta yleisarvosanan 
8,1. Pipliaseuran vahvuuksina pidettiin selkeää työnä-
kyä, Raamattua, puolueettomuutta sekä ekumeenisuut-
ta. 

Hyödyllisimpinä palveluinamme pidettiin Raamatun 
kustantamista ja vieraskielisten Raamattujen ja aineis-
tojen tuottamista sekä Pipliaseuran verkkosivuja. Ulko-
maantyön ydintoimintana pidettiin raamatunkäännös-
työtä. Raamatun käyttöä edistävä työ ulkomailla sekä 
kehitysyhteistyö saivat myös hyvät arviot. Pipliaseura 
tuottaa vuosittain vuositeemakoulutuksia sekä moni-
puolisia aineistoja lähetyskasvatukseen ja Raamatun 
käytön edistämiseen. Aina aineistoja ei kuitenkaan löy-
detä.

Seurakunnat arvostavat henkilökohtaista vuorovaiku-
tusta ja Pipliaseuran läsnäoloa omissa ja hiippakuntan-
sa tapahtumissa. 

Jatkossa Pipliaseura pitää aktiivisimmin yhteyttä seu-
rakuntiin sähköisiä kanavia pitkin. Kerromme nykyis-
tä säännöllisemmin, mitä seurakuntien tukemille hank-
keille kuuluu. Myös Piplia.fi-verkkosivuja kohennetaan 
toimintavuoden aikana. Jatkossa kehitämme palvelui-
ta yhteistyössä seurakunnista kootun kehittäjäjoukon 
kanssa. 

Pipliaseura palvelee sekä painetun että digitaalisen 
materiaalin kautta. Tänä vuonna on kehitteillä uusi Raa-

mattu-verkkopalvelu, johon tulee lukuisia raamatun nimis-
töä ja käsitteitä taustoittavia artikkeleita, runsaasti eri raa-
matunkäännöksiä sekä lukuohjelmia. Myös tähän liittyvää 
mobiilisovellusta kehitetään.
 
– Tämän vuoden tavoitteenamme on viestiä tukijoillemme 
hankkeista tehokkaammin sekä saada painettu Raamattu 
ja digitaalinen Raamattu toimimaan yhdessä”, Siukonen tii-
vistää.

Seurakunnat arvostavat vapaaehtoisia
Kysyimme palvelukyselyssä, mistä seurakunnat ovat ylpei-
tä lähetystyössään. Ylivoimainen ykkönen olivat aktiiviset 
seurakuntalaiset ja vapaaehtoiset. Yleisiä ilonaiheita oli-
vat myös lähetyskasvatukseen liittyvä yhteistyö koulujen ja 
perheiden kanssa, seurakuntien mahdollisuudet tukea lähe-
tystyötä kiristyvästä taloustilanteesta huolimatta ja lähetyk-
seen sitoutuneet työntekijät. 

Yleisimmät vastaajien mainitsemat lähetystyön haasteet 
liittyivät väestön ja vastuunkantajien ikääntymiseen ja lähe-
tysinnostuksen siirtämiseen nuorelle ja työikäiselle polvel-
le. Moni vastaaja kaipasi myös uusia ideoita ja menetelmiä 
Raamatun sisällöistä ja lähetystyön merkityksestä kertomi-
seen. 

  Vastavuoroisuutta  seurakuntien kanssa toimimiseen  
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA 

Uusia tuulia seurakuntien 
palvelemiseen

Pipliaseura haluaa palvella seurakun-
tia hyvin, joten syksyllä työyhteisöm-
me vahvistui vankalla asiantuntijalla, kun 
teologian maisteri Minna Mannert liit-
tyi joukkoomme. Minna on paitsi pap-
pi, myös uskonnonopettaja ja järjestö-
osaaja. 

Minna on tyytyväinen juuri valmistu-
neen seurakuntakyselyn tuloksiin, sillä 
vapaaehtoistyö on hänelle henkilökoh-
taisestikin tärkeää.

– Toivomme, että seurakunnat ja seura-
kuntien vapaaehtoiset löytäisivät juu-
ri  heille sopivat tavat hyödyntää Piplia-
seuran tarjoamia valmiita aineistoja ja 
palveluita ja myös kertoisivat niistä meil-
le, jotta voisimme välittää hyviä toiminta-
tapavinkkejä muillekin. Tavoitteena on 

lisäksi löytää keinoja, joilla voisimme te-
hostaa lähetyskentiltä tulleiden viestien 
nopeampaa välittämistä kiinnostuneille.   

Minnalla on kutsumus kirkon kansainvä-
lisen vastuun edistämiseen, joten tehtä-
vä Pipliaseuran sidosryhmäpäällikkönä 
tuli juuri oikeaan aikaan.

– Tässä työssä voin hyödyntää koulut-
tajan ja järjestökehittäjän osaamistani. 
Pipliaseuroilla on toimintaa yli 200 
maassa ja monipuoliset ja laajat verkos-
tot. Kristittynä pappina haluan totta kai 
työskennellä kirkon parissa; se on jotain 
erityistä. 

Minna toteaa, että on tärkeää osata 
kuunnella seurakunnista tulevia toivei-
ta ja yhdessä kehittää toimintoja, jot-

ka vastaavat seurakuntien tämän päi-
vän tarpeita. Yhdessä voidaan miettiä 
esimerkiksi sopivaa koulutustilaisuutta, 
saarnavierailijaa tai ulkomaisten vierai-
den mukana oloa seurakuntien lähetysti-
laisuuksissa.   

– Pipliaseuran tarkoituksena on auttaa 
seurakuntia niiden oman lähetystehtä-
vän toteuttamisessa. Yhdessä voimme 
kehittää käytännön ideoita eri-ikäisten 
seurakuntalaisten kohtaamiseen ja hei-
dän kanssaan toimimiseen. 

Vuorovaikutus on tärkeää, vaikka digi-
taalisuus tuokin paljon uusia mahdolli-
suuksia. Haasteena on tuoda ikiaikaisen 
Raamatun sana tähän päivään ihmisiä 
kiinnostavalla tavalla.  

  Vastavuoroisuutta  seurakuntien kanssa toimimiseen  



Suomen Pipliaseuran 
vuoden 1816 vuosi-
kertomus, jäsenluet-
telo.
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 TEKSTI: TEEMU KAKKURI  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Pipliaseura levittäytyi 
maakuntiin 200 vuotta sitten

Kun raamattuseuratoiminta alkoi 1800-luvun alus-
sa Englannissa, pyrkivät sen perustajat luomaan liik-
keen, joka ulottui kaikkiin kansankerroksiin ja kan-
salaispiireihin. Tämä ei onnistunut Lontoosta käsin, 
vaan toiminta ulotettiin maakuntiin ja niiden kaupun-
keihin jo varhaisessa vaiheessa. 

Samaa strategiaa noudatettiin niissä maissa, joihin syn-
tyi brittiläisen esikuvan mukaan järjestettyjä kansalli-
sia pipliaseuroja.

Paikallisten ja maakunnallisten seurojen oli tarkoitus 
levittää sekä Raamattuja että aatetta ja hankkia varo-
ja seuratoiminnalle. Paikallisseuroihin toivottiin edus-
tajia sekä maallisesta että kirkollisesta hallinnosta, lii-
ke-elämästä ja lähiseutujen talonpojista. Onnistumi-
nen edellytti sitä, että kansalaisten vapaaehtoinen 
toiminta oli ylipäänsä mahdollista ja vallanpitäjien sal-
limaa. Esimerkiksi Suomessa tämä ei ollut itsestään 
selvää. Maassa oli vasta yksi talousseura ja osallistu-
minen aatteelliseen toimintaan oli vain säätyläisten 
harrastamaa. 

Kaikki alkoi reformaation juhlavuodesta
Skotlantilainen lähetystyöntekijä John Paterson pe-
rusti Turun piispa Jacob Tengströmin kanssa Turkuun 
Pipliaseuran koko suuriruhtinaskunnan raamattutar-
peita varten. Havaittiin, ettei yksi yhdistys kykene val-
loittamaan koko maata raamattuasialle. Kirjojen levit-
täminenkin onnistui vain vähän paremmin. 

Vuosi 1817 oli kirkon juhlavuosi samaan tapaan kuin 
viime vuosi omana aikanamme. Keisari korotti Ten-
gströmin arkkipiispaksi ja myönsi Patersonille teo-
logian kunniatohtorin arvon. Paterson oli siirtynyt 
Pietariin vauhdittamaan venäjänkielisten Raamattu-
jen kustantamista. Hän teki matkoja myös Suomeen 
ja oppi tuntemaan Suomen maakuntia, seurakuntia 
ja kansaa.

Paterson ja arkkipiispa tekivät yhdessä kenraalikuver-
nööri Fabian Steinheilin kanssa päätöksen alueseuro-
jen perustamisesta läänien pääkaupunkeihin. Toimin-
ta alkoi maaherrojen johdolla.

Tänä vuonna usea Pipliaseuran 

alueseura täyttää 200 tai 100 vuotta. 

Onnittelut kaikille! Alueseurat juhlivat 

merkkivuottaan kevään ja kesän kuluessa 

sekä osin vielä syksylläkin. Tällä aukeamalla 

Teemu Kakkuri vie meidät historialliseen 

katsaukseen alueseurojen syntyaikoihin.
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 TEKSTI: KATRI SAARELA KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

❞

Pipliaseura levittäytyi 
maakuntiin 200 vuotta sitten

Ajankohtaiset hopeariipukset 
Juhlat ovat jo ovella, mutta lahjan hankkiminen on jäänyt viime tippaan?  
Ei hätää, Pipliaseurasta voit tilata kauniit hopeariipukset vaivattoman 
nopeasti. Palvelemme koko kesän sinua.

Korusuunnittelija Assi Arnimaa-Leinonen on muotoillut yksinoikeudella 
Suomen Pipliaseuralle enkeliriipuksen Ikuinen ystävä sekä sydän-risti
  -riipuksen Kuljen kanssasi. Muista myös Herran siunaus -riipus, joka on 
jo klassikko. 

Tilaukset www.pipliakauppa.fi , myynti@piplia.fi  ja p. 010 838 6520

Kenraalikuvernöörin arvovallalla
Läänejä oli seitsemän: Turun ja Porin, Hämeen ja Uuden-
maan, Kymenkartanon, Viipurin, Savon ja Karjalan, Vaasan 
sekä Oulun läänit. Suomen kotien varustaminen Raamatuil-
la ymmärrettiin yhtenäiskulttuurissa myös valtiovallan asiak-
si. Maaherroille kirjoittamista helpotti tietenkin myös se, et-
tä Turun seuran puheenjohtajana toimi kenraalikuvernööri 
ja keisarin myötämielisyys raamattutyötä kohtaan oli ylei-
sesti tiedossa. 

Uudet alueseurat olivat Turun seuran paikallisosastoja, Por-
voota lukuunottamatta. Ensimmäinen alueseura perustet-
tiin Vaasassa 22.1.1818. Keväällä olivat vuorossa Kuopio 10.4. 
ja Viipuri 20.4. Porvooseen seura perustettiin 5.8.1818. Hä-
meenlinnan seura muutti Helsinkiin vuonna 1831, kun nykyi-
sestä pääkaupungistamme tuli myös lääninsä keskus.

Porvarien pankki?
Syksyllä perustamiskokouksia järjestettiin lisää. Oulussa oli 
ollut Turun seuran myyntivarasto ja innokas asiamies, kirkko-
herra Henrik Wegelius. Seura perustettiin 25.11.1818 Poriin ja 
siitä tuli Turulle suoraan alistettu sivuosasto, joka aloitti 3.12. 
Viimeisenä perustamiskokous järjestettiin Hämeenlinnassa 
10.12.1818. Seurojen johtokuntiin valittiin lääninhallinnon joh-
tavia virkamiehiä, pappeja, opettajia ja kauppiaita. 

Oulun porvarien seura menestyi hyvin kaikessa muussa pait-
si pääasiassaan, Raamattujen levityksessä. Tervaporvarien 
pipliaseurasta kehittyi varakas ja se myönsi lainoja. Seuro-
jen pyrkimys tukeutua arvohenkilöihin toteutui, mutta toinen 
tavoite yhdistää kansankerroksia jäi Oulussakin vain hyväksi 
aikomukseksi. Kansan keskuudesta pääsi alueseuran johto-
kuntaan ensimmäisenä Kuopiossa Pietari Väänänen, herän-
näistalonpoika, joka perusti Suomen ensimmäisen sisämaan 
kirjakaupan Kuopioon.

Maaherrat ja papit
Ensimmäinen, Vaasan alueseura toimi ruotsiksi ja edusti 
myös Suomen Evankelista seuraa. Kaksikielinen kaupunki oli 
Pohjanmaan kaupallinen keskus. Vaasan läänin maaherra sai 
alueseuran perustamista käsitelleen kirjeen joulukuussa 1817 
ja vuoden vaihduttua valmistelevat toimet olivat jo käynnissä. 
Muissakin seuroissa maaherrat olivat aktiivisia. Usein he oli-
vat jo ennestään Turun seuran jäseniä seuraten esimiehiään 
keisaria ja kenraalikuvernööriä. Seurojen muutos kirkollises-
ti johdetuiksi kesti useita vuosikymmeniä. Pipliaseura ja sen 
haaraosastot olivat syntyessään valtiovallan kärkihanke. Raa-
mattu oli parasta valistusta kansalle. 

Perustamispöytäkirjan teksti puheenjohtajien valinnasta ku-
vastaa hyvin sitä arvokkuutta, joka sävytti kaikkien seurojen 
varhaisvaiheita: ”Varapuheenjohtajiksi valittiin: Korkeasti 
jalosukuinen Herra Presidentti, todellinen Kamariherra ja py-
hän Annan ritarikunnan toisen luokan Ritari C. Fr. Rothkirch 
ja Korkeasti jalosukuinen, Herra paroni, maaherra ja pyhän 
Annan ensimmäisen luokan Ritari Carl de Carnall.”

Seuraavalla sivulla tietoa 
alueseurojen juhlista.

Ylimpänä Suomen Pipliaseuran perustaja 
John Paterson. Vasemmalla Turun piispa 
Jacob Tengström. Alimmassa kuvassa 
ensimmäinen Suomen Pipliaseuran julkaisema 
suomenkielinen Uusi testamentti vuodelta 1815.
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✐ ajankohtaista

Pitkän yhdistystaipaleen tehneet alueseurat viettävät 
100- tai 200-vuotisjuhlaansa tänä vuonna, pääosin 
kuluvan kevään aikana.

Etelä-Karjalan Pipliaseura 200 vuotta 
22.4.2018 Lappeen Marian kirkossa järjestettävässä 
messussa saarnaa piispa Seppo Häkkinen, liturgina 
toimii kirkkoherra Mika Lehtola. 

Messun jälkeen ekumeenisessa pääjuhlassa Lappeen-
rannan seurakuntakeskuksessa kuullaan eri kirkkokuntien 
edustajien tervehdyksiä. Juhlapuheen pitää Pipliaseuran 
kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis. Tapahtuma 
huipentuu kirkkonäytelmään, Lappeen Marian kirkossa: 
”Alussa oli sana.”

Etelä-Karjalan Pipliaseuran syntyhistoria ulottuu rajan 
taakse Viipuriin. 7.10.2018 vietetään juhlamessua ja 
päiväjuhlaa Pietari Paavalin luterilaisessa kirkossa 
Viipurissa. Linja-autokyydin saa Lappeenrannasta. 
Matkan hinta 30 €, sis. lounaan, oma viisumi. 
Lisätiedot: Jarmo Piispanen, p. 0500 482 597. 

Oulun Pipliaseura 200 vuotta 
”Muutoksessa mukana - Oulun Pipliaseura 200 vuotta” 
-näyttely 29.1.–18.2.2018 Oulun Pääkirjaston vitriinissä, 
esittelee Oulun Pipliaseuran ja raamatunkäännöstyön 
vaiheita.

9.4.2018 klo 18 kokoonnutaan Agricolan päivän kahvi-
konserttiin, Konst o. Deli -kahvilaan.

12.4.2018 klo 18 vietetään Kaisu Mikkolan johdolla 
"Minun Raamattuni" -iltaa vanhassa pappilassa, 
osoite Asemakatu 6.

Päätapahtuman juhlamessua vietetään 15.4.2018 klo 10 
Oulun tuomiokirkossa, jossa saarnaa kenttäpiispa 
Pekka Särkiö. Messun jälkeen on Agricola-leivoskahvit. 
Oulun Pipliaseuran puheenjohtaja Riku Korkeamäki kertoo 
Suomen ja Oulun Pipliaseurojen syntyvaiheista.

Marraskuulle on suunnitteilla Studia generalia -luento-
sarja yhteistyössä Ouluopiston kanssa. 

Satakunnan Pipliaseura 200 vuotta 
Satakunnan Pipliaseuran juhlamessu järjestetään 
15.4.2018 klo 10 Porin Teljän kirkossa, jossa saarnaa 
seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen Suomen 
Pipliaseurasta. Messussa on elementtejä myös 
Agricolan aikaisesta jumalanpalveluksesta. 

Klo 13 alkavassa pääjuhlassa kuullaan mm. 
professori emerita Kaisa Häkkisen juhlaesitelmä 
”Pipliaa Satakunnan mailla”. Musiikista vastaa 
keskeisesti Voces Arctopolis, joht. Pia Ylitalo-Maunula.

Keski-Suomen Pipliaseura 100 vuotta 
Keski-Suomen Pipliaseura juhlii 100-vuotistaivaltaan 
19.–20.5.2018 TA-VA-TAAN Jyväskylässä -raamattu-
tapahtuman yhteydessä. 

Kuopion Pipliaseura 200 vuotta 
Lähetysjuhlilla Kuopiossa 26.5.2018 esitetään
musiikkidraamaproduktio Ruutin kirjan pohjalta. 

Tarkemmat ohjelmatiedot osoitteessa: piplia.fi .

Alueelliset pipliaseurat juhlivat



 TA-
 VA-

TAAN kylässä

16    |   PIPLIA  PIPLIA   |   17

✐ ajankohtaista

✐ ajankohtaista

Agricola-viikko huhtikuussa 
Agricolan päivää vietetään 9.4. Kampanjoimme lukutaitotyön puolesta eri 
medioissa huhtikuun viikoilla 14 ja 15. Seurakunnat tekevät yhteistyötä paikallis-
kahviloiden kanssa. Kahviloissa voi nauttia Agricola-leivoksia ja saada lisätietoa 
Pipliaseuran kansainvälisestä lukutaitotyöstä. Leivokset sopivat tarjottavaksi 
muissakin tilaisuuksissa pitkin kevättä aina Raamattusunnuntaihin asti. 
Niitä voi tehdä myös itse! Resepti ja lisätietoa löytyy osoitteista: piplia.fi ja agricola.fi.

Raamattusunnuntai 22.4.
Pipliaseuran Raamattusunnuntaita vietetään 22.4.2018 aiheella Jumalan kansan 
koti-ikävä. Päivän kolehti kannetaan Suomen Pipliaseuran kautta Lukutaitoa naisille 
Afrikassa -ohjelmalle. Raamattusunnuntain kirkkokahvit on hyvä tilaisuus kertoa 
kolehtikohteesta. Ks. piplia.fi ja agricola.fi.

ANNA 
IHMEEN 
TOISTUA 
Testamentilla voit varmistaa, että si-
nulle tärkeä asia jää elämään. Anna 
arvojesi elää! 

Pipliaseura järjestää 28.2. klo 17.30 
testamentti-illan Annankulmassa 
Helsingissä. 

Tilaisuudessa varainhoidon lakiasi-
antuntija ja varatuomari Piia Jere-
mejeff kertoo, kuinka testamentti 
voi nivoutua osaksi hyvää perintö-
suunnittelua. Mikä sinua erityisesti 
askarruttaa? Nyt voit kysyä!

Pienenkin testamentin kautta voit 
olla osa työtämme, joka ulottuu yli 
sukupolvien. 

Ilmoittaudu 23.2. mennessä: 
erika.niemela@piplia.fi tai soita 
040 546 9018

Tutustu testamenttilahjoittamiseen
piplia.fi

TA-VA-TAAN kylässä -raamattu-
tapahtuma 19.–20.5.
Pipliaseuran raamattutapahtuma kokoaa tänä 
vuonna ihmisiä sanan ja lukutaitotyön äärelle 
Jyväskylään Keski-Suomeen.

Aiheemme ja ajatuksemme ovat lukutaidossa.
Paikallisen näkökulman lisäksi  siirrymme mieles-
sämme myös kauas maailmalle Itä-Afrikan kyliin, 
joissa pipliaseuroilla on käynnissä Lukutaitoa naisil-
le Afrikassa -ohjelma. Vieraamme Malawin Piplia-
seurasta saapuu kertomaan tuoreita kokemuksia 
lukutaitotyön vaiheesta. Mukana tapahtumassa 
ovat myös Jyväskylän seurakunnan etiopialaiset 
vieraat. 

Tapahtuman painopiste on lauantailla, jolloin ohjelmassa on avajaiset aamupäivällä, 
puoliltapäivin vuosikokous ja sen rinnakkaistilaisuus, iltapäivällä raamattutunti 
teemalla Raamatun lukutaito, tapahtuman pääjuhla sekä omaa ohjelmaa perheille.  
Monipuolinen musiikki, mm. Tulus-kuoron konsertti, ja muu raikas ote virittävät 
tunnelmaa läpi tapahtuman.

Tapahtuman järjestävät Jyväskylän seurakunnat, Suomen Pipliaseura sekä 
Keski-Suomen Pipliaseura. 

Merkitse ajankohta 19.–20. toukokuuta kalenteriin ja koko ohjelma piplia.fi:stä.

TA-VA-TAAN JYVÄSKYLÄSSÄ -TAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ JUHLITAAN 

MYÖS 100 VUOTTA TÄYTTÄVÄÄ KESKI-SUOMEN PIPLIASEURAA!
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TEKSTI: MIKA ASPINEN  KUVA: SUOMEN PIPLIASEURA

ILOISEN SANOMAN ALKU: 
JEESUS SAAPUU NÄYTTÄMÖLLE

Mika Aspinen on raamattuteologian kouluttaja, joka kirjoittaa 
Piplia-lehden vuoden 2018 raamattumietiskelyt.

Oletko keskellä kiireitä, rientämässä yhdestä hetkestä 
kohti seuraavaa? Niin on evankelista Markuskin, ter-
vetuloa siis kiireisen ilosanoman kertojan maailmaan. 

Hän kuljettaa sinua nopeasti välähdyksestä toiseen. Aika on 
kiirehtiä, aika on pysähtyä. Ilosanoman alkuluku vuorottelee 
molempien välillä.
 
Katsele Johannes Kastajaa ja Jeesusta, jotka Markus tuo sil-
miesi esiin. Mihin paikkaan hän vie sinut heitä kohtaamaan? 
Erämaahanko (vuoden 1938 käännös) – melkein kuin Lapin kai-
roille? Vai autiomaahan (vuoden 1992 käännös) – kuin Saharan 
hiekka-aavikolle? Vai asumattomalle seudulle, DigiMarkuksen 
mukaan? Valitse oma maisemasi, missä on aikaa ottaa hetkeksi 
etäisyyttä kiireeseen. Mikä on sinulle sellainen paikka tai tila?
 
Keskellä kuivuutta virtaa puro, tule kuuntelemaan sen solinaa. 
Tuohon elävään veteen Johannes kastaa, Jeesuskin saapuu pai-
kalle kastettavaksi. Haluaisin tietää, mistä, miksi ja miten, mut-
ta Markuksella on kiire. Ei kuvailua, ei keskusteluja. Tuskin näen 
Jeesuksen saapuvan näyttämölle, kun hän jo nousee pintaan.
 
Nosta katseesi ylös, irti maasta. Mitä näet? ”Taivaaseen re-
pesi aukko.” Yhteys kahden maailman välille avautuu yhtäk-
kiä. Ei enää erikseen taivasta ylhäällä ja maata alhaalla, huo-
maan viestintuojan, yhteyden rakentajan. ”Henki”, kuiskaa jo-
ku. ”Tuuli”, jatkaa toinen. ”Voima”, vastaa kolmas. ”Kyyhkynen”, 

kuvailee Markus. Kirjekyyhkykö, tuomassa viestiä Isältä Pojalle 
ja edelleen koko maailmalle? Millaisen viestin sinä kuulet, millä 
tavoin tuuli hyväilee kasvojasi?
 
Jeesus saa tehtävän, Isä julistaa hänet omakseen kuten aika-
naan kuninkaat, nuo muinaisaikojen jumalanpojat. Katso, sil-
miesi edessä on Jumalan Poika, siis kuningas.
 
Miettiessäni tätä Markus jo kiirehtii eteenpäin: Henki ajaa he-
ti Jeesuksen vielä kauemmas asutuksesta. Siellä koittaa hil-
jaisuuden, kiusausten ja valmistautumisen aika. Ja minun kor-
vissani soivat yhä sanat: ”Sinä olet rakas Poikani. Sinuun olen 
mieltynyt.”

Kun Jeesus palaa takaisin ihmisten ilmoille, hän sanoo: ”Hetki 
on tullut, ja Jumalan valtakunta on pian täällä. Ryhtykää ajat-
telemaan uudella tavalla ja luottakaa hyvään sanomaan!” Sii-
näpä se, kiireinen Markus tiivistää olennaisen lyhyeen. Kuu-
len kutsun vapauteen: Saat ajatella uudella tavalla, saat nähdä 
maailmaa uusin silmin. Saat luottaa – sillä siitä uskossa on kyse: 
ei totenapitämistä vaan luottamusta.

Ei vain kuningas ole Jumalan poika, vaan myös koko kansa. Sii-
näkö selitys, miksi nuo sanat jäävät kaikumaan korvissani, kuin 
suunnattuina myös minulle: ”Sinä olet rakas poikani, tyttäreni. 
Sinuun olen mieltynyt.”

RAAMATTUMIETISKELY
DigiMarkuksen herättämiä ajatuksia
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MIKKELIN PIPLIASEURA
Pj. Marja Holm
Mikkelin seurakuntakeskus PL 21, 
50101 Mikkeli

OULUN PIPLIASEURA
Pj. Riku Korkeamäki
Oulunseläntie 22 D, 90580 Oulu
Siht. Seija Helomaa 040 5793 245, 
seija.helomaa@evl.fi 

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Sami Uusi-Rauva
Koulukatu 5A 16, 33200 Tampere
0400 445 987, 
sami.uusi-rauva@live.com

POHJANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Teemu Kakkuri
Käenpolku 6 A, 92130 Raahe
040 6710 685, teemu.kakkuri@evl.fi 

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, sidosryhmät 010 838 6530
Kansainvälinen työ
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6514
Matleena Järviö, asiantuntija, kehitysyhteistyö 010 838 6515
Aija Katriina Ahlberg, asiantuntija, lukutaitotyö 040 539 1898
Seurakuntapalvelu
Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 010 838 6531
Minna Mannert, sidosryhmäpäällikkö 010 838  6518
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6534 
Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti 010 838 6522
Satu Peltosaari-Lahtinen, yhteyspäällikkö, 
tuotemarkkinointi 010 838 6523
Viestintä ja varainhankinta
Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 010 838 6536 
Erika Niemelä, varainhankinnan päällikkö 010 838 6532
Katri Saarela, viestintäsuunnittelija 010 838 6535
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Talous
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516

etunimi.sukunimi@piplia.fi , katso tarkemmat yhteystiedot: piplia.fi 

esite- ja ilmaismateriaali:  info@piplia.fi 

   Tilaan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
   Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet    
         lahjoittamisen käynnistämiseksi.
   Tilaan esitteitä raamattutyöstä  (n. 6 kpl / vuosi)
   Liityn kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)
   Haluan tietoa testamenttilahjoituksesta. 

   Tilaan sähköisen uutiskirjeen
   Olen muuttanut  / osoitteessani on virhe. Täytä sekä nykyinen että uusi osoite.

Piplia 1/2018

Pekka Särkiö (pj), Jorma Kaari, Helsinki (SVKN), Minna  
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsin-
ki (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Risto Nurme-
la, Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), Jaakko 
Weuro, Helsinki (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   

piplia.fi   |  agricola.fi  |   pipliakauppa.fi

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, sirpa.mar@hotmail.com

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

KUOPION PIPLIASEURA
Siht. Terttu Möykkynen,   
Hatsalankatu 8 B 45, 70100 Kuopio
050 302 0417, terttum47@gmail.com

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Heikki Kiviluoto
0400 752 201

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
TUNNUS 5005 291
00003 VASTAUSLÄHETYS
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Nimi ...........................................................      Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite  ............................................................   Uusi osoite.....................................................................

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

Seuraa ja osallistu somessa                    

       t       ™ 

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



Vuorisaarna kolmella kielellä       5 €

Risti                                                  30 €

Herran siunaus                              36 €

Ikuinen ystävä                                41 €

Kuljen kanssasi                               51 €

Nahkakantinen virsikirja (musta, vetoketju)                                            68 €                

P
voimasanoja 

IPLiA.  
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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  

Tilauksen postikulut lisätään hintaan

pipliakauppa.fi  ■  

Nimi

Katuosoite 

Postinro ja –toimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

              

MONIN KIELIN, MONINTYYLEIN

RAAMATUT NIMIPAINATUKSELLA
Oma Raamattu omalla nimellä. Nahkakantiset 
Raamatut ja virsikirjat kultaisella nimipainatuksella. 
Anna arvokas lahja, joka koskettaa.

ERIKIELISET RAAMATUT
Oma Raamattu omalla kielellä. 
Raamattuja ja raamatunosia yli 
sadalla eri kielellä. Löydä omat 
voimasanasi.

HOPEARIIPUKSET
Koru lähellä sydäntä. Yllätä kau-
niilla lahjalla, jossa on sanomaa.

Onne� i �   Piplia!


