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P
voimasanoja 

IPLiA.  

Suomen Pipliaseura tekee raamatunkäännöstyötä, edistää lukutaitoa ja parantaa syrjäytettyjen 

asemaa, kustantaa Raamattua sekä herättää mielenkiintoa sanaa kohtaan. Työn kautta Raamatun 

sanoma tuodaan lähelle ihmistä – hänen omalla kielellään.

Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies) verkostoon, joka toimii 

200 maassa. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet 

ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.
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puhujaa

406 miljoonaa

209 miljoonaa

5,4 miljardia
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Painopisteet 2017  
Reformaation merkkivuosi 
Reformaation merkkivuonna 2017 esiin nousivat Martti Luther, Mikael Agricola, teesit, armo 
sekä luterilaisuuden vaikutus tähän päivään ja tästä eteenpäin. Iloittiin myös hyvästä ekumenian 
tuulahduksesta Lundissa, kun paavi Franciscus osallistui kansainvälisen merkkivuoden avajaisiin. 
Mutta erityisen lähelle reformaation juuria päästiin silloin, kun puhuttiin omakielisen Raamatun 
merkityksestä, lukutaidosta ja koulutuksesta. Pipliaseuran työhön tämä kaikki sopi hyvin.

Pipliaseuran keskeisin vastaus Reformaation merkkivuoteen oli pitäytyä ydintehtävässään. 
Tästä näkyvin lopputulema oli uuden evankeliumisuomennoksen, DigiMarkuksen, julkaiseminen 
mobiilikäyttäjille Agricola-viikolla huhtikuussa. 

Vielä ennen merkkivuoden päättymistä vahvistui myös, että DigiMarkus saa jatkoa: Pipliaseura 
kääntää koko Uuden testamentin DigiMarkuksen viitoittamin periaattein vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Merkkivuosi oli ilo päättää uuden, aiempaa laajemman hankkeen aloitustunnelmissa.

Raamatunkäännöstyö jatkuu
Kansainvälisesti vuonna 2017 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 49 kielellä, joista 20 oli 
ensikäännöstä ja 30 uusia tai uudistettuja käännöksiä. 1 Nämä tavoittavat potentiaalisesti 580 
miljoonaa ihmistä.  

Koko Raamattu on nyt käännetty 674 kielelle, Uusi testamentti 1 515 kielelle ja jokin yksittäinen 
raamatunkirja 1 135 kielelle.  

Kaikkiaan Raamattu tavoittaa 5,4 miljardia ihmistä. Tämä tarkoittaa, että 81 % maailman väestöstä 
voi lukea Raamattua omalla kielellään. Mutta 209 miljoonalla ihmisellä ei ole vielä mahdollisuutta 
lukea edes osittaista käännöstä omalla kielellään. Työ jatkuu.

Suomen Pipliaseuran toiminnot ryhmittyivät uudelleen
Vuonna 2017 Suomen Pipliaseuran sisäistä toimintamallia uudistettiin. Työtä toteutetaan kolmessa 
tiimissä, joita ovat Kansainvälisen työn tiimi, Seurakuntapalvelun tiimi sekä Viestinnän ja varainhan-
kinnan tiimi. Tässä mallissa aiempi julkaisutoiminta on liitetty osaksi seurakuntapalvelua ja yksityis-
varainhankinta viestinnän yhteyteen. 

1 UBS raamatunkäännöstyön tilastot 31.12.2017. Luvut kattavat tiedot globaalisti keskeisiltä järjestöiltä, kuten United Bible  
Societies, Wycliffe Global Alliance ja progress. BibleTM
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Toiminnanjohtajalta  
Suomen Pipliaseuran voimassaoleva strategiakausi 
päättyy vuoden 2018 loppuun. Seuran toimintatapaan 
kuuluu, että vuosikokous keskustelee vuosittain stra-
tegiasta ja evästää hallitusta toiminnan suunnittelussa 
strategian pohjalta.

Pipliaseura ei rakenna strategiaansa tyhjiössä. 
Hallitus käynnisti uuden strategiaprosessin   
kutsumalla jäsenkirkkojen edustajia pohtimaan  
yhdessä hallituksen kanssa seuran strategiaa  
suhteessa jäsenkirkkojen ja niiden lähetys-
järjestöjen omiin strategioihin. Nämä keskustelut 
antoivat yhdessä vuosikokouksessa käytyjen 
keskustelujen kanssa virikkeitä hallituksen 
strategiseen työskentelyyn. Esimerkkinä 
strategisesta vuorovaikutuksesta on lähetystyön 
keskuksen johtajan Risto Jukon arvio Suomen  
ev.lut. kirkon lähetystyön peruslinjauksen Yhteinen 

todistus ja Suomen Piplia seuran strategian leikkaus-
pisteistä. (s. 9.)

Suomen Pipliaseura toiminnan tavoitteena on työn 
kestävä vaikutus. Seuran toimintaa leimaa jatkuva 
oppiminen vuorovaikutuksessa yhteystyötahojen, 
kumppanien, työn tukijoiden ja kustannustoiminnan 
asiakkaiden kanssa. 

Markku Kotila  TOIMINNANJOHTAJA
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Kohti uutta strategiakautta
Suomen Pipliaseuran strategia vuosille 2019–2021 nostaa esiin sekä toiminnallisia  
että strategisia tavoitteita.

Toiminnalliset tavoitteet
  I Kestävä vaikutus 
1. Pipliaseura herättää kiinnostusta Raamatun sanomaa ja sisältöjä kohtaan. 
2. Pipliaseuran toiminta ja palvelut perustuvat säännöllisiin käyttäjätutkimuksiin ja        

tarvekartoituksiin.
3. Pipliaseuran työ vahvistaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia, erityisesti naisten ja lasten asemaa. 
 II Jatkuva oppiminen 
1.  Pipliaseura vahvistaa vuorovaikutusta yhteistyötahojen, kumppanien, työn tukijoiden ja 

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

Strategiset tavoitteet
 Kansainvälisesti... 
Pipliaseura vahvistaa asiantuntijatukea muille pipliaseuroille etenkin Saharan eteläpuolisessa  
englanninkielisessä Afrikassa osana Yhtyneiden Raamattuseurojen Translation Roadmap -ohjelmaa. 

Seura vahvistaa lukutaitotyötään Afrikassa. Ulkoasiainministeriöltä anottava kehitysyhteistyötuki 
vuosille 2019–2022 mahdollistaisi lukutaitotyön laajenemisen useammille kieliryhmille.

 Suomessa... 
Pipliaseura vahvistaa yleistä tunnettuuttaan suuren yleisön sekä seurakuntien piirissä. Tunnet-
tuuden parantaminen tarkoittaa Pipliaseuran laajempaa tunnistamista. Nykyisten sidosryhmien 
kohdalla se johtaa yhä parempaan sitoutumiseen sekä toisaalla uusien ihmisten hakeutumiseen 
Pipliaseuran työn piiriin.   

Tunnettuuden parantaminen ja sitouttaminen rakentuvat laadukkaan ja jatkuvan sisältömarkki-
noinnin sekä kampanjoiden ja medianäkyvyyden varaan.   

Yksityisvarainhankinnan tuotot kasvavat lahjoittajien määrän lisääntymisen sekä sitoutumisen 
kautta. Tukijoille kerrotaan kansainvälisen työn vaikuttavuudesta säännöllisesti. Yhteistyössä 
muiden Vastuullinen lahjoittaminen ry:n järjestöjen kanssa Pipliaseura edistää testamenttilahjoit-
tamista osana elämänsuunnittelua.  

Pipliaseura julkaisee uudenlaisen, käyttäjälähtöisen Uuden testamentin käännöksen mobiiliympä-
ristöön. DigiUT on ensimmäinen aidosti ekumeeninen raamatunkäännös Suomessa. Pipliaseuran 
raamattuverkkopalvelut ovat Suomen kattavimmat ja tuovat tunnettuutta myös Pipliaseuran 
muulle työlle.  

Kustannustoimintaan vakiintuu printti- ja digikustantamisen yhdistävä malli, jossa raamattuverkko-
palvelu ja mobiilisovellus tuovat lisäarvoa painetulle Raamatulle, ja toisaalta digipalvelut herättä-
vät kiinnostusta Raamattua kohtaan.  

Pipliaseuran palvelut seurakunnille vastaavat tarpeisiin seurakuntien muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Pipliaseura tukee asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan seurakuntia ja hiippakuntia 
missionaarisuudessa ja lähetystehtävän toteuttamisessa.

Pipliaseuran asianmukaiset tukitoiminnot mahdollistavat seuran ydintehtävän toteutumisen.  
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Pipliaseuran kansainvälinen verkosto
Etiopiassa ensimmäinen raamatunkäännös xamtangan kielellä on pian valmis. Uusi testamentti 
on viimeisessä tarkistusvaiheessa. Kääntäjät ja konsultti uurastavat varmistaakseen, että loppu-
tulos on sekä tarkka että selkeä ja myös luontevaa kieltä. Pian xamtanga-yhteisö saa itse lukea 
Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa. Mitä kaikkea tarvitaan, että hanke toteutuu onnistuneesti ja 
ajoissa?

Raamatunkäännöshanke kestää yleensä useita vuosia. Luonnollisesti. Kysymyshän on moni- 
vaiheisesta prosessista alkaen neuvottelusta paikallisen kirkon johdon kanssa aina yhteistyö-
hön opetusviranomaisten kanssa. 

Hankkeen toteuttamisessa kumppanuus, suunnittelu ja rahoitus ovat keskeisiä käsitteitä.  
Neuvottelut johtavat suunnitelmiin, sitten lisäneuvotteluihin ja lopulta sopimuksiin. Kun 
rahoitus on varmistettu, työ voi alkaa. Tämä valmisteluvaihe voi kestää yhdestä kahteen vuotta.

Kumppanuus – mitä se on?
Suomen Pipliaseura on osa maailmanlaajuista verkostoa nimeltä Yhtyneet Raamattuseurat 
(UBS), joka toimii yli 200 maassa. 150 maassa työ on täysin paikallisten käsissä. Toisin sanoen 
paikallinen pipliaseura määrää ja ottaa itse vastuun raamattutyöstä. Pipliaseurat toimivat  
yhdessä eli kumppaneina auttaen toisiaan. Nykyään globaali kumppanuus merkitsee yhteis-
työtä, joka ei rajoitu pohjoinen–etelä -ajatusmalliin, vaan ’kaikkialta kaikkialle’ -todellisuuteen. 
Suomen Pipliaseuran kumppaneita löytyy niin Pohjoismaista, Euroopasta, Saharan eteläpuolei-
sestä Afrikasta kuin Aasiasta aina Australiaan saakka. Erityisen läheisiä meille ovat ne Lähi-idän 
maat, joissa kristityt kokevat syrjintää ja vainoa.

Vaikka kansainvälinen verkostomme on raamattutyössä maailman laajin, tehtävä on niin suuri, 
että tarvitaan yhteistyötä. Kumppanuus ei rajoitu ainoastaan toisiin pipliaseuroihin. Uusi 
lukutaito-ohjelma Itä-Afrikassa on oiva esimerkki yhteistyöstä SIL Internationalin kanssa. SIL:n 
Afrikan aluetoimisto antaa kokeneet lukutaitokonsulttinsa paikallisten pipliaseurojen käyttöön. 
Pragmaattisuus on avain vaikuttavuuteen. Haluamme tehdä oikeita asioita ja tehdä ne hyvin 
yhteistyössä muiden kanssa.

Kuinka Pipliaseuran hankkeita suunnitellaan?
Pipliaseurat itse ovat oman maansa raamattutyön asiantuntijoita. Ne neuvottelevat paikallisten 
kirkkojen kanssa omista tarpeistaan, ja näin muodostuu yhteistyömahdollisuuksia. Harvalla 
kirkolla on kapasiteettia itse kääntää ja julkaista Raamattuja tai toteuttaa lukutaitokampanjoita. 
Kun tarve on tunnistettu, neuvottelut käynnistetään ja suunnittelutyö alkaa. Osallistuva suun-
nittelu on paras menetelmä varmistua, että tarve on perusteltu ja että kaikki oleelliset seikat 
on huomioitu. Suomen Pipliaseuran asiantuntijoiden panos tässä vaiheessa takaa laadukkaita 
tuloksia.

Pipliaseurojen rooli ekumeenisena toimijana mahdollistaa myös yhteistyön yli kirkkokunta-
rajojen. Uusi raamatunkäännöshanke Namibiassa on hyvä esimerkki tästä: kolme kirkkokuntaa 
yhdessä kääntää Raamattua Namibian Pipliaseuran koordinoimassa hankkeessa. 

Mistä löytyy rahoitus?
Yhtyneet Raamattuseurat (UBS) auttaa pipliaseuroja koordinoimaan rahoitettavia hankkeita. 
Yhteistä hankerekisteri- ja hallintajärjestelmää on viime vuosina kehitetty monipuoliseksi 
työkaluksi. Järjestelmästä löytyy erilaisia suunnittelutyökaluja, jotka mm. opastavat pipliaseu-
rojen talousvastuullisia hankkeen kustannusarvion laatimisessa. Hankkeeseen liittyvät riskit 
otetaan huomioon tässä vaiheessa. Kun talousarvio on valmis, asiantuntija hyväksyy hankkeen 
ja suosittelee rahoitusta. Hankkeen edistämistä voi helposti seurata, kun raportit näkyvät 
kaikille. Järjestelmä on läpinäkyvä, ja se on parantanut kommunikointia ja vastuuvelvollisuutta 
pipliaseurojen välillä.
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Vuonna 2017 tämän järjestelmän kautta kanavoitiin maailmanlaajuisesti 32 miljoonaa USA:n 
dollaria. Suomen Pipliaseuran osuus oli noin miljoona dollaria, jolla rahoitettiin 41 raamatun-
käännös-, lukutaito- ja raamatunkäytön edistämishanketta (ks. s. 10–11).

Yhteistyö pipliaseurojen lukutaito-ohjelmassa 2017

YHTeIsTYö suOMeN PIPlIAseurAN ja neljän kansallisen pipliaseuran kanssa Itä-Afrikassa oli 
lukutaitotyömme huippukohtia vuonna 2017. Hyvin suunnitellun ohjelman vahvuuksia ovat 
pipliaseurojen kapasiteetin lisääminen, vertaistukea antava oppimismenetelmä ja tehokas 
mentorointi. Ohjelma on saanut vankkaa tukea ruohonjuuritasolla ja kantaa jo hedelmää. 
Aapiskirjat ja opettajien oppaat, pipliaseurojen koulutetut lukutaitotyöntekijät ja uudet 
lukijat jaonkielisessä hankkeessa Malawissa ovat vuoden 2017 keskeisiä saavutuksia.

Marraskuussa 2017 totesimme, että suunnitteluista toiminnoista 98 % oli toteutunut.  
Pipliaseurojen lukutaitotyön tulevaisuus Afrikassa rakentuu onnistuneelle varainhankinnalle 
ja hankehallinnolle.

Kommentti

JOHNsTONe NduNde 
Lukutaitotyön konsultti
SIL International Africa 
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TIesITkö, eTTä vuOdeN 1642 Raamattu painoi kuusi kiloa ja että vuoden 
1776 Raamattu maksoi hyvän hevosen verran? Nykypäivän lukijalla on 
helpompaa: mobiililaite mahtuu taskuun, ja matkassa kulkee helposti ja 
huokeasti useampikin raamatunkäännös. 

Pipliaseuran Raamattu Agricolasta digiaikaan -näyttely loi katsauksen 
suomenkielisen Raamatun historiaan. Näyttelyn avajaiset olivat touko-
kuussa Kirkkopäivien yhteydessä Turun pääkirjastossa, mistä näyttely 
jatkoi myöhemmin Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon sekä Helsingin 
tuomiokirkon kryptaan.

■  

Reformaation merkkivuoden jälkiä: 
uusi mobiilikäännös ja jatkohanke
Reformaation merkkivuosi oli Suomen Pipliaseuran historian 205. vuosi. Pipliaseura 
syntyi vuonna 1812 kustantamaan ja saattamaan Raamattua suomalaisten ulottuville. 
1900-luvulla työ kääntyi kansainvälisen raamatunkäännöstyön tukemiseksi: sitä minkä 
olimme itse saaneet Agricolan perintönä, saatettiin nyt raamatunkäännöstyön, uusien 
kirjakielien ja lukutaitotyön muodossa muille kansoille.
 
Mutta kieli ja käyttöympäristöt muuttuvat, myös kotimaassa. Reformaatiovuonna 2017 oli 
aika vastata tähän.
 

DigiMarkus, uusi mobiilikäännös
Pipliaseuran Reformaation merkkivuoden päähankkeeksi muodostui DigiMarkus, 
Markuksen evankeliumin uusi suomennos alkukielestä mobiilikäyttäjille. Kyseessä oli 
ekumeeninen hanke, jossa raamatuntekstiin sovellettiin käyttäjälähtöistä kääntämistä ja 
jossa otettiin huomioon 20-vuotiaiden kielellinen kompetenssi sekä mobiiliympäristön 
luonne. Edelläkävijänä käännös on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. Sa-
massa yhteydessä julkaistiin professori emerita Kaisa Häkkisen nykyiselle kirjoitusasulle 
toimittama Agricolan Uusi testamentti vuodelta 1548.
 
Vielä ennen Reformaation merkkivuoden päättymistä syksyllä 2017 vahvistui, että Digi-
Markus saa jatkoa. Uusi käännöstyö, Uuden testamentin suomennos mobiilikäyttäjille 
alkaisi välittömästi kestäen vuoden 2020 lopulle. Reformaation merkkivuosi tuotti siten 
tulokseksi uudenlaisen evankeliumikäännöksen ja jätti merkittävällä tavalla jälkensä myös 
tuleviin vuosiin.
                                                                                                                                                                                                                                           

Tapahtumia ja teemoja läpi vuoden
Pipliaseuran reformaatiovuoteen kuului luontevasti myös jokavuotinen Agricola-kam-
panja, joka nostaa esiin kansainvälisen lukutaitotyön merkitystä. Vuonna 2017 oli erityistä 
kerrottavaa juuri alkaneesta Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmasta. Kampanjan sisällöt 
olivat aineistomatkalta Keniasta.
 
Reformaation perintö näkyi myös raamattunäyttelyiden muodossa eri paikkakunnilla. 
Heinäkuussa Pipliaseura osallistui SuomiAreenaan, jossa ev.lut. kirkko oli toinen pää-
järjestäjistä. Valtakunnallista Reformaatiovuoden päätösjuhlaa vietettiin marraskuussa 
Turussa. Juhlaesityksessä Mikael Agricola kohtasi mm. Pipliaseuran toiminnanjohtaja 
Markku Kotilan, jolle Agricola ojensi manttelinsa.
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refOrMAATION MerkkIvuOdeN PääJuHlA Yhtä matkaa 
Turun Logomossa 5.11.2017 päätti valtakunnallisen 
merkkivuoden. Kuvassa Pipliaseuran toiminnanjohtaja 
Markku Kotila, jolle Mikael Agricola luovutti mantte-
linsa. Pääjuhlan käsikirjoitus Tytti Issakainen ja ohjaus 
Johanna Niemi. Kuva: Timo Jakonen

■  

Reformaation merkkivuoden jälkiä: 
uusi mobiilikäännös ja jatkohanke

 

DigiMarkuksen vastaanotto
DigiMarkus julkaistiin huhtikuun alussa Agricola-viikolla osoitteessa DigiMarkus.fi.  
Käyttäjälähtöisessä kääntämisessä tarkasteltiin, mitä vaatimuksia mobiiliympäristö  
asettaa mm. lauserakenteille. Myös 20-vuotiaiden kielentaju ohjasi sanavalintoja.  
Käännös on silti tarkoitettu kaikenikäisille.

Uusi mobiilikäännös on otettu kiinnostuneesti vastaan. Erityiskiitosta ovat saaneet tuore, 
rikas kieli sekä evankeliumitekstiin liittyvä laaja taustamateriaali ja mahdollisuus kuunnella 
teksti. Vuoden loppuun mennessä äänitettä oli kuunneltu yli 3 000 kertaa. Lanseeraus-
vaiheessa DigiMarkus oli esillä ensisijaisesti digitaalisissa medioissa kattaen myös useat 
radio-ohjelmat ja television. Hyvää palautetta on tullut myös nuorisopastoreilta ja rippi-
koululaisilta.

PIPlIAseurA OlI HeINäkuussA mukana Porin SuomiAreenassa yhteis-
teltassa ev.lut. kirkon ja muiden järjestöjen kanssa. Pipliaseuran  
ständillä arvuuteltiin, mitkä sanat ovat Agricolan kehittämiä. Ajankoh-
taista reformaatiovuotta ja kielen muuttumista tutkittiin mm. lapuilta, 
joissa oli raamatunjae DigiMarkuksesta ja toisella puolella sama jae 
Agricolan Uudesta testamentista vuodelta 1548.

PIPlIAseurA esITTI PIeNOIsNäYTelMäN Kuka on 
suurin SuomiAreenan MTV-lavalla heinäkuussa. 
Kuvassa tilaisuuden juontaja Arto Mertaranta 
sekä Mikael Agricola, näyttelijä Niilo Rantala ja 
esityksen Kääntäjä, professori Arto Kallioniemi. 
Käsikirjoitus: Tytti Issakainen, Terhi Huovari ja 
Martti Asikainen.
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dIgIMArkukseN läHTökOHTANA OlI mukautuminen päätelaitteisiin. Se on 
enemmän kuin tekniikkaa. Virkkeet ja kappaleet pitää muotoilla napa-
kammin. Samalla saatiin kokeilla epäsovinnaisiakin käännösratkaisuita, 
mikä avaa tuoreita näkökulmia tuttuihin teksteihin. Esimerkiksi pistis ja 
pisteuein on perinteisesti käännetty uskoksi ja uskomiseksi. Tämä kuiten-
kin kapeuttaa kreikan sanojen merkitystä. DigiMarkuksessa onkin osin 
siirrytty puhumaan luottamuksesta. Usko näyttäytyy nyt lukijalle selvem-
min suhteena Jeesukseen. 

Hanke oli innostava ja osoitti, että koko Uusi testamentti kannattaa 
kääntää samalla ennakkoluulottomuudella. 
Niko Huttunen, dosentti, eksegetiikka, Helsingin yliopisto

Mitä mieltä ohjausryhmäläiset?

dIgIMArkus-PrOJekTIssA OlI Tärkeää määritellä käännöksen kohde-
ryhmä ja muovata käännösperiaatteet sitä vasten.  Kohderyhmän 
konkretisoinnissa hyvänä apuna oli mallilukijan käsite. Vaikka 
tavoitteena oli helppolukuinen teksti, heti alussa tehtiin selväksi, 
ettei pyritä sellaiseen selkosuomeen, jossa käytetään hyvin suppeaa 
sanastoa. Pelkkä nuorisokäännöskään ei olisi ollut viisas ratkaisu. 
Vaikka uskonnollisten termien käyttö herätti prosessin aikana paljon 
keskustelua, yhteistyössä syntyi hyvä kompromissi. Projekti oli innos-
tava ja on tarjonnut aineksia myös omaan opetus- ja tutkimustyöhöni 
yliopistolla.
Hanna Lappalainen, dosentti, suomen kieli, Helsingin yliopisto

kATOlIlAIseNA PIdIN ArvOssA sitä, että DigiMarkus haluttiin toteuttaa 
nimenomaan ekumeenisena projektina. Aluksi oli vaikea hahmottaa, 
mitä digilaitteille kääntäminen vaatisi. Prosessi oli mielenkiintoinen ja 
haastava. Pilottikäännöksessä voitiin hakea uutta ja sallia käännöksen 
vapautta, mutta erityisesti joitakin uskonnollisia käsitteitä on katoliselta 
kannalta vaikea korvata millään muulla (Jumalan valtakunta, Jumalan 
Poika, synti…) 

DigiMarkuksessa on monia kohtia, joissa kääntäjät löysivät uudenlaisia 
ja juuri tässä käännöksessä hyvin toimivia ratkaisuja. Lopputulos on 
kokonaisuutena hyvä. 
Katri Tenhunen, julkaisujohtaja, Katolinen kirkko Suomessa

Käyttäjän kommentti
eI vIeNYT kAuAA, kuN sain DigiMarkuksessa eri raamatunkäännökset rin-
nakkain ja löysin kuuntelun. Sanalinkit ovat selkeät ja haku toimii. Tykkään 
erityisesti äänitteestä. Hienoa, että se kuuluu, vaikka puhelimen näyttö 
on kiinni. Jos DigiMarkuksesta saisi sovelluksen, sitä voisi käyttää ilman 
nettiyhteyttä.

Mielestäni uudelleenkääntäminen ei vaikuta tekstin sisältöön ja sen 
arvokkuuteen. DigiMarkuksen avulla voi paikoin ymmärtää paremmin, mitä 
92-käännöksessä on tarkoitettu. Siksi se sopii myös aloitteleville raamatun-
lukijoille. Tykkään tosi paljon DigiMarkuksen proosamaisesta tyylistä.
Samuel de Carvalho, teologian opiskelija
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     Pipliaseura jaYhteinen todistus

RISTO JUKKO johtaja, Suomen evankelis-luterilaisen   
kirkon lähetystyön keskus

Suomen Pipliaseura on ollut Suomen ev.lut. kirkon lähetysjärjestö vuodesta 1970. 
Kirkko hyväksyi ensimmäisen oman lähetysstrategiansa vuonna 2010, ja Yhteinen 

todistus, uusi kirkon lähetysstrategia astui voimaan 2016. Kirkon seitsemän lähetysjär-
jestöä – myös Suomen Pipliaseura – on sitoutunut siihen allekirjoitettuaan perussopi-
muksen Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallituksen kanssa.

Pipliaseura toteuttaa Yhteisen todistuksen linjausta kaikkein näkyvimmin kohdassa 
Media ja digitaalinen viestintä, jonka koko toimintaperiaate voisi itse asiassa olla myös 
Suomen Pipliaseuran toimintaperiaate: ”Kirkon toiminnassa tavoitetaan eri kulttuu-
reissa elävät ja eri kieltä puhuvat kansanryhmät heidän omalla kielellään. Jumalan 
sana saavuttaa ihmiset eri muodoissa: painettuina raamatunkäännöksinä, äänitteinä, 
digitaalisina sovelluksina sekä radio- ja televisio-ohjelmien kautta.” On selvää, että juuri 
tämä on Suomen Pipliaseuran yksi tavoitteita: ihminen tavoitetaan parhaiten hänen 
omalla kielellään. Samoin on selvää, että Jumalan sanan tulee olla kaikkien ihmisten ja 
kulttuurien saatavilla, eri muodoissa.

Toinen tärkeä liittymäkohta on Pipliaseuran tapa toimia. Yhteinen todistus koros-
taa kumppanuuden merkitystä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kotimaassa 
Pipliaseuran jäsenyhteisöt ovat Suomen ev.lut. kirkon lisäksi Suomen ortodoksinen 
kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaakristillinen neuvosto samoin kuin 
monet ev.lut. kirkon seurakunnat. Kansainvälisesti, kun Yhteinen todistus mainitsee 
kumppanuuskirkot ja -järjestöt, kirkkoliitot sekä kristilliset muut järjestöt ja verkostot, 
Pipliaseura toimii osana Yhdistyneiden Raamattuseurojen verkostoa yli 200 maassa tai 
alueella. Työn kullakin alueella tekevät paikalliset pipliaseurat. Näin ollen työtä tekevät 
juuri sellaiset työntekijät, jotka tuntevat paikalliset olot ja puhuvat äidinkielenään 
paikallista kieltä. Tällä on suuri merkitys työn uskottavuudelle ja vaikuttavuudelle.

Kolmantena yhtymäkohtana ja osoituksena Pipliaseuran sitoutumisena Yhteiseen 
todistukseen on kokonaisvaltainen lähetyskäsitys. Yhteisen todistuksen mukaan ko-
konaisvaltaiseen lähetykseen kuuluu oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon, yhdenvertai-
suuden ja perusoikeuksien puolustaminen. Pipliaseura haluaa toiminnallaan vaikuttaa 
syrjiviin asenteiseen ja toimia niin, että syrjäytetyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevat saavat ihmisarvon. Pipliaseuran edistämä lukutaito ja sitä kautta mahdollisuus 
lukea Raamattua omalla äidinkielellään kuuluvat jokaiselle.

kuva: aarne OrmiO
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Kansainvälinen työ: hankkeet teemoittain 
Suomen Pipliaseuran kansainvälinen yhteistyö toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) 
kanssa. Vuonna 2017 Suomen Pipliaseura tuki 41 hanketta UBS:n ohjelmien kautta. Pipliaseurojen 
rooli ekumeenisena toimijana mahdollistaa myös yhteistyön yli kirkkokuntarajojen.

Hankkeita valittaessa Suomen Pipliaseuran kansainvälisen työn asiantuntijat ottavat huomioon 
suomalaisten kirkkojen ja seurakuntien lähetystyön sekä alueet, joilla muu lähetystyö on huomat-
tavan rajoitettua. Erityisen läheisiä meille ovat ne Lähi-idän maat, joissa kristityt kokevat syrjintää 
ja vainoa. 

Hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti kansainvälisten hankkeiden määrä vähenee mutta 
volyymi kasvaa.

10

        %     40
17

11

14 
22

  19     %    43

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

2

22

 Kansainvälisen työn sisällölliset painopisteet     
     
■  Käännöshankkeet
■   Lukutaitohankkeet 
■  Yleisavustukset
■  Hiv-työ 
■  Raamatunkäytön 
      edistäminen       
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 Raamatunkäännöstyö 
Intia 
Käännöstyö 25 kielelle
Raamattuja näkövammaisille
Kiina 
Käännöstyö vähemmistökielille
Malawi 
Lomwen käännös
Meksiko  
Purepetshan käännös
Namibia 
Uudet käännökset ndongan ja kwanjaman kielille
Papua-Uusi-Guinea 
Pinai-hagahain käännös
Thaimaa
Uudistettu thairaamattu selityksin 
Turkki
Kurdin Vanhan testamentin käännöstyö
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 koltansaameksi ja inarinsaameksi, 
raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön 
koordinointi, raamatunkääntäjien koulutusohjelma 
Etelä-Amerikassa, raamatunkäännöstyön laadun-
valvonta ja tukipalvelut

 Lukutaitotyö 
Bolivia 
Koululaisille aapiset ja helppolukuiset kirjaset Kerto-
muksia Raamatusta viidellä alkuperäiskielellä
Lukutaitoa naisille Afrikassa: Etiopia, Kenia, Malawi 
ja Tansania
Xamtanga-, maasai-, turkana-, jao- ja kagulukansojen 
parissa
Yhtyneet Raamattuseurat 
Lukutaitotyön koordinointi ja tukitoiminnot

 Raamatunkäyttö 
Arabian niemimaan emiraatit 
Ääniraamattuja siirtotyöläisille 19 kielellä 
Raamatunkerronnan koulutusta seurakunnille 
Egypti
Raamattujakelu kristityille alakoululaisille
Raamattuja vähävaraisille
Raamattuleirejä nuorille
Intia
Raamattuja näkövammaisille 
Leskien ja haavoittuvien naisten auttaminen

Israel
Raamattuja lapsille   
Raamattuja nuorille ja aikuisille  
Jordania   
Humanitaarista apua pakolaisille ja köyhille 
perheille   
Raamattuleirejä nuorille  
Kiina
Raamattujen saatavuuden parantaminen  
erityisesti maaseudulla
Palestiina
Raamattutapahtuma kirkoille 
Raamattuaktiviteetteja lapsille
Tansania
Raamattuja kouluihin
Unkari
Raamatunkäytön ja Raamatun tunnettuuden 
edistäminen
 
 Hiv-työ 
Norsunluurannikko ja Burundi, Afrikan piplia-
seurojen hiv-työn toimisto 
Laupias samarialainen -hiv-ohjelma

 Yleisavustukset perustoimintoihin 
Israelin arabiankielinen Pipliaseura sekä Irakin ja 
Jordanian Piplia seurat 
Yhtyneet Raamattuseurat: Yleisavustus yhteisiin 
toimintoihin
 

 
Suomen Pipliaseuran vuonna 2017 tukema työ
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15 % maailman väestöstä ei osaa lukea. 
2/3 heistä on naisia.

■  

Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. 
Lukutaito tulee osaksi ihmistä, eikä sitä voida enää ottaa pois. Lukutaitoiset naiset ohjaavat myös 
lapsensa kouluun, ja hyvän kierre kasvaa.

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma on Pipliaseuran kärkihankkeita. Se ulottuu 16 Itä-Afrikan 
vähemmistökielelle Malawissa, Keniassa, Etiopiassa ja Tansaniassa. Pipliaseurat kouluttavat 800 
opettajaa, ja he opettavat 20 000 aikuista naista lukemaan.

Opettajien koulutus ja oppimateriaalien kehitys alkoi Malawista ja etenee vaiheittain muissa 
ohjelmamaissa.

Lukutaidosta elinvoimaa Itä-Afrikan naisille

 Sormenjälki on lukutaidottoman allekirjoitus 

Oman nimen kirjoittaminen on malawilaisille jaonaisille merkittävä asia, sillä Malawissa lukutaidoton 
joutuu painamaan sormenjälkensä virallisiin papereihin allekirjoitukseksi. Se on leima, jonka jättämi-
nen on nöyryyttävää. 

39-vuotias seitsemän lapsen yksinhuoltaja Eni Amadu ilmoittautui heti mukaan, kun kuuli omassa 
kylässä alkavasta pipliaseurojen lukutaito-opetuksesta. Hän kertoo, miten kärsi, kun ei ollut lapsena 
päässyt kouluun, mutta toiset pääsivät. Perhe oli köyhä. Koko ikänsä lukutaitoa kaivanneelle Enille 
koulutus mursi vihdoin tunteen huonommuudesta: – Osaan kirjoittaa nimeni! Tunnen itseni täysi-
valtaiseksi ihmiseksi, hän sanoo nyt keski-iässä.

Malawi on yksi maailman köyhimmistä maista; naisista vain 55 prosenttia on lukutaitoisia. Lukutaito 
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 Lukutaidon esteitä 

Opetusta ei ole 
saatavilla lapsen 

äidinkielellä

Lasta tarvitaan 
ansaitsemaan 

perheen elantoa

Raskaus 
keskyttää 

koulunkäynnin

■  

jää saamatta, kun lasta tarvitaan perheen elannon hankkimiseen, perheellä ei ole esimerkiksi varaa 
koulupukuihin, ja matka kouluun on pitkä. Yleistä on myös, että tyttöjen koulu keskeytyy raskauden 
takia. Vähemmistökansoille este voi olla sekin, ettei opetusta ole omalla äidinkielellä.

Nykyään ihmiset tietävät, että heillä on oikeuksia. 
Muutos kylässä tapahtui, kun naiset saivat koulutuksen.

 – Mercy, maasainainen Keniasta

 Raamatunkäännös johtaa lukutaito-opetukseen 
Monivuotinen lukutaito-ohjelma Itä-Afrikassa toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella. 
Suomen Pipliaseuralla on ollut keskeinen rooli lukutaito-ohjelman käynnistämisessä.

Opettajienkoulutusta ja oppimateriaaleja kehitetään yhteistyössä SIL International Afrikan alueen 
lukutaitokonsulttien kanssa. Koulutyötä koordinoivat paikalliset pipliaseurat yhteistyökumppaneinaan 
kirkot ja paikallishallinto.

Ohjelmassa mukana olevat kielet on valittu sillä perusteella, että niille on juuri valmistunut tai 
valmistumassa Uusi testamentti tai Raamattu. Raamatunkäännöstyön yhteydessä vähemmistökielelle 
on usein luotu myös kirjakieli, ensimmäistä kertaa – saman tapaan kuin suomalaiset aikoinaan saivat 
kirjakielen Agricolan kääntäessä Uuden testamentin suomeksi. Ilman kirjoitusjärjestelmää lukemaan 
oppiminen omalla kielellä ei olisi mahdollista.

Samalla lukutaidon oppimista varten kehitetty materiaali on uskonnosta riippumatonta ja opetus 
siten avointa kaikille.

 Lukumateriaaleja nollasta aloittaville 
Nollasta aloittava oppija, myös aikuinen, tarvitsee paljon harjoitusta ja lukutaidon vahvistamista, 
ennen kuin sujuva lukeminen on realismia. Painopiste on vielä pitkään hyvän luku- ja kirjoitustaidon 
opetukseen ja oppimiseen soveltuvan materiaalin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Materiaalit 
laaditaan pedagogisesti kunkin kielen ominaislaadusta ja kulttuurista käsin. Aiheet sidotaan oppilaille 
tuttuun arjen elämänpiiriin, jolloin ymmärtäminen ja oppiminen on mahdollisimman luontevaa.

Ohjelman tarkoituksena on turvata myös yhtäjaksoinen opetus, jotta naiset saavuttavat sellaisen 
lukutaidon tason, jolla oikeasti pärjää.

 Naisten lukutaito vahvistaa koko kylää 
Häpeä väistyi, kun Eni oppi kirjoittamaan nimensä. Omanarvontunnon lisäksi lukutaito parantaa välit-
tömästi naisten arkea. Jatkuva toisten varassa eläminen vaihtuu kykyyn pärjätä omin avuin kaupassa, 
apteekissa ja vieraalla kadulla suunnistaessa. Lukutaito lisää itsenäisyyttä ja naisten elintila laajenee.

Lukutaito on myös uuden oppimisen perusta. Lukutaitoinen pystyy ottamaan selvää asioista, mikä vie 
koko yhteisöä eteenpäin. Seuraa työtä, terveyttä ja tasa-arvoa. Lukutaitoiset naiset ohjaavat myös 
lapsensa kouluun. Hyvän kierre kasvaa ja ulottuu kauas seuraaville sukupolville.
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Ohjelma on muuttanut minut ja toimintani pastorina. Laupias samarialainen on opettanut 
tärkeyden toimia lähimmäisten hyväksi, ei vain saarnata.”

■  

      Hiv-työ kantanut hedelmää 
Suomen Pipliaseuran vuosikymmenen jatkunut hiv-työ Afrikassa päättyy seuran strategisen painopis-
teen siirtyessä lukutaitotyöhön. Seura on aktiivisesti kehittänyt Laupias samarialainen -hiv-ohjelmaa 
Norsunluurannikolla, Burundissa ja Malawissa, sekä ohjelmatasolla Afrikan pipliaseurojen hiv-työn 
toimiston kautta. Ulkoministeriö on tukenut työtä kehitysyhteistyövaroista yli kolmella miljoonalla 
eurolla vuodesta 2008. 

Raamatun sanoma avautuu 
Jokaisella afrikkalaisella on aidsiin kuolleita läheisiä, ja kärsimystä yritetään ymmärtää ja selittää 
perinteisten uskomusten ja Raamatun avulla. Hiv-tartunnat on nähty kirouksena tai Jumalan rangais-
tuksena. Hiv-ohjelmassa hyödynnetyt Raamatun kertomukset ja opetukset ovat kuitenkin avanneet 
toisen todellisuuden: rakastavan Jumalan ja Jeesuksen, joka ei tuomitse eikä hylkää. Jokainen ihminen 
on Jumalan luoma, ja siksi arvokas. Myös muiden uskontokuntien edustajat ovat pitäneet arvopohjaista 
lähestymistapaa tärkeänä ja osallistuneet ohjelmaan.  

Sanoista tekoihin  
Ohjelman tavoitteina ovat hiv-positiivisten syrjinnän lopettaminen ja turvallisen seksuaalikäyttäytymi-
sen edistäminen. Hiv-testauksia ja hoitoa ei tarjota, vaan tartunnan saaneet pyritään ohjaamaan ter-
veydenhuollon piiriin.  – Ohjelma on muuttanut minut ja toimintani pastorina. En enää odota kirkossa, 
että ihmiset tulevat sinne, vaan etsin ihmisiä. Laupias samarialainen on opettanut tärkeyden toimia 
lähimmäisten hyväksi, ei vain saarnata. Annan myös omastani auttaakseni heikossa asemassa olevia. 
– On oleellista muuttaa puheet toiminnaksi. Laupias samarialainen on avannut tavan näyttää Jumalan 
rakkautta. Näin tiivistävät kaksi mosambikilaista pastoria hiv-ohjelman vaikutuksesta omaan elämäänsä. 

Kymmenet tuhannet ovat saaneet rohkaisua ja toivoa tulevaisuuteen. Naapurit ovat alkaneet tervehtiä 
uudelleen, vertaisryhmiä on perustettu, eikä tartunnan enää ajatella olevan rangaistus Jumalalta. 
Diakoniaryhmät järjestävät ruokaa ja tukea ja ihmiset osallistuvat hiv-testeihin. Perheissä on ruvettu 
puhumaan seksuaalisuudesta, mikä on olennaista hivin leviämisen estämiseksi, mutta tabu monille 
afrikkalaisille. 

Hiv-työ on kehittänyt pipliaseurojen muuta työtä 
Hiv-ohjelmalla on ollut laajakantaisia vaikutuksia mukana oleviin pipliaseuroihin ja niiden yhteistyö-
järjestöön Yhtyneisiin Raamattuseuroihin. – Laupias samarialainen on luonut toimintamallin jakaa 
resursseja, antaa vertaiskoulutusta ja siirtää osaamista muihin hankkeisiin. Yhtyneiden Raamattuseu-
rojen suhteet YK:hon ja muihin organisaatioihin ovat vahvistaneet pipliaseurojen brändiä. Hiv-ohjelma 
on osoittanut pipliaseurojen työllä olevan merkitystä myös kristillisten piirien ulkopuolella, toteaa 
yhteistyöjohtaja Terje Hartberg Yhtyneistä Raamattuseuroista. 
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Pipliaseuran kehitysyhteistyön asiantuntija Matleena Järviö palkittiin joulukuussa Vammaiset ja 
kehitys -palkinnolla. Vammaiskumppanuus ry:n jakamalla palkinnolla tuetaan käytännönläheistä, 
mutta samalla kunnianhimoista työtä vammaisten ihmisten saamiseksi mukaan kaikkeen toimintaan 
kehitysyhteistyössä.

Matleena Järviö on tehnyt työtä vammaisten ihmisten huomioimiseen Pipliaseuran Laupias sama-
rialainen -hiv-ohjelmassa. Vuonna 2011 hiv-ohjelma laajennettiin vammaisten ihmisten pariin. Järviö 
on luonut yhteyksiä suomalaisiin vammaisjärjestöihin, hankkinut tietoa ja kouluttautunut.  

– Matka vammaisten henkilöiden huomioimiseen kaikilla tasoilla on tietysti pitkä, ja paljon työtä 
ja oppimista on vielä edessä. Eriarvoisuus Suomessa ja maailmassa on meidän kaikkien kohtalon-
kysymys, toteaa Matleena Järviö. Kyse ei ole maailmanparantamisesta, vaan siitä, että jokaisella 
ihmisellä on oikeus riittävän hyvään elämään riippumatta siitä, missä ja mihin sukuun on syntynyt. 
Mahdollisuus osallistua muiden mukana hiv-työhön muuttaa asenteita ja tekee vammaiset henkilöt 
näkyvämmäksi osaksi koko yhteiskuntaa.

– Keräämme nyt tietoa lähtötilanteesta ja hankkeen vaikutuksista myös muussa työssämme. 
Pohdimme tasa-arvokysymyksiä eri hankkeissa ja organisaatiossamme, ja hiv-hanketyöntekijöillä 
on osaamista vammaisuudesta. Seuramme tunnettuus on kasvanut uusien kumppanuuksien myötä, 
luettelee Kenian Pipliaseuran pääsihteeri Elizabeth Muriuki.

Pipliaseurojen hiv-työn tulevaisuus 
Uusien hiv-tartuntojen ja aids-kuolemien määrä on kääntynyt laskuun Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa. Maailman kaikista tartunnoista suurin osa kuitenkin tapahtuu alueella, ja siksi hiv-työ 
Afrikassa on edelleen tärkeää.

Vaikka Suomen Pipliaseura vetäytyy Laupias samarialainen -ohjelmasta, työ Afrikassa jatkuu. 
Esimerkiksi Kamerunissa, Keniassa ja Ruandassa hiv-työtä on tehty pienimuotoisesti vuosia.  
Burundissa kirkot ovat valmiita jatkamaan vapaaehtoisvoihin, mikäli saavat ohjelmamateriaalit 
ilmaiseksi. Viisi afrikkalaisen pipliaseuran pääsihteeriä sitoutui vuoden 2018 alussa kannustamaan 
muita maanosan seuroja tukemaan taloudellisesti hiv-työn toimistoa.  
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Viestintä ja varainhankinta: 
sisällöt koskettavat arkea ja pyhää
Pipliaseuran nykyinen Viestinnän ja varainhankinnan tiimi muodostui keväällä 2017, kun aiem-
min osana raamattulähetystiimiä toiminut yksityisvarainhankinta liitettiin viestinnän yhteyteen.

Pipliaseuran viestintä on rakentanut Piplia-brändiä seuran 200-vuotisjuhlavuodesta 2012 
lähtien. Tähän on liittynyt seuran identiteetin ja tavoitemielikuvien selkeytys sekä viestinnän 
pitkäjänteinen strateginen suunnittelu. Viestinnän strategia toimii kattotasolla läpi kaikkien 
työalueiden. Samalla viestinnän tiimi suunnittelee ja toteuttaa Pipliaseuran viestintää yli 
tiimirajojen.

 Arjessa puhuttelevaa 
Median ja eri kanavien merkitys uusien ihmisten tavoittamisessa kasvaa. On todettu, että 
myös suurin osa kirkon nykyjäsenistä ylläpitää kirkkosuhdettaan median kautta, minkä takia 
laadukas strateginen viestintä on yhä merkittävämpää.

Pipliaseuran tavoitteena on tarjota Raamatun sisällöistä nousevaa ja ihmisiä arjessa puhutte-
levaa sisältöä. Tämä nojaa vetovoiman syntymiseen. Pipliaseuran viesti on rohkeasti missionsa 
mukainen, mutta puhumisen tapa ottaa huomioon kontekstin.

Uusin avaus on Arjen voimasanoja -blogin perustaminen syksyllä 2017. Blogissa julkaistaan 
joka viikko kirjoituksia, joissa kosketetaan arkea ja pyhää. Tekstit ovat omakohtaisia, mutta 
niissä on usein myös kansainvälistä kulmaa. Kirjoittajat ovat Pipliaseuran omia työntekijöitä 
sekä avustajia. 

 Mediakampanjointia 
Viestinnän peruskanavina toimivat piplia.fi ja agricola.fi, sähköiset uutiskirjeet, some sekä neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvä Piplia-lehti, jonka levikki on noin 20 000.

Pipliaseuran laajin, vuosittainen mediakampanja on Agricola-kampanja kansainvälisen 
lukutaitotyön puolesta. Se on suunnattu suurelle yleisölle hyödyntäen Agricola-leivos- ja 
kahvilakonseptia. Vuonna 2017 kampanja tarjosi seurakunnille matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkoja paikalliskahviloissa. Kampanjan yhtenä tarkoituksena on Pipliaseuran tunnettuuden 
parantaminen.

Myös yhteistyö ev.lut. kirkon viestijöiden ja muiden järjestöjen kanssa on säännöllistä; vuonna 
2017 toteutettiin #valoa-kampanja.

Kansainvälisestä työstä kertovaa aineistoa hankitaan omilla matkoilla sekä kansainvälisen ma-
teriaalin ja suorien kontaktien kautta. Suomen Pipliaseuran tuottamat tarinat, videot ja kuvat 
ovat myös muiden pipliaseurojen piirissä kysyttyjä. Suuri osa niistä käännetään englanniksi 
kansainvälistä levitystä varten.

PIPlIAseurA ON JulkAIssuT sOMessA Voimasanoja-kuvia 
vuoden 2015 alusta lähtien. Suuren suosin saavuttaneet 
viikoittaiset nostot yhdistävät kuvan ja raamatunjakeen, 
joka liittyy seuraavan sunnuntain saarnatekstiin.
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Pipliaseuran hankkeita tuetaan merkittävästi yksityisin varoin. Seuralla on 
uskollinen joukko kannattajia, jotka ovat vuosien varrella pitkäjänteisesti 
tukeneet raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä sekä Raamatun käytön 
edistämistä Pipliaseuran hankkeiden kautta. Vuonna 2017 suora tuki yksi-
tyishenkilöiltä oli 551 000 euroa muodostaen 25 % Pipliaseuran kaikista 
lahjoitustuotoista.

 Lahjoitukset keräyskampanjoiden ja tukirenkaiden kautta 
Tukijoille lähetetään keskimäärin kerran kuukaudessa kampanjoista kertovia 
kirjeitä työn vaiheista ja tuloksista. Yksityisvarainhankinnan keräämästä kan-
natuksesta merkittävä osa tulee kuukausilahjoituksina. Kuukausitukijoiden 
lisääminen ja kohderyhmien laajentaminen ovatkin tärkeitä tavoitteitamme, 
joilla lisäämme toimintamme vakautta. Vuonna 2017 aloitettiin uusi tukiren-
gas tukemaan tilannetta kriisiytyneessä Lähi-idässä. Piplia seurat tavoittavat 
alueella vuosittain kymmeniä tuhansia nuoria ja lapsia.

Poimintoja vuoden 2017 työn ja keräysten  
painopisteistä: 
 Raamatunkäännöstyötä pitkäjänteisesti 
Raamatunkäännöstyötä rahoitetaan merkittävästi yksityisvarainhankinnan 
lahjoituksilla. Vuonna 2017 niillä tuettiin raamatunkäännöstyötä Namibiassa, 
Intian koillisosassa, Kiinan Yunnanin vähemmistökielien sekä Mekongin 
alueen vähemmistökielien keskuudessa.     

 Lukutaitoa naisille Itä-Afrikassa 
Kärkihankkeisiimme kuuluu lukutaito-ohjelma, jossa 20 000 itäafrikka-
laista naista oppii lukemaan. Työ ulottuu 16 Itä-Afrikan vähemmistökielelle  
Keniassa, Etiopiassa, Malawissa ja Tansaniassa. Vuonna 2017 ensimmäiset 
kurssit alkoivat Malawin yaonkielisen vähemmistökansan parissa. 

 Lapset ja nuoret Egyptissä 
Vuonna 2017 tuettiin Egyptin koptikristittyjä, erityisesti lastenraamattutyötä. 
Egyptin Pipliaseuran työ on vireää ja tavoittaa vuosittain kymmeniä tuhansia 
lapsia ja nuoria. 

Yksityislahjoitukset mahdollistavat työmme

Vuonna 2017 toteutetut keräykset
• Jordania: pakolaisten keskuudessa   
 tehtävä työ
• Namibia: raamatunkäännöstyö
• Itä-Afrikka: lukutaitotyö (kaksi keräystä)
• Egypti: lapsityö (kaksi keräystä)
• Kiina: raamatunkäännöstyö
• Intia: raamatunkäännöstyö 
• Mekongin alue: raamatunkäännöstyö

Kuukausitukirenkaat
• Yleinen tukirengas. Tuetaan ajankoh-  
 taisia hankkeita
• Namibia-tukirengas. Namibian raamatun- 
 käännöstyö kwanjaman ja ndongan   
 kielille
• Agricola-tukirengas. Lukutaitotyö   
 naisille Itä-Afrikassa
• Rauhan sanoma Lähi-idän lapsille   
 -tukirengas. Lähi-idän monimuotoinen  
 työ lasten parissa
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Seurakuntien mielikuvat Pipliaseurasta ovat myönteisiä. 

Palvelukysely seurakunnille 2017.

vakaa

moderni

luotettava

asiantunteva

nuorekas

ihmisläheinen

raamatullinen

palveluhenkinen
maltillinen

juurilla

asiantunteva
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Seurakunnat kumppaneina: muutos lisää 
vuorovaikutusta ja selkeyttä
Seurakuntapalvelu on Pipliaseuran uusi tiimi kustannustoiminnalle ja seurakuntayhteyksille.  
Uudistuksella tavoitellaan selkeyttä ja tehokkuutta, kun palvelua seurakunnille hoidetaan yhtenä 
kokonaisuutena rippiraamatuista yhteistyöhankkeisiin. Uudistuksen taustaksi seurakuntien  
tarpeita selvitettiin palvelukyselyllä marras–joulukuussa.

Uusi palvelukonsepti kattaa kustannustoiminnan, seurakuntavarainhankinnan ja siihen liittyvät 
yhteistyösopimukset, ulkomaantyön hankkeita koskevan seurakunnille suunnatun hankeviestinnän 
sekä seurakunnille suunnatun koulutustarjonnan ja kansainvälisyyskasvatusaineistot, raamatunkäytön 
edistämistyön ja muut palvelut, kuten Pipliaseuran valtakunnalliset tapahtumat ja DigiMarkus- 
verkkopalvelun. Viestinnän ja seurakunnille suunnattujen materiaalien suunnittelussa ja toteutuk-
sessa myös Pipliaseuran viestintätiimillä on keskeinen rooli.

Pipliaseuran työ seurakuntien kanssa muuttuu jatkossa entistä vuorovaikutteisemmaksi. Tuettavista 
hankkeista tarjotaan seurakunnille enemmän tietoa ja toimintaideoita niille sopivassa muodossa. 
Yhteydenpitoa parannetaan erityisesti sähköisin välinein sekä läsnäololla hiippakunnallisissa  
tapahtumissa. 

 Vuositeemamateriaali auttaa seurakuntia 
Vuositeemamateriaali on Pipliaseuran tapa tukea seurakuntien työtä lähetys- ja kansainvälisyys-
kasvatuksessa. Tammikuussa julkaistu Yhteistyön voimalla. Raamatunkäännöstyötä Namibiassa 
-materiaali sisältää vihkon ja muistitikun täynnä videoita, kuunnelmia, PowerPoint-esityksiä ja  
työskentelyitä seurakuntatyön eri kohderyhmille.

Kwanjaman ja ndongan raamatunkäännöstyö alkoi Pohjois-Namibiassa tammikuussa 2017. Työn 
tavoitteena on laatia uudet raamatunkäännökset 15–35-vuotiaalle lukijakunnalle. 

Pipliaseuran työntekijät tapasivat vuositeemamateriaalia varten kääntäjiä, kirkkojen ja pipliaseurojen 
edustajia raamatunkäännöstyöpajassa Ambomaalla ja haastattelivat ihmisiä Namibian maaseudulla  
ja kaupungeissa, nuoria ja vanhoja, yliopistossa ja ruokomajassa, kirkossa ja kadulla.



pyhiinvaelluksena

    Raamattumietiskelyitä vuoden jokaiselle kuukaudelle

ELÄMÄ 

ELÄMÄ 

■  

”Raamatun sanoma tulee tarjoilla kunkin ajan ihmisille sellaisessa muodossa ja kielellä, jota he 
ymmärtävät parhaiten. Kieli muuttuu ja kehittyy, mutta itse sanoma pysyy samana”, 
kertoi tapaamamme Simon Ngenokesho, käännöstyöpajan opiskelija.

Materiaalin kautta paikalliset ihmiset saavat äänen Suomessa, ja raamatunkäännöstyö tulee 
tutuksi. Raamatunkäännöstyöstä kertominen palvelee myös materiaalin toista tavoitetta: 
seurakuntien innostamista Namibian käännöstyön kumppaneiksi. Suomalaisten ja ambolaisten 
yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tätä työtä on luonteva jatkaa.

Namibian ja Angolan pipliaseurojen ja kirkkojen yli kymmenvuotinen hanke tarvitsee sitoutu-
nutta yhteistyötä. Hankkeessa toimivat kumppaneina Suomen Pipliaseura, Suomen Lähetys-
seura, Yhtyneet Raamattuseurat ja Seed Company.

 Elämä pyhiinvaelluksena – raamattumietiskelyjä vuoden jokaiselle kuukaudelle 

”Astu polulle. 
Katsele elämää ympärilläsi. 
Kuuntele Sanan hiljaista puhuttelua.
Missä aavistat Jumalan läsnäolon?”

12 kirjoittajaa ja 12 Raamatun mietiskelyharjoitusta kirkkovuoden teksteistä ovat 
matkakumppaneita arkisen elämän pyhiinvaelluksella. Ne auttavat pysähtymään ja 
kuuntelemaan. Ne kuljettavat välillä ulos luontoon ja lähiympäristöön. Ne saatte-
levat rukoillen katselemaan omaa elämää pyhiinvaelluksena. 

Mietiskelyharjoituksia voi hyödyntää sekä oman hengellisen matkan tekemisessä 
että seurakuntien erilaisissa ryhmissä. Materiaalista saadun palautteen  
perusteella hiljentymistä ja rukousta tukevalle materiaalille on tarvetta.

Elämä pyhiinvaelluksena oli Suomen Pipliaseuran, Hiljaisuuden ystävien ja 
PyhiinvaellusTampere -hankkeen yhteinen Reformaation merkkivuoden 
materiaali. Julkaisu on saatavissa Pipliaseurasta tai ladattavissa piplia.fi- 
sivuilta. Jokainen teksti on julkaistu sosiaalisessa mediassa ja on vapaasti  
hyödynnettävissä kuukausittain seurakuntien sosiaalisen median kanavissa. 

”Kulkekoon polkusi sisään ja ulos,
syvemmälle Sanaan ja omaan elämääsi,
lähemmäs elämäsi arkea ja sen tapahtumia.
Yllättäköön Jumala sinut,
rikkailla ajatuksilla,
Armonsa katseella!”

 Hyviä kohtaamisia Kirkkopäivillä ja muissa tapahtumissa 
Pipliaseuran vuosittainen Raamattutapahtuma toteutui toukokuussa Kirkkopäivien ohjelman 
yhteydessä Turussa. Avuttoman raivo -tilaisuudessa ajatuksiaan tulevaisuudesta, sodasta, rauhasta 
ja kirkon tehtävästä jakoivat politiikan tutkija, dos. Sami Borg; TT, rap-artisti Lauri Kemppainen; 
projektipäällikkö Minna Saarnivaara ja pastori, tutkija Marjaana Toiviainen. Raamatunkäännöstyötä 
esittelevä Usko, lumi ja rakkaus – kääntyykö sana omalla kielellä? -ohjelma kokosi mukavan määrän 
ihmisiä paikalle. DigiMarkusta esiteltiin suositussa Raamattu-vinkkibaarissa Mikaelin kirkolla.

Seurakuntapalvelu oli lisäksi mukana mm. Nuori 2017 -päivillä, hiippakuntien lähetysseminaareissa, 
Turun ja Helsingin kirjamessuilla sekä useilla hengellisillä kesäjuhlilla. 
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Raamattujen kustantaminen on Pipliaseuralle yksi seurakuntien palvelutyön peruspilareista. 
Haluamme toimittaa korkealaatuisia, mutta edullisia Raamattuja ja kustannustuotteita, jotka 
vastaavat seurakuntien tarpeita. Kustannustoiminnalla ei varsinaisesti tavoitella voittoa, mutta 
tuotoilla on katettava sen oma osuus hallinnon yhteisistä kuluista, eikä sen kuluihin käytetä 
keräysvaroja.

Vuonna 2017 kustannustoiminta on tehostunut ja seurakunnat ovat saaneet uusia painotuotteita 
käyttöönsä. Pipliaseura julkaisi ev.lut. kirkon katekismuksesta uuden nuorille suunnatun taiton. 
Katekismuksesta laadittiin liiteosa neljään rippiraamattumalliin, ja se on saatavilla myös erillispai-
noksena. Lisäksi rippiraamattujen ”lippulaiva”, farkkuraamattu sai sisarmallin vaaleasta farkusta.

DigiMarkus.fi-verkkopalvelu on tuonut Raamatun uudella tavalla ihmisten ulottuville. Verkko-
palvelun taustamateriaalit ja DigiMarkus-evankeliumin äänituotanto ovat olleet pidettyjä sisältöjä 
niin satunnaisille kävijöille kuin rippikoululaisillekin. 

Verkkopalvelun pilottivaihe koettiin onnistuneeksi ja työ on käynnissä palvelun laajentamiseksi. 
Jatkossa verkkopalvelu yhdistää perinteisen printtituotteen digitaalisiin tuotteisiin. 
Vieraskielisten Raamattujen kysyntä on jatkunut korkealla tasolla. Pipliaseuran valikoimasta 
löytyy Raamattuja ja Uusia testamentteja noin sadalla kielellä. Tilauksen voi tehdä mm. Piplia-
seuran verkkokaupassa pipliakauppa.fi.
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    Raamattujen levikki   2017       2016                                                                                   

raamatut   
suomenkieliset 62 923   64 024
muunkieliset   1 227    1 460  
uudet testamentit
suomenkieliset 1 652    960
muunkieliset  530    701

Kustannustoiminta palvelee ja kehittyy
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 Varainhankinta tulolajeittain                   

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

        2015                2016                  2017
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■  

Toiminnan tuotot ja kulut 

Kansainvälinen työ
Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut 
Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 174 000 euroa. Seura saa sekä 
vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia. 

Tuki seurakunnilta: Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskei-
nen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 995 000 euroa ja muita tuottoja 
404 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta pienenivät noin 8 % vuoden 2016 tuotoista. 
Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön 
raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko, joka tukee 
hankkeita joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Yksityishenkilöiltä saatu suora tuki 
oli 551 000 euroa, mikä on 11 % enemmän kuin vuonna 2016. Seuran yksi painopiste on 
kuukausilahjoittamisen kasvattaminen. 

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 179 000 euroa. 

Suomen Pipliaseuran tuotot muodostuvat pääosin varainhankinnan ja kustannustoimin-

nan 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 kansainvälisen toiminnan ja kustannustoiminnan tuottojen ja kulujen rakennet-

ta, kumpaakin erikseen. Lisäksi kuvataan, miten seuran sijoitustoimintaa hoidetaan.

                         €             %
 995 000      46 
 199 000    9 
 206 000  10 
 551 000     25 
 179 000         8 
 45 000         2 
  2  174 000     100
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Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot   
Vuonna 2017 kansainväliseen työhön käytettiin 2 127 000 euroa. Tästä hankerahoitusta 
oli 1 524 000 euroa eli 72 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, 
koulutukseen, viestintään ja yleishallintoon käytettiin 28 %.

Kansainvälisen työn rakenne 
Suomen Pipliaseura antoi 884 000 euroa hanketukea kahdenvälisiin ja monenkeskisiin 
hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun käytön edistä-
mistä.  Lisäksi seura kohdensi kehitysyhteistyöhankkeisiin 184 000 euroa mukaan lukien 
seuran omavastuuosuuden. Muun ohjelmatyön kulut 588 000 euroa ovat hankkeiden 
suunnittelua ja seurantaa, jota ei ole suoraan kirjattu yksittäisille hankkeille. 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 
1 524 000 euroa. Saharan eteläpuoleisen Afrikan työ on suurelta osin kehitysyhteistyö-
hankkeita. Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen suurin. 
Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain 
laskenut, koska osa käynnissä olleista hankkeista on valmistunut tai valmistumassa. 
Lukutaitohankkeiden prosentuaalinen osuus tulee kasvamaan.

10

        %     40
17

11

14 
22

  19     %    43

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

2

22

 Kansainvälisen työn sisällölliset painopisteet     
     
■  Käännöshankkeet
■   Lukutaitohankkeet 
■  Yleisavustukset
■  Hiv-työ 
■  Raamatunkäytön 
      edistäminen       
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 Kansainväliset ohjelmat             
                   
■   Kansainväliset hankkeet 
■   Kehitysyhteistyö
■   Muu ohjelmatyö
    Yhteensä    

               
                € 
  884 000
 184 000
 588 000 
1 656 000

Toiminnan tuotot ja kulut 

 Kansainvälisen työn kulut              
    € 
■  Hankerahoitus    1 524 000 
■  Varainhankinta    222 000
■   Koulutus   164 000 
■  Viestintä   114 000
■   Osuus yleishallinnosta  103 000
      Yhteensä           2 127 000
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 Kustannustoiminta, tuotot ja kulut        
             €                     
■   Myyntituotot                        1 017 000
 ■   Kulut       840 000
■   Tuottojäämä / yleishallintoon      177 000
 

■  

Kustannustoiminta
Kustannustoiminnan tuotot laskivat 4 % edellisvuodesta, mutta kannattavuus koheni.

 

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta
Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa 
pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden ylijäämä on 72 000 euroa, ja se 
kirjattiin toimintapääoman lisäykseksi.

Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2017 tasearvoltaan yhteensä 2 435 000 euroa pitkäai-
kaisina sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Sijoitusten tuottama kassavirta oli 
tyydyttävä ottaen huomioon markkinoiden tilanne. Sijoituksista 85 % on Nordean ja 
Helsingin OP Pankin hoitamissa salkuissa. Mandatum Lifen Korkosalkussa on sijoitus-
omaisuudesta 15 %.
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 Kustannustoiminta, tuotot ja kulut        
             €                     
■   Myyntituotot                        1 017 000
 ■   Kulut       840 000
■   Tuottojäämä / yleishallintoon      177 000
 

■  

 Hallitus 
Puheenjohtaja 
PekkA särkIö, kenttäpiispa (ev.lut.)
Varapuheenjohtaja 
TIMO MäkIrINTA, kirkkoherra  (ort.)
Jäsenet
JOrMA kAArI, yrittäjä (SVKN) 
MINNA kOIsTINeN, pastori (ev.lut.)
JAANA kYMäläINeN, viestintäjohtaja (ev.lut.)
rIsTO NurMelA, dosentti (ev.lut.)
JAANA rANTAlA, koulutussuunnittelija (ev.lut.)
kATrI TeNHuNeN, julkaisujohtaja (kat.)
JAAkkO weurO, neuvotteleva virkamies (ev.lut.) 
sAMI uusI-rAuvA, pastori (ev.lut.)

 Johtoryhmä 
MArkku kOTIlA, toiminnanjohtaja
rIcHArd BrewIs, kansainvälisen työn johtaja 
TerHI HuOvArI, viestintä- ja varainhankintajohtaja
ANTTI sIukONeN, seurakuntapalvelun johtaja
eevA vuOrINeN, talousjohtaja

 Henkilökunta 
MArkku kOTIlA, toiminnanjohtaja
MArTTI AsIkAINeN, ohjelmajohtaja 

Kansainvälinen työ
rIcHArd BrewIs, kansainvälisen työn johtaja 
AIJA kATrIINA AHlBerg, asiantuntija, lukutaitotyö
MATleeNA JärvIö, asiantuntija, kehitysyhteistyö
sePPO sIPIlä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö

Seurakuntapalvelut
ANTTI sIukONeN, seurakuntapalvelun johtaja
MINNA MANNerT, sidosryhmäpäällikkö
TuIJA NuMMINeN,  yhteyspäällikkö, myynti
sATu PelTOsAArI-lAHTINeN, yhteyspäällikkö, 
tuotemarkkinointi
sATu TOukkArI, sidosryhmäkoordinaattori

Viestintä
TerHI HuOvArI, viestintä– ja varainhankintajohtaja
kATI kAJANder, varainhankinnan assistentti
erIkA NIeMelä, varainhankinnan päällikkö
kATrI sAArelA, viestintäsuunnittelija
ANu TuOMAINeN, visuaalinen suunnittelija

Talous
eevA vuOrINeN, talousjohtaja
sATu rIssANeN, kirjanpitäjä

Tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers Oy
Vastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä, KHT

Miten hallinto on järjestetty?
 Jäsenkunta 
Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat: vuoden 2017 loppuun 
mennessä 220 seurakuntaa oli ilmoittautunut jäseneksi. 
Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden 
äänivaltaisen 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 
toteutuu 15 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat 
itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueseurojen jäsenet 
ovat samalla Suomen Pipliaseuran kannattajajäseniä. Kannat-
tajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan  
3 505 (3 831). Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilös-
töä, vaan ne toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura 
voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmäärän-
sä 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), piispa Juha Pihkala (ev.lut.), 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 varapu-
heenjohtajan. Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen 
vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama 
vaalitoimikunta. Hallitus kokoontui vuonna 2017 neljä kertaa. 
Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. 
Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana. Työvalio-
kuntaan kuuluvat Jaakko Weuro (pj.), Tuija Ora ja Sami Uusi-
Rauva. Hallitus valmistelee sääntömuutosta, jossa hallituksen 
jäsen voidaan valita korkeintaan kerran uudelleen.
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 Toiminnanjohtaja ja johtoryhmä 
Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toi-
mintaa, taloutta sekä varainhoitoa. Hallitus on vahvistanut 
hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään tarkemmin 
toiminnanjohtajan vastuut. Toiminnanjohtajaa avustavaan 
johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtajan ohella kansain-
välisen työn johtaja Richard Brewis, viestintä- ja varainhan-
kintajohtaja Terhi Huovari, seurakuntapalvelun johtaja Antti 
Siukonen ja talousjohtaja Eeva Vuorinen.

 Johtamisen kehittäminen 
Hallituksen puheenjohtaja antaa vuosittain johtamista 
koskevan palautteen toiminnanjohtajalle. Lähiesimiehet 
vastaavat vähintään kerran vuodessa toteutettavasta 
kehityskeskustelusta.

 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 halli-
tuksen jäseniltä sekä niiltä työntekijöiltä, joilla on asemansa 
perusteella mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä erilaisis-
ta sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä taloudellisista
sidonnaisuuksista.

 Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin 
Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on 
Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity yleis-
hyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka 
kautta Suomen Pipliaseura kohdentaa varoja valtaosaan 
kansainvälisistä hankkeistaan. Suomen Pipliaseura on  
Yhtyneiden Raamattuseurojen perustajajäsen (1946).  
Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten 
valitsema Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvosto   
(Global Council), hallitus (Executive Board) sekä asian-
omainen viranomainen (Charity Commission). 

Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat 
ohjeet ja menettelytavat taloudellisten väärinkäytösten 
tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and 
fraud response policy). Hankesuunnitelmat ja seuranta-
raportit ovat rahoittajien käytössä intranetissä.    
Yhtyneiden Raamattuseurojen tilintarkastuksesta   
vastaa Grant Thornton UK LLP.

Toiminnanjohtaja Markku Kotila edustaa seuraa Yhtyneiden 
Raamattuseurojen keskeisten rahoittajien kokouksessa 
(Resource Mobilization Group) yhdessä kansainvälisen työn 
johtajan Richard Brewisin kanssa. Richard Brewis toimii 
lisäksi Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaitotyön johto-
ryhmässä. Raamatunkäännöstyön asiantuntija Seppo Sipilä 
on merkittävän osan työpanoksestaan Yhtyneiden Raamat-
tuseurojen tehtävissä (seconded staff). Kehitysyhteistyön 

asiantuntija Matleena Järviö toimii Laupias samarialainen 
-hankkeen johtoryhmän jäsenenä.

 Jäsenyydet muissa järjestöissä 
Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopal-
veluissa, Kepa ry:ssä ja Vastuullinen lahjoittaminen VaLa 
ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Ekumeenises-
sa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelualojen työnantaja-
liiton PALTA ry:n jäsen.

 Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten 
 sidosryhmien luottamuselimissä 
Kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis on jäsenenä 
Suomen lähetysneuvoston hallituksessa. Suomen ekumeeni-
sessa neuvostossa seuraa edustaa hallituksen puheenjohtaja 
Pekka Särkiö ja hänen varamiehenään toiminnanjohtaja 
Markku Kotila.

 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 
poissaoloja oli tilivuoden aikana 183 (288) päivää. Henkilös-
töä edustavana luottamushenkilönä toimii Satu Toukkari 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 
Lupa RA/2017/786 on voimassa 1.9.2017–31.8.2022 koko 
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan 
on myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2017. Luvan ÅLR 2017/4641 
on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus 13.6.2017, ja 
se on voimassa 1.9.2017–31.8.2018 Ahvenanmaan maakun-
nassa.
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 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
Iitin srk
Ikaalisten srk
Ilmajoen srk
Imatran srk
Isonkyrön 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
Kotka-Kymin srk
Kouvolan srk
Kuhmon srk
Kuopion Alavan srk
Kuopion Kallaveden srk
Kuopion Männistön srk
Kuopion Puijon srk
Kuopion tuomiokirkkosrk
Kurikan srk
Kuusankosken srk
Kälviän srk
Lahden Joutjärven srk
Lahden Launeen srk
Lahden Salpausselän srk
Laitilan srk
Lapinlahden srk
Lappeen srk
Lappeenrannan srk
Laukaan srk
Lauritsalan srk
Lauttasaaren srk
Lemin 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
Mäntyharjun srk
Nastolan srk
Nokian srk
Nurmeksen srk
Nurmijärven srk
Olarin srk
Oriveden srk
Oulaisten srk
Oulunkylän srk
Oulunsalon srk

Outokummun srk
Paltamon srk
Parikkalan srk
Pelkosenniemen srk
Pellon srk
Pieksämäen srk
Pielaveden srk
Pielisensuun srk
Pihtiputaan srk
Piikkiön srk
Pirkkalan srk
Pitäjänmäen srk
Porin Teljän srk
Posion srk
Pudasjärven srk
Punkalaitumen srk
Puolangan srk
Puumalan srk
Pyhäjärven srk
Pälkäneen srk
Pöytyän srk
Raahen srk
Raision srk
Rantakylän srk
Ranuan srk
Rauman srk
Rautalammin srk
Rautjärven srk
Reisjärven srk
Rekolan srk
Riihimäen srk
Roihuvuoren srk
Rovaniemen srk
Ruokolahden srk
Ruskon srk
Salon srk
Sammonlahden srk
Sastamalan srk
Sauvo-Karunan srk
Savitaipaleen srk
Savonlinnan srk
Seinäjoen srk
Sievin srk
Siikaisten srk
Siikalatvan srk
Siilinjärven srk
Sodankylän srk
Soinin srk
Someron srk
Sotkamon srk
Suomussalmen srk
Sysmän srk
Säkylä–Köyliön srk
Sääksmäen srk
Taipalsaaren srk 
Tampereen eteläinen
  srk
Tampereen Harjun srk
Tampereen tuomio-
kirkkosrk
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
Vasa sv. församling
Vetelin srk
Vihdin srk
Viitasaaren srk
Vimpelin srk
Virtain srk
Vuosaaren srk
Ylivieskan srk
Ylöjärven srk
Ypäjän srk
Äänekosken srk

 Jäsenjärjestöt ja niiden 
 henkilömäärä 
Etelä-Hämeen Pipliaseura: 236
Etelä-Karjalan Pipliaseura: 199
Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura: 246
Helsingin Pipliaseura: 729
Keski-Suomen Pipliaseura: 196
Kuopion Pipliaseura: 281
Kymenlaakson Pipliaseura: 165
Lapin Pipliaseura: 134
Mikkelin Pipliaseura: 91
Pohjanmaan Pipliaseura: 186
Pohjois-Karjalan Pipliaseura: 211
Satakunnan Pipliaseura: 148
Varsinais-Suomen Pipliaseura: 214
 
Jäsenet yhteensä 3 505*
*Luku sisältää myös jäsenet, jotka 
  eivät kuulu alueellisiin seuroihin.



    1.1.–31.12.2017  1.1.–31.12.2016
VARSINAINEN TOIMINTA    
Raamattuhankkeet    
Tuotot      
 Suomen ev.lut. kirkon seurakunnilta    
  Talousarviomäärärahat 994 606  984 423 
  Kohdevarat 198 567  324 464 
  Kolehdit 205 900  218 738 
 Tuki yksityishenkilöiltä 551 442  498 314 
 Hanketuki ulkoministeriöltä 178 885  299 456 
 Avustukset Kirkkohallitukselta 0  150 000 
 Muut tuotot        44 864 2 174 264        70 420 2 545 816
Kulut      
 Kansainvälinen työ     
  Kansainväliset ohjelmat  -1 524 224  -1 854 485
 Kansainvälisen työn tukitoiminnot     
  Raamattutyön varainhankinnan menot -222 333  -265 437 
  Viestinnän menot -114 339  -115 632 
  Koulutustoiminnan menot -164 179  -137 384 
  Raamattuhankkeet Suomessa       -46 427 -547 277        -116 779 -635 233
Tuottojäämä  102 763  56 099
      
Raamatun kustantaminen      
Tuotot   1 016 944  1 057 164
Kulut      
 Hankinnan ja valmistuksen kulut -468 431  -574 510 
 Henkilöstökulut -146 488  -147 591 
 Poistot -10 305  -17 538 
 Muut kulut      -214 436 -839 660       -231 774 -971 414
Tuottojäämä  177 284  85 750
      
Yhteiset kulut      
 Henkilöstökulut -167 277  -161 994 
 Poistot -12 240  -5 848 
 Yleisviestintä -161 221  -156 622 
 Muut kulut      -144 314      -106 207 
Kulujäämä  -485 051  -430 670
      
Varsinaisen toiminnan kulujäämä  -205 004  -288 821
      
YLEINEN VARAINHANKINTA      
 Jäsenmaksut 19 570  27 438 
 Testamentit     
  raamattu- ja kehityshankkeisiin 14 386  175 284 
  yleiset          1 080         52 031 
Tuottojäämä  35 036  254 753
      
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA      
 Osinko- ja korkotuotot 2 095  8 248 
 Muut sijoitustuotot 232 001  108 353 
 Sijoitusten kulut ja arvonalennukset          -3 967         -17 523 
Tuottojäämä  230 128  99 078
      
TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA  60 159  65 010
      
SIIRROT SIDOTUISTA RAHASTOISTA      
 Anna Sanan kiertää -rahaston muutos  11 817  17 724
      
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ          71 977          82 734
      
Tilikauden ylijäämän käsittely käyttötarkoituksen mukaan:      
  Siirretään MA-rahastoon  0   1 472
 Siirretään toimintapääomaan  71 977   81 262
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VASTAAVAA   31.12.2017  31.12.2016
      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
   
Aineettomat hyödykkeet    
 Liikearvo   8 000  16 000
      
Aineelliset hyödykkeet       
 Maa-alueet  10 944  10 944 
  Koneet ja kalusto  25 505  29 242 
 Muut pitkävaikutteiset menot            7 476 43 926         2 305 42 491
        
Sijoitukset      
 Osakkeet ja osuudet    2 434 920 2 434 920  2 485 768 2 485 768
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
      
Vaihto-omaisuus      
  Aineet ja tarvikkeet  28 088  34 203 
  Keskeneräiset tuotteet  110 564  140 972 
  Valmiit tuotteet        397 919 536 571     435 594 610 769
      
Saamiset      
Lyhytaikaiset saamiset      
  Myyntisaamiset  92 487  110 944 
  Muut saamiset  87 264  48 822 
  Siirtosaamiset         29 260 209 011     133 032 292 798
      
Rahat ja pankkisaamiset   480 740   299 005
      
     3 713 168  3 746 831

VASTATTAVAA       
 
OMA PÄÄOMA      
 
Sidotut rahastot      
  Anna Sanan kiertää -rahasto  0  11 817 
 Hilja Kyyrön rahasto         252 215 252 215 252 215 264 032
 
Vapaat rahastot      
 MA-rahasto                  0 0  2 090 913 2 090 913
 
Raamattutyön toimintapääoma  3 066 538  894 363 
 Tilikauden ylijäämä           71 977 3 138 515        81 262 975 626
 
VIERAS PÄÄOMA      
 
Lyhytaikainen       
  Ostovelat  58 790  87 589 
 Muut lyhytaikaiset velat  40 207  27 800 
 Siirtovelat       223 440 322 438     300 871 416 260
       
 
      3 713 168   3 746 831

Tase
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Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu valtioneuvoston 
antaman asetuksen pienyrityssäännöstöä, joka sisältyy ase-
tuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin.

Tuloslaskelman liitetiedot

Avainlukuja 
 2017 2016
Kokonaistuotot 3 460 339 3 974 334
Kokonaiskulut 3 400 180 3 909 324
Yli/alijäämä 60 159 65 010
Palkat ja palkkiot 804 274 754 387
Eläkekulut 142 387 137 354
Muut sosiaalikulut 20 825 29 387
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 17 17

Julkiset avustukset

Ulkoministeriö 178 885 299 456
Suomen ev.lut. kirkko 0 150 000

Ulkoministeriön vuoden 2017 aikana maksamasta avustuk-
sesta siirtyy 11 270 euroa käytettäväksi vuonna 2018.  Vuoden 
2016 hanketuesta käyttämättä jäänyt 20 728 euroa sisältyy 
vuoden 2017 tuottoihin, ja tuki on käytetty vuonna 2017.

Yhteisten kulujen kohdentaminen 
Vuoden 2017 aikana on seuran yhteisistä kuluista kohden-
nettu eri toiminnoille niille kuuluvat osuudet. Jaetut kulut 
liittyvät toimitiloihin, tietohallintoon sekä vapaaehtoisiin 
henkilöstökuluihin. Nämä kulut olivat yhteensä 307 416 euroa 
(335 752).

Rahastojen tuottojen ja kulujen kohdentaminen
Kaikkien rahastojen tuotot ja kulut on sisällytetty tuloslaskel-
man vastaaviin eriin.

Poistot
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa  
25 %:n menojäännöspoistoa. Muiden pitkävaikutteisten me-
nojen poisto tehdään tasapoistona kolmen vuoden aikana, ja 
liikearvon poisto tasapoistona viiden vuoden aikana.

Taseen liitetiedot

Sijoitusomaisuus
 2017 2016
Tasearvo 31.12. 2 434 920 2 485 768
Markkina-arvo 31.12. 2 493 739 2 684 252
Tasearvon ja markkina-arvon erotus 58 819 198 484
Arvonpalautuksia kirjattu 0 25 699
Arvonalennuksia kirjattu 1 631 0

Vakuudet ja vastuut
 2017 2016
Toimitilojen vuokravastuut 
seur. tilikaudelle 89 165 171 430
Seuraavan tilikauden jälkeen 
erääntyvää 397 752 57 143
Yhteensä sopimuksen loppuun 
31.3.2023 asti 486 917 228 574
  
Vuokravastuuta kattava panttaus 
Nordeassa 36 710 36 710
  
Leasingvastuut IBM Rahoituspalveluille:  
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 1 381 5 526
Seuraavan tilikauden jälkeen erääntyvät 0 1 381
Yhteensä 1 381 6 907

Omavaraisuusaste
Taseen omavaraisuusaste on 91 % (89 % 31.12.2016)

Rahastot
Sidotun Anna sanan kiertää -rahaston varat on käytetty 
lahjakirjan määräyksen mukaan raamattutyöhön Suomessa. 
Rahaston varat käytettiin loppuun vuonna 2017.

Sidotun Hilja Kyyrön rahaston vuosittainen tuotto on käytet-
ty rahaston sääntöjen mukaisesti raamatunkäännöstyöhön ja 
Raamatun levittämiseen.  

Seuran vapaan MA-rahaston esitystapaa on arvioitu uudel-
leen edellisen tilikauden jälkeen. Koska kyseisen rahaston 
käytöstä ei ole erityistä säädöstä, sen käytöstä päättää 
seuran hallitus. Rahaston varat on päätetty siirtää seuran 
muuhun toimintapääomaan. 

Tilikauden jälkeiset oleelliset tapahtumat
Yhdistyksen toiminnassa tai taloudellisessa tilanteessa ei ole 
ollut tilikauden 1.1.–31.12.2017 päättymisen jälkeen olennaisia 
muutoksia.

Alkaneen tilikauden aikana ei ole ollut eikä ole odotettavissa 
olennaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat seuran taloudelli-
seen asemaan odotuksiin nähden poikkeavasti.
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Tilinpäätöksen liitetiedot



Sidotut rahastot    2017    2016  
     
Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.  11 817  29 542 
Lisäykset tilikauden aikana  0  0 
Vähennykset tilikauden aikana  -11 817  -17 724 
Tilikauden muutokset yhteensä           -11 817          -17 724 
Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.   0  11 817
     
Hilja Kyyrön rahasto 1.1.  252 215  252 215 
Lisäykset tilikauden aikana  7 540  5 293 
Vähennykset tilikauden aikana  -7 540  -5 293 
Tilikauden muutokset yhteensä                  0                  0 
Hilja Kyyrön rahasto 31.12.   252 215  252 215 
 
Vapaat rahastot       
 
MA-rahasto 1.1.  2 090 913  2 089 441 
Oikaisu 1.1.2017: Rahaston purku toimintapääomaan -2 090 913   
MA-rahasto 1.1.2017 oikaisun jälkeen  0    
Lisäykset tilikauden aiknana  0  91 203 
Vähennykset tilikauden aikana  0  -89 731 
Tilikauden muutokset yhteensä                  0             1 472 
MA-rahasto 31.12.   0  2 090 913
 
Toimintapääoma      
 
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.  975 626   894 363  
Oikaisu 1.1.2017: 
MA-rahaston purku toimintapääomaan  2 090 913    
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2017 
oikaisun jälkeen  3 066 538    
Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen          71 977          81 262 
Raamattutyön toimintapääoma 31.12.   3 138 515  975 626
       
Oma pääoma yhteensä    3 390 730    3 330 571

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET:     
     
Helsingissä 20.3.2018     
 
Pekka Särkiö, hallituksen puheenjohtaja Risto Nurmela, hallituksen jäsen 
Jorma Kaari, hallituksen jäsen   Jaana Rantala, hallituksen jäsen
Minna Koistinen, hallituksen jäsen Katri Tenhunen, hallituksen jäsen 
Jaana Kymäläinen, hallituksen jäsen  Sami Uusi-Rauva, hallituksen jäsen
Timo Mäkirinta, hallituksen varapuheenjohtaja  Jaakko Weuro, hallituksen jäsen
     
Markku Kotila, toiminnanjohtaja       
 
      
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ     
     
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.      
Helsingissä XX.X.2018     
       
PricewaterhouseCoopers Oy     
Tilintarkastusyhteisö      
Samuli Perälä, KHT     
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Sidotut rahastot    2017    2016  
     
Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.  11 817  29 542 
Lisäykset tilikauden aikana  0  0 
Vähennykset tilikauden aikana  -11 817  -17 724 
Tilikauden muutokset yhteensä           -11 817          -17 724 
Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.   0  11 817
     
Hilja Kyyrön rahasto 1.1.  252 215  252 215 
Lisäykset tilikauden aikana  7 540  5 293 
Vähennykset tilikauden aikana  -7 540  -5 293 
Tilikauden muutokset yhteensä                  0                  0 
Hilja Kyyrön rahasto 31.12.   252 215  252 215 
 
Vapaat rahastot       
 
MA-rahasto 1.1.  2 090 913  2 089 441 
Oikaisu 1.1.2017: Rahaston purku toimintapääomaan -2 090 913   
MA-rahasto 1.1.2017 oikaisun jälkeen  0    
Lisäykset tilikauden aiknana  0  91 203 
Vähennykset tilikauden aikana  0  -89 731 
Tilikauden muutokset yhteensä                  0             1 472 
MA-rahasto 31.12.   0  2 090 913
 
Toimintapääoma      
 
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.  975 626   894 363  
Oikaisu 1.1.2017: 
MA-rahaston purku toimintapääomaan  2 090 913    
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2017 
oikaisun jälkeen  3 066 538    
Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen          71 977          81 262 
Raamattutyön toimintapääoma 31.12.   3 138 515  975 626
       
Oma pääoma yhteensä    3 390 730    3 330 571

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET:     
     
Helsingissä 20.3.2018     
 
Pekka Särkiö, hallituksen puheenjohtaja Risto Nurmela, hallituksen jäsen 
Jorma Kaari, hallituksen jäsen   Jaana Rantala, hallituksen jäsen
Minna Koistinen, hallituksen jäsen Katri Tenhunen, hallituksen jäsen 
Jaana Kymäläinen, hallituksen jäsen  Sami Uusi-Rauva, hallituksen jäsen
Timo Mäkirinta, hallituksen varapuheenjohtaja  Jaakko Weuro, hallituksen jäsen
     
Markku Kotila, toiminnanjohtaja       
 
      
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ     
     
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.      
Helsingissä 24.4.2018     
       
PricewaterhouseCoopers Oy     
Tilintarkastusyhteisö      
Samuli Perälä, KHT     
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Oman pääoman erittelyt



Sidotut rahastot    2017    2016  
     
Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.  11 817  29 542 
Lisäykset tilikauden aikana  0  0 
Vähennykset tilikauden aikana  -11 817  -17 724 
Tilikauden muutokset yhteensä           -11 817          -17 724 
Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.   0  11 817
     
Hilja Kyyrön rahasto 1.1.  252 215  252 215 
Lisäykset tilikauden aikana  7 540  5 293 
Vähennykset tilikauden aikana  -7 540  -5 293 
Tilikauden muutokset yhteensä                  0                  0 
Hilja Kyyrön rahasto 31.12.   252 215  252 215 
 
Vapaat rahastot       
 
MA-rahasto 1.1.  2 090 913  2 089 441 
Oikaisu 1.1.2017: Rahaston purku toimintapääomaan -2 090 913   
MA-rahasto 1.1.2017 oikaisun jälkeen  0    
Lisäykset tilikauden aiknana  0  91 203 
Vähennykset tilikauden aikana  0  -89 731 
Tilikauden muutokset yhteensä                  0             1 472 
MA-rahasto 31.12.   0  2 090 913
 
Toimintapääoma      
 
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.  975 626   894 363  
Oikaisu 1.1.2017: 
MA-rahaston purku toimintapääomaan  2 090 913    
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2017 
oikaisun jälkeen  3 066 538    
Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen          71 977          81 262 
Raamattutyön toimintapääoma 31.12.   3 138 515  975 626
       
Oma pääoma yhteensä    3 390 730    3 330 571

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET:     
     
Helsingissä 20.3.2018     
 
Pekka Särkiö, hallituksen puheenjohtaja Risto Nurmela, hallituksen jäsen 
Jorma Kaari, hallituksen jäsen   Jaana Rantala, hallituksen jäsen
Minna Koistinen, hallituksen jäsen Katri Tenhunen, hallituksen jäsen 
Jaana Kymäläinen, hallituksen jäsen  Sami Uusi-Rauva, hallituksen jäsen
Timo Mäkirinta, hallituksen varapuheenjohtaja  Jaakko Weuro, hallituksen jäsen
     
Markku Kotila, toiminnanjohtaja       
 
      
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ     
     
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.      
Helsingissä XX.X.2018     
       
PricewaterhouseCoopers Oy     
Tilintarkastusyhteisö      
Samuli Perälä, KHT     
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Toivoa tähän päivään. 
Uskoa tulevaisuuteen.
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