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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  
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”Lukutaito on kuin silmävoide, joka avaa 

sokean silmät näkemään.”

– Wilfred Ngalawa, ohjelmajohtaja
 
Saavuin eilen Kuubasta. Siellä juhlittiin miljoonan  
Raamatun juhlaa. Viiden vuoden aikana kuubalaiset 
ovat saaneet miljoona Raamattua, Uutta testamenttia, 
lastenraamattua ja muita raamattujulkaisuja. Tavallisen 
kuubalaisen kuukausiansio on noin 20 euroa. Kaikki 
menee hengissä säilymiseen. Kuubalaiset saivat
Raamattunsa lahjana.
 
Kuubalaisista 99,8 % osaa lukea. Virallisen tilaston 
mukaan tilanne Suomessa on samanlainen. Mutta onko 
todella näin. Kirjojen lukeminen ei enää ole itsestään-
selvyys. Netistä kaikki löytyy helposti. Maailmankuvaa 
määrittävät lyhyet vilkaisut ja satunnainen tieto. Saman-
mielisyys tuo turvaa. Uutistulva tekee meille selväksi,  
mitä tapahtuu, jos maailmanpolitiikkaa johdetaan   
ilman pysähtymistä tosiasioiden äärelle.
 
– Ihmiset kaipaavat hitaamman tiedon äärelle, sanoi  
toimittaja Mikko Maasola TA-VA-TAAN kylässä -tapahtu-
massa Jyväskylässä.
 
Raamatun lukemisessa ja uskon kasvamisessa on myös 
kyse hitaammasta tiedosta. Syventymisestä oleelliseen. 
Lukutaito tekee Raamatun lukemisesta ja tulkitsemisesta 
jokaisen perusoikeuden. Raamatussa sanotaan, että  
totuus tekee teistä vapaita. (Joh 8:32)

”Voisiko kirkon kupla 

olla niin iso, että

 sinne mahtuisi paljon 

pieniä kuplia ja ihmisiä 

sisään?
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TEKSTI: KATRI SAARELA KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA 

TA-VA-TAAN  kylässä
-tapahtuma Jyväskylässä

TA-VA-TAAN kylässä -ekumeeninen raamattutapahtuma kokosi ihmiset Jyväskylään 

kansainvälisen lukutaitotyön äärelle. Tapahtumassa haastettiin omaa raamatun-

lukutaitoa, saatiin eväitä medialukutaitoon, nautittiin monipuolisesta musiikista ja 

värikkäistä messuista. 100-vuotias Keski-Suomen Pipliaseura juhli merkkivuot-

taan järjestämällä juhlilla Lukutaitoa maailman kyliin -tilaisuuden.
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  Lukutaito luo valoa  
  maailman kyliin 
– Lukutaito on kuin silmävoide, joka  
avaa sokean silmät näkemään, sanoo  
Malawin Pipliaseuran ohjelmanjohtaja 
Wilfred Ngalawa. Pipliaseuran vieraaksi 
Jyväskylään saapunut Wilfred luotsaa 
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaa 
Malawissa. 

Wilfred oppi lukemaan 8-vuotiaana kou-
lulaisena. – Oli jännittävä ja hieno hetki, 
kun opin yhdistämään kirjaimista sanoja 
ja kun sanoista alkoi muodostua lauseita, 

 Ymmärrätkö, mitä luet?   
Kirkon koulutuskeskuksen raamattu-
teologian kouluttaja Mika Aspinen 
haastoi  raamattutapahtuman luennolla 
ihmisiä kehittämään omaa raamatun-
lukutaitoaan. 
 
Raamatun lukeminen vaatii vertaus-
kuvien ymmärtämistä, myytinlukutaitoa
  ja ristiriitaisuuksien sietämistä. Yhtenä  
esimerkkinä Mika Aspinen nostaa 
syntiinl ankeemuksen ja käärmeen.  

Mikä on käärmeen rooli: tottelematto-
muuteen viekoitteleva pahan ilmentymä 
vai haastaja? Syntiinlankeemus voidaan 
tulkita myös ihmisyyden kasvukertomuk-
sena. Käärme toimii kätilönä, joka hou-
kuttelee ihmisen lapsuuden viattomuu-
desta ja puhtaudesta kohti aikuisuutta. 
Elämä ei olekaan paratiisi. ”Silloin heidän 
silmänsä avautuivat, ja he huomasivat 
olevansa alasti.” 

Digitaalisuus muuttaa raamatun-
lukua 
Pipliaseuralla on käynnissä DigiUT-kään-
nöstyö. Uusi testamentti suomennetaan 
uudelleen alkutekstistä digimuotoon 
mobiilikäyttäjille. – Uuteen formaattiin 
siirtyminen ei ole suuri mullistus, Aspi-
nen toteaa. 

– Kirjoitusmateriaaleina on ollut savi, kir-
jakääröt, koodeksit. Kirjan muoto on en-
nenkin elänyt, Aspinen sanoo. – Nykyään 
on tärkeää, että Raamattu kulkee muka-
na. Verkkoteksti on teoriassa rajaton ja 
voi viitata toisiin teksteihin. Se ei ole 

tomana en tekisi tätä työtä enkä olisi nai-
misissa vaimoni kanssa. Yleensä koulutet-
tu nainen valitsee kumppanikseen koulu-
tetun ihmisen.  – Eläisin köyhyydessä, sillä 
useimmat lukutaidottomat ovat köyhiä. 
Elämä olisi toivotonta ja ilman suuntaa. 
Pärjätäkseni elämässä olisin riippuvainen 
muista ihmisistä, koska en pystyisi hoita-
maan asioitani itse. Eläisin kuin sokea.

Hyvät esimerkit vaikuttavat haluun 
oppia lukemaan 
Huhtikuussa Malawissa aloitti 30 uutta  
jaoluokkaa. Lukutaitoryhmissä on nyt 
600 oppilasta. Saman verran opiskelee 
Pipliaseuran kumppanien Global Inter-
actionin ja Babtist Union of Southern  
African lukutaitoluokissa.  

Lukutaito-opetus kestää noin kuusi  
kuukautta. Kurssin jälkeen oppilas osaa 
kirjoittaa nimensä, annettuja virkkeitä 
sekä lukea tarinakirjaa.   

– Osa naisista, jotka eivät valmistuneet 
pilottikurssilta, on tulleet takaisin. Näissä 
kylissä on nyt kaksi luokkaa. Niille, jotka 
ovat vasta aloittaneet ja niille, jotka  
jatkavat opiskelua, Wilfred kertoo. 

Ngalawa kertoo miehestä ja vaimosta,
jotka molemmat osallistuivat pilotti-
luokkaan. – Mies valmistui, mutta vaimo 
ei.  – Vaimo aloitti lukutaitoryhmän   
uudelleen, koska hän haluaa olla saman-
lainen kuin miehensä, jota nyt arvoste-
taan lukutaitoisena.  

Lukutaidon ylläpitämiseksi Pipliaseura 
on tuottanut lukutaitomateriaalia kol-
melle eri tasolle.  

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma to-
teutetaan Malawissa kolmella kielellä. 
Ensi syksynä alkaa lomwenkielisen luku-
taitomateriaalin työstäminen – lukutaito-
ryhmät alkavat vuoden lopussa. Senan-
kieliset ryhmät alkavat ensi vuoden lo-
pulla. 

Ohjelma kattaa neljä Itä-Afrikan maata, 
ja sen tuloksena 20 000 naista
oppii lukemaan. Työ alkoi Mala wista ja 
etenee vaiheittain muissa maissa.

hän muistelee. Wilfredin lukutaitoinen 
isä ymmärsi koulutuksen merkityksen ja 
hän piti huolen, että lapset käyvät kou-
lua. Seitsemänvuotiaana Wilfred päätti 
siskonsa kanssa olla menemättä kouluun. 
– Miksi? Äiti kysyi. – Koska emme tykkää 
käydä koulua, sanoimme. – Sanomme 
isälle, että koulupukumme ovat likaiset 
emmekä siksi voi mennä kouluun. 

Isä näki meidät pihalla ja kysyi, miksi  
ette ole koulussa? Selityksemme likaisis-
ta puvuista ei mennyt läpi. – Teidän  
pitää mennä kouluun, isä sanoi. – Kello
on jo paljon, saamme rangaistuksen. – 
Totta kai saatte rangaistuksen, isä sanoi.  
Lopulta menimme kouluun.  

Wilfred patistaa myös omat lapsensa 
kouluun. – Jos haluat koulutetut lapset, 
sinun pitää valvoa ja ohjata heidät kou-
luun. Lapset eivät aina ymmärrä koulun-
käynnin merkitystä. 

Mitä jos et osaisikaan lukea? 
Missä olisit, jos et olisi lukutaitoinen? – En 
olisi Suomessa tällä hetkellä. Lukutaidot-
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 Samanlaisuus luo turvaa – kuplan 
 ulko puolelle meno vaatii rohkeutta
Toimittaja Mikko Maasola puhuu medialukutaidosta, siitä miten ihmiset   
lukevat ja ymmärtävät mediaa. Nykyisin moni elää omassa kuplassaan  
viihtyen vain samanlaisten ihmisten ja asioiden parissa. Tämä voi aiheuttaa  
empatia-vajeen; emme enää ymmärrä eri tilanteissa eläviä kanssaihmisiä. 
Tunnekuohussa kirjoitetaan sosiaaliseen mediaan loukkaavia sanoja,  
jotka jäävät mieleen. 

Kirkkokin elää kuplassa 
Maasalon mukaan kuplautuminen on väistämätöntä ja sitä tapahtuu kaikkialla, 
kaikissa yhteisöissä, pienissä ja isoissa. Hän rohkaisee kirkkoa ponnistelemaan 
sen eteen, että kirkon kupla olisi niin iso, että sinne mahtuisi paljon pieniä kuplia 
ja ihmisiä sisään, omine erilaisine ajatuksineen. 
 
Somessa rohkeasti näkyviin 
Elämme jatkuvassa informaatiotulvassa, jossa on vaikea tietää, mikä on totta ja 
mikä ei. Ihmiset kaipaavat hitaamman tiedon äärelle. Omaa kapasiteettia halu-
taan säästää itselle tärkeisiin asioihin. Silloin viesti tavoittaa, ja saa lukemaan  
otsikoita pidemmälle. 

Maasola pohtii, että kirkko voisi peilata somessa omia arvojaan ja omaa sano-
maansa rohkeammin ajankohtaisia yhteiskunnan ilmiöitä vasten. Elävää kuvaa ja 
ääntä enemmän mukaan. Omaan sanomaan ja toimintaan tulee luottaa ja pysyä 
sille johdonmukaisena. Perusasiat eivät muutu. 
 
Kasvokkaista viestintää ei saa unohtaa 
Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa. Kirkon pitäisi vahvasti viestiä, että se 
haluaa kohdata erilaisia ihmisiä ja tukea heitä. Esimerkiksi kirkon nuorisotyö on 
arvostettu työmuoto, jossa nuoreen halutaan tutustua ja nähdä hänessä hyvää. 

yhtä lineaarinen kuin kirja, joka on fyy-
sisesti rajattu.  

Digimuodossa Raamatun kirjojen jär-
jestys ei näy muualla kuin sisällysluet-
telosivulla. Siksi lukijalla olisi hyvä olla 
Raamatusta kokonaiskuva ja ymmär-
rys, minkälaisesta aineistosta on kyse. 

Jos raamatunteksti on lyhyinä katkel-
mina, tuleeko niistä irrallisia muisto-
lauseita? Aspinen kysyy. 

Aspinen kannustaa pastoraalikurssilai-
sia lukemaan yhteen putkeen kokonai-
sia raamatunkirjoja. Näin ”mannalaput” 
ja ”hurjat kohdat” löytävät paikkansa 
isommista kokonaisuuksista.  

Uutta testamenttia luettaessa on tär-
keää ymmärtää, että teksti on kirjoitettu 
ensimmäisen vuosisadan konkreettisiin 
tilanteisiin. Aspinen painottaa kuiten-
kin, ettei tarvitse olla teologi ymmär-
tääkseen Raamattua. Jokainen tulkit-
see Raamattua omasta taustastaan ja 
kontekstistaan käsin. 

Meillä teologeilla on taipumus tehdä 
tästä kaikesta hirveän vaikeata. Kuiten-
kin Raamatun lukeminen on lopulta mel-
ko yksinkertaista. Rakkauden kaksois-
käskyllä ja kultaisella säännöllä pääs-
tään jo pitkälle. Ja Jeesus on tärkeä. 

TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA
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Sanasto on kielen nopeimmin vaihtu- 
vaa ja myös vanhenevaa ainesta. Jotkin 
vielä vuoden 1992 raamatunkäännöksessä 
olleet sanat ovat nyt 25 vuotta myöhem-
min muuttuneet jo sellaisiksi, että pari-
kymppisen Elisan, kuvitteellisen malli-
lukijamme, voi olla vaikea ymmärtää niitä. 
 
Osa näistä sanoista ei tuota
ongelmia. Verbi kaita/kaitsea voidaan 
helposti korvata verbillä paimentaa.
Myös adjektiiville vihanta tekee mieli 
löytää korvike. Ainakin asiayhteydestään 
irrotettuna se saattaa tuoda nuoren lukijan 
mieleen vaikkapa ohjelmallisen vihaamisen 
(vrt. seuranta) pikemmin kuin rehevän, 
tuoreen, vehreän tai vihreän. Korvikkeita 
on siis onneksi tarjolla. 
 
Vaikeampaa on silloin, kun oudoksi 
arvioitu sana on kielikuvan osa. Jumalan 
vihan viinikuurnan (esim. Ilm. 14:19) korvi-
ketta miettiessä on oltava  tarkkana, ettei 
metafora pääse tuhoutumaan. ”Jumalan 
vihan rypäleentallaamisallas” ei äänteelli-
sestä kuvioinnista huolimatta kuulostaisi 
enää kovin runolliselta. Digikäännöksen 
tekijällä on onneksi käytössään myös 
selittävät linkit, jos sopivaa sanaa ei 
millään löydy. 

TEKSTI TUOMAS JUNTUNEN

Tuomas on Pipliaseuran Uuden   
testamentin käännöshankkeen,   
DigiUT:n lingvistinen asiantuntija. 

Ekapelin kehittäjän, UNESCO-professori 
Erkki Lyytisen mukaan lukutaidon opetta-
minen on parasta kehitysapua, ja Raamat-
tu on usein ainoa vähemmistökielelle kään-
netty kirja. Ekapelejä saadaan useiden 
afrikkalaiskielten äänteenmukaisen kirjoi-
tusjärjestelmän vuoksi kääntymään melko 
helposti myös afrikkalaisten käyttöön.

   Käännösnurkka                                             

Tapahtumassa oli runsaasti musiikkia. Nuorten aikuisten Tulus-kuoro veteli vir-
siä täydessä Kaupunginkirkossa lauantaina. Lapsikuoro Kolmekutoset ihastut-
ti elävillä esityksillään. Siina & Taikaradio esiintyi TA-VA-TAAN Sepässä -perhe-
tapahtumassa.
 

Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila, Jyväskylän ortodoksisen 
seurakunnan isä Timo Mäkirinta ja Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra 
Arto Viitala avasivat tapahtuman Taulumäen kirkossa sekä lausuivat 
päätössanat sunnuntain messussa Kuokkalan kirkossa. Oikealla kuvas-
sa tapahtuman isäntä Tuomas Palola ja emäntä Ulla Klemettinen, jotka 
luotsasivat tapahtumaa läpi viikonlopun.
 

Käännösnurkka on Piplia-lehden 
palsta, jossa nostetaan esiin erilaisia 
näkökulmia ja havaintoja raamatun-
käännöstyöstä.



 TEKSTI: MARTTI ASIKAINEN JA SATU TOUKKARI  KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA
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TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ  KUVAT: YHTYNEET RAAMATTUSEURAT

Jumalan kutsu 
sisältää huolenpidon 

Aivan kuten Jeesuksen opetuslapset, Imsutoshikaan ei tiennyt,  
mitä kaikkea Jeesuksen kutsu pitää sisällään. Tämä rohkea mies oli  
silti valmis seuraamaan Jeesusta koko elämällään. Nyt Imsutoshi näkee  
kutsun voiman:  – Pian kätemme saavat pidellä Raamattua – elämää  

antavaa sanaa kielellä, jota ymmärrämme.

 

Yli miljardin asukkaan Intias sa on maail-
man toisiksi eniten ihmisiä. Samalla 

maa on yksi suurimmista lähetyskentistä, 
jossa kristinusko leviää varsinkin vähem-
mistökansojen keskuudessa. Pipliaseura 
kääntää nyt Raamattua 22 Intian vähem-
mistökielelle, joita puhuvat erityisesti alim-
piin kasteihin kuuluvat.  
 
Monien näiden syrjittyjen kasvoilla 
loistaa toivo. He ovat kohdanneet jotakin 

 
Paperilapun ihme 
Imsutoshi varttui köyhissä oloissa. Hä-
nellä oli kuitenkin rikas hengellinen 
perintö: hänen vanhempansa olivat 
uskossa, ja kotona laulettiin paljon hen-
gellisiä lauluja. Imsutoshi oppi raamatun-
jakeita ja lauluja ulkoa, kun ei vielä osan-
nut lukea. Imsutoshi muistaa yhä elävästi, 
kuinka hän pikkupoikana haaveili osaa-
vansa lukea Raamattua ja hymnien 
sanoja: – Halusin oppia lukemaan ja  

Imsutoshi Jamir
 � asuinpaikka: Nagaland, Koillis-Intia
 � työ: Seurakunnan pastori, raamatunkääntäjä nagan kielelle
 � lempiraamatunkohta: Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte 

saman minkä minä tein teille. Joh 13:15

suurempaa: evankeliumin muuttavan 
voiman.  
 
Yksi heistä on 51-vuotias Imsutoshi, joka 
on saanut nousta köyhyydestä Jumalan 
uskoll iseksi palvelijaksi. Jo köyhänä 
poikana Imsutoshin sydämessä paloi 
kipinä Jeesukselle. Tänään hän huolehtii 
vaimonsa kanssa kodissaan asuvista 
orvoista, palvelee seurakunnan pastorina 
ja kääntää kansansa kielelle Raamattua. 
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”  
Nuoret, 15–35-vuotiaat on valittu uusien raamatunkäännösten kohderyhmäksi. 

rukoilin usein Jumalaa, että Hän 
auttaisi minua.
 
Eräänä päivänä, illan koittaessa 
Imsutoshi löysi revityn paperilappu-
sen, jossa oli raamatunjae. Siinä het-
kessä, kuin ihmeen kautta, hän osasi 
lukea raamatunjakeen. Myöhemmin 
illalla koko perhe kokoontui katso-
maan, kuinka poika oli oppinut luke-
maan. Se oli ensimmäinen henkilö-
kohtainen kohtaaminen Jumalan 
sanan kanssa. Imsutoshi koki, että 
Jumala puhui suoraan hänelle.  
 
Lukemaan oppimisen ihme oli 
Imsutoshille tärkeä kokemus. Se 
pohjusti hänen hengellisen heräämi-
sensä käännepistettä, joka tapahtui 
vuonna 1990 nuortenkokouksessa: 
– Kuuntelin saarnaa ja yhtäkkiä   
minulle kirkastui armosta pelastu-
minen. Kohtasin Vapahtajani ja 
ymmärsin, että olen pelastettu. 
Silloin ilon kyyneleet alkoivat 
virrata. Sydämeni ja henkeni täyttyi 
suurella ilolla.
 
Seuraa minua – teen sinusta 
orpojen auttajan 
Imsutoshilla oli jo nuoresta asti sama 
näky. Hän halusi auttaa köyhiä, erityi-
sesti orpoja. Visio kuitenkin odotti
toteutumistaan, kunnes se oli hengel-
lisen kasvun myötä kypsynyt syväksi
 luottamukseksi Jumalaan. Samalla 
paljastui Imsutoshin sisäisen palon 
syvempi olemus: kyse oli Jumalan 
antamasta kutsusta.  
 

16 vuotta sitten orpojen auttamis-
näky alkoi konkretisoitua. Imsutoshi 
kertoo, kuinka hän sai Jumalalta 
kutsun.Hänen tulisi aloittaa orpo-
kotityö. Kutsuun sisältyi lupaus siitä, 
että Jumala järjestäisi kaiken tarvitta-
van tuen.  
 
Pian Imsutoshi avasi vaimonsa kanssa 
oman kotinsa orvoille. Lapsia tuli ystä-
vien kautta, osa oli hylätty sairaalaan 

tai vain satunnaisesti johonkin taloon. Eräs
poika jäi orvoksi kolmevuotiaana, eikä kukaan
sukulainen halunnut huolehtia hänestä. Poika 
tuotiin Imsutoshin kotiin. Vuosien saatossa 
lapsia on tullut lisää. Moni heistä on jo pääs-
syt opiskelemaan, jotkut ovat menneet jopa 
raamattukouluun. 
 
Imsutoshi muistelee rakkaita, elämäänsä 
mullistaneita raamatunjakeita. Erityisesti 
nämä Jeesuksen sanat yhä palavat miehen 
sydämessä: 
 
Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaa-
ni. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” He 
jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan 
Jeesusta. Mark. 1:17-18 
 
Imsutoshi oli kuin Jeesuksen opetuslapset 
Andreas ja Simon: hänkin seurasi heti saa-
maansa kutsua ja aloitti orpokotityön. Eikä 
hänellä ollut niukkuuden keskellä lainkaan 
tietoa siitä, miten kaikki tulisi järjestymään. 
Eletyt vuodet ovat kuitenkin osoittaneet 
Jumalan antaman lupauksen todeksi. Näin 
oli esimerkiksi silloin, kun ei ollut rahaa las-
ten pakollisiin koulupukuihin. Imsutoshille 
kuitenkin lopulta lahjoitettiin tarvittava raha-
summa – määräaikaa edeltävänä päivänä, 
ja niin lapset pääsivät koulutielle. 
 
Pastori ja raamatunkääntäjä 
Jumala oli johdattanut Imsutoshin kerto-
maan evankeliumista oman kansansa keskel-
lä. Työ alkoi kantaa hedelmää niin, että pian 
jo 12 ihmistä oli kääntynyt kristityiksi ja 
käynyt kasteella. Heidän omalla kotikielel-
lään, nagan vähemmistökielellä, ei kuiten-
kaan ollut seurakuntaa. Niinpä 10 vuotta  
sitten Imsutoshi perusti nagankielisen seura-
kunnan, johon saatiin lahjoituksena tarvittava 
rakennus. 
 
Seurakuntatyö avasi näkemään uusia 
tarpeita: hengellistä tekstiä ei ollut saatavilla 
nagan kielellä. Niinpä Imsutoshi alkoi kääntä-
mään kansalleen hymnejä ja myös muuta 
kirjallisuutta. Pian Imsutoshille avautui 
uusi tehtävä. Hän sai ryhtyä kääntämään 
Uutta testamenttia nagan kielelle.  
 
Omakielinen Raamattu tulee olemaan kan-
salle suuri siunaus, koska vain harva heistä 
ymmärtää englantia tai hindiä. Pian he pää-
sevät lukemaan Jumalan sanaa ensimmäis-
tä kertaa omalla kielellään – ja voivat kokea, 
että Jumala puhuu suoraan heille. Se voi olla 
elämää muuttava kokemus, aivan kuin luke-
maan oppineen Imsutoshin kohdalla.    
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Seurakuntien uudet päättäjät valitaan seurakun-
tavaaleissa 18.11.2018. Luottamushenkilöt ratkaisevat 
esimerkiksi sen, keitä valitaan työntekijöiksi, minkälai-
sia tapahtumia järjestetään ja miten seurakunta käyt-
tää rahavaransa.

Vaaleissa valitaan ihmiset, jotka päättävät, millai-
sia ratkaisuja kotiseurakunta ja kirkko jatkossa teke-
vät. Vaalien yhteinen teema on Minun kirkkoni. Glo-
baali kirkko -kampanja haastaa seurakuntalaisia ja 
luottamushenkilöitä rakentamaan globaalia kirkkoa. 
Tavoitteena on, että kokonaisvaltainen lähetystyö, ke-
hitysyhteistyö ja evankeliumin Hyvän Sanoman jaka-
minen ovat erottamaton osa kirkkoasi myös seurakun-
tavaalien jälkeen.

Mitä voin tehdä?
Mikäli olet evankelisluterilaisen kirkon jäsen, harkitse 
ehdokkaaksi ryhtymistä ja allekirjoita lupaus globaalin 
kirkon puolesta. Voit myös haastaa muita ehdokkai-
ta allekirjoittamaan vetoomuksen sekä pitää teemaa 
esillä. Muista myös äänestää marraskuussa.

Globaali kirkko etsii ehdokkaita 
seurakuntavaaleihin

Mihin sitoudun, jos lähden mukaan? 
Vetoomuksen allekirjoittaneet sitoutuvat edistämään seu-
raavia teemoja:

Minun kirkkoni on globaali
• Suomen evankelis-luterilainen kirkko on osa maailman- 
 laajuista kirkkojen verkostoa. Siksi kirkko on avoin ja 
 vieraanvarainen myös muualta Suomeen muuttaneille.
• Seurakunnan luottamushenkilönä lupaan edistää seura- 
 kuntaelämää, joka on kansainvälistä ja kaikille avointa.

Minun kirkkoni muistaa maailman köyhimmät
• Kirkolla on varaa ja halua auttaa Suomessa ja maailmalla,  
 ja se kohtaa maailman vaikeudet kokonaisvaltaisesti.

• Seurakunnan luottamushenkilönä lupaan edistää sitä,  
 että lähetystyön taloudelliset resurssit turvataan suun- 
 nitelmallisesti ja pitkäjänteisesti eikä taloudellisia sääs- 
 töjä tehdä kaikkein köyhimpien ihmisten kustannuksella.

Minun kirkkoni kertoo Jumalasta sanoin ja teoin
• Kirkko puhuu Jumalasta avoimesti ja auttaa rohkeasti  
 monenlaisia ihmisiä. Se tuo ihmisten elämään iloa, toivoa  
 ja rakkautta. Kaikki ovat tervetulleita.
• Seurakunnan luottamushenkilönä lupaan edistää sitä, 
 että aseurakuntani tekee lähetystyötä sellaisten  
 järjestöjen kautta, jotka sitoutuvat kokonaisvaltaiseen  
 lähetystyöhön.

Pipliaseuran ja Suomen lähetysseuran yhteiskampanja pitää lähetystyön puolta 

Seurakunta-

vaaliehdokas 
 ≥  Tee lupaus 
globaalin kirkon
puolesta!

Globaalia kirkkoa rakentamassa
www. suomenlahetysseura.fi    |   www.piplia.fi P

voimasanoja 
IPLiA.  #globaalikirkko

Lue lisää ja allekirjoita lupaus osoitteessa globaalikirkko.fi
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Vanhasta raamatunkäännöksestä uusi taitto
Pipliaseura julkaisee alkusyksystä uuden mallin vanhasta (1933/38) kirkkoraamatusta. 
Sivunasettelu ja teksti ovat aiempaa selkeämmät,  ja otsikot on korostettu punaisella 
värillä. Kansimateriaalina on käytetty tummanharmaata rouhenahkaa. 
Katso tarkemmat tiedot pipliakaupasta: pipliakauppa.fi

Seuraa meitä somessa 
Olemme aktiivisia somessa. Katso ajankohtaiset kuulumisemme Facebookista, 
Twitteristä ja Instagramista. Tutustu myös Arjen voimasanoja -blogiin: piplia.fi

Uusi toimisto – sama osoite
Olemme muuttaneet uuteen moderniin toimistoon. Osoite on edelleen Helsingin 
Pasilassa Maistraatinportti 2 A, mutta toimistomme sijaitsee 2. kerroksessa. 
Tervetuloa myös tutustumaan uuteen Pipliakaupan näyttelytilaan. 

Toimisto kesätauolla – 
myynti palvelee koko kesän 

Suloista suvea kaikille lukijoillemme! Piplia-
seuran toimisto on kesätauolla 2.7. – 20.7. 
Myynti palvelee koko kesän ma–pe numerossa 
010 838 6520 ja osoitteessa myynti@piplia.fi.  
Muista, että pipliakauppa.fi palvelee 24/7.
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PIPLIA

R
EF

ORMAATIO

 TEKSTI: TUIJA NUMMINEN 
 KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA 

Pastori Martti Asikaisen pitkä 
33 vuoden työura Suomen Piplia-
seurassa on vaihtunut eläkepäiviin. 
Työvuodet ovat olleet vaiherikkaat: 
uuden opettelua, matkoja paikkoihin, 
joihin ei muutoin olisi päässyt. Ihmisiä 
tarinoineen eri kulttuureista. 

Työnkuva monipuolistuu 
Martti Asikainen aloitti Suomen Pipli-
aseurassa koulutussihteerinä 1.8.1985. 
Tehtäviin kuuluivat raamattukoulutus ja 
Raamattuun liittyvien materiaalien laa-
timinen. Kehitettiin toiminnallisia ja elä-
myksellisiä työtapoja tuoda Raamatun 
sana ihmisten omaan elämään. Termi 
vaihtui bibliodraamaksi, se oli pitkään 
Martin tärkeä leipälaji. Hän koulutti ak-
tiivisesti itseään, mm. ryhmänohjaajaksi. 
Taidoista oli myöhemmin paljon hyötyä.  

Matkat Lähi-itään olivat mieluisia, sillä 
alueesta on aina riittänyt puheenaiheita. 
Martti vei myös opintomatkalaisia tutus-
tumaan Israeliin. Matkat Kiinaan ja Suo-
men suku -hankkeen maihin olivat myös 
Martin mielenkiinnon kohteita. — Huo-
masin, että Suomen suku -kansat ovat 
yhä voimissaan. Lahjoittajia kiinnosti tu-

Kiinnostus 
Raamattuun 
avasi uran 
raamattutyöhön

liittyä seuran yhteisöjäseniksi, raamattu-
lähetystiimin vastuulle tuli kehittää 
kampanjoita, joilla saada uusia jäsen-
seurakuntia ja solmia yhteistyösopimuksia. 
Martin tiimi vastasi myös vuosijuhlista.  

Ilo omakielisestä Raamatusta   
Kun työvuosia on takana paljon, on pakko 
kysyä, mikä on ollut parasta työssä. Martti
vastaa heti:  – Oli hienoa tavata ihmisiä, 
jotka saivat Raamatun omalla kielellään. 
Heidän ilonsa oli käsinkosketeltavaa. Aina 
oli mukava tavata kasvokkain myös lahjoit-
tajia, ja kertoa heille mitä kaikkea hyvää  
heidän lahjoituksillaan on saatu aikaan. 

Lisäksi lahjoittajat vahvistivat mielikuvaa 
Pipliaseuran työn tärkeydestä raamatun-
käännös- ja lähetystyössä. 

Mitä teet, kun olet eläkkeellä? 
— Isolla tontilla ja hirsitalossa riittää puu-
haa. Vaihdan öljyt traktoriin, korjaan puu-
tarhapöydän. En liikaa suunnittele. Mietin, 
mitä olen tehnyt ja mikä kiinnostaa. Aion 
tehdä kaikkea sitä, mistä oikeasti nautin.
   
Martti lähettää kaikille kiitokset pitkästä 
yhteistyöstä. — Vaikka siirryn eläkkeelle, 
yhteistyö ei lopu. Rooli vain muuttuu. 

kea sukulaiskansoja 12 eri käännöshank-
keessa.  

Arkkipiispa Leo myönsi Martille Pyhän 
Karitsan ritarikunnan 2. luokan ritarimer-
kin raamatunkäännöstyön edistämisestä.
 
Tuolloin luotiin pohja varainhankinnan 
postikeräyksille, jotka käynnistettiin seu-
rassa juuri ennen sosialistisen järjestel-
män romahtamista. Raamattujen hankki-
minen Viroon ja raamatunkäännösohjelma 
sukukansoille saivat lahjoittajien vahvan 
tuen. Kun seurakunnille tuli mahdollisuus 
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Mä kuuro, sokea sain ihmeen kokea.   
Nyt kuulla nähdä voin. 
 
Näin lauletaan kappaleessa On armo suuri ihmeinen. 
Laulun sanat nousivat mieleeni paneutuessani lukutaito-
hankkeeseen Itä-Afrikassa. Huomasin, että monet 
lukutaitoa opettelevat naiset kuvasivat omaa tilannet-
taan kuin sokeutena, pimeydessä elämisenä. Lukutaidon 
saaminen on kuin pimeydestä valoon astumista.  
 
Lukemaan oppiminen mullistaa. Silloin jotakin ihmisyy-
den syvimmässä olemuksessa viriää eloon. Jokainen 
meistä on joskus ollut lukutaidoton. Muistatko sen tun-
teen, kun alakoulussa oppi lukemaan? Olihan se pienen 
elämän suuri käännekohta. Miltähän sitten mahtaa tun-
tua, kun vasta aikuisena oppii kirjoittamaan oman ni-
mensä – kun sen tekee ensimmäistä kertaa?  
 
Suomen Pipliaseuran lukutaito-ohjelman avulla 20 000 
itäafrikkalaista naista oppii lukemaan aikuisena, ensim-
mäistä kertaa. Pipliaseuran työn tavoitteena on saattaa 
ihmisille evankeliumi heidän omalla kielellään. Monilta 
vähemmistökansoilta kuitenkin puuttuu lukutaito. Siksi 
tarvitaan lukutaitotyötä, joka avaa mahdollisuuden 
Jumalan sanan lukemiselle, omalla kielellä.  
 
1900-luvulla elänyt filosofi Ludwig Wittgenstein on-
kin sanonut: ”Kieleni rajat merkitsevät maailmani rajoja.” 
Väite pyrkinee alleviivaamaan sitä, kuinka ajattelumme 
on sidoksissa kieleemme. Kun kieli määrää ajatte-
luamme, se määrittää myös tapaamme hahmottaa 
todellisuutta. Näin kieli piirtää maailmaamme, 
todellisuutemme rajoja.  

* KOLUMNI

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ
Erika on Suomen Pipliaseuran varainhankinnan päällikkö.  

 
Kielen ja ilmaisun rajat määrittävät elintilamme, vapau-
temme ja vuorovaikutuksemme rajat. Siksi lukutaidotto-
man elämä on ahtaalla elämistä. Kun ei voi lukea, maail-
ma ei puhu; ja kun ei voi kirjoittaa, maailma ei kuuntele. 
 
Jumala on kutsunut jokaisen nimeltä. Siksi nimesi on 
arvokas. Meidän tulee tietää, keitä olemme, jotta 
voisimme kuulla ja ymmärtää, kun meitä kutsutaan. 
Kun Luojamme kutsuu meitä, hän haluaa luoda meihin 
yhteyden. Silloin elämämme kirjoittaja, Jumalamme 
tulee asumaan meihin.  
 
Jumalan armon vastaanottaminen on vallankumouksel-
linen alku. Se edustaa kaiken kattavaa sovintoa, jonka 
merkiksi eroa ja pimeyttä kuvaava väliverho repäistään 
kahtia. Armon vastaanottaneina voimme lähestyä Juma-
laa kirkkauden Isänä. Samalla silmämme avautuvat niin, 
että löydämme itsemme ja myös toiset ihmiset. Silloin 
voimme sanoa: ennen olin sokea, mutta nyt näen. 
 
Afrikassa nainen voi lukutaidon myötä saada uuden 
elämän, hänelle kuuluvan ihmisarvonsa. Samalla hän voi 
nähdä uusin silmin sen, kuinka Jumala kutsuu jokaista 
henkilökohtaisesti.   
 
 

Hän kutsui minut nimeltä
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TEKSTI: MIKA ASPINEN  KUVA: SUOMEN PIPLIASEURA

RAVITSE MINUA, NÄLKÄINEN JEESUS

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

Joka syö yhdessä, kuuluu samaan porukkaan. Pöytäkunta luo 
yhteyden, samaan pöytään kutsuminen on vahva viesti. Lähden 
siis nälkäisenä kulkemaan matkaa DigiMarkuksen äärellä. Kenen 
leipää syöt, Jeesus, kenen lauluja laulat?

Huomaan seurassasi syrjäytyneitä, sairaita ja julkisyntisinä pidetty-
jä, tullimiehiä ja muita työroolinsa takia halveksittuja. Juuri heidän 
kanssaan sinä hakeudut ruokailemaan. Pöytäseurasi itsessään on 
viesti, sosiaalipoliittinen kannanotto: ”Miksi hän viettää aikaansa 
tuollaisten kanssa?” (Mark. 1:16)

Mikset viettäisi, olethan sinä, Jeesus, itsekin köyhä ja tiedät, miltä 
tuntuu kohdata syrjintää, varsinkin kotikentällä: Tuon tyypin tun-
nemme, mikä se on meitä opettamaan (6:1–6)?

Olet niin köyhä, että katkot viljantähkiä syötäväksi (2:23) ja etsit 
toiveikkaasti viikunapuusta hedelmiä, kun nälkä yllättää (11:12–13). 
Silloin sapatti ei lue lakia. Joudut väkisin käyttämään luovuutta 
selviytyäksesi, ja silloin sapatti on ihmistä varten eikä päinvastoin 
(2:27). Jeesus, ajaako rankka tausta sinut radikaaliksi? Jos haluan 
seurata sinua, kuinka radikaali minä saan olla – tai kuinka radikaa-
li minun pitäisi olla?

Sinä kannustat jakamaan, ylen määrin. Ei sinun kanssasi paastota 
(2:19), päinvastoin: sinä ravitset tuhansia (6:30–44; 8:1–9) ja kutsut 
kanssasi pääsiäisaterialle (14:12–25). 

Mutta jakaminen on myös rankkaa. Ei varmuutta leivästä, vaan vie-
raanvaraisuuden ja yhteisen jakamisen ehdoilla mennään (6:8–10). 
Seuraava ateria tulee vain, jos minä jaan leipääni ja toinen omaan-
sa. Edes kupillinen vettä, se on jo paljon (9:41).

Sinua lähestyy syrjäytynyt nainen. Hän pyytää apua tyttärelleen, 
mutta he ovat vieraan kansan jäseniä (7:24–30). Sinä, Jeesus, 
pysähdyt empimään, et toimikaan heti. Leipä kuuluu lapsille, sinä 
sanot. Ei mille tahansa piskeille. Miksi torjut tuon naisen? Hän 
pyytää apua, edes murusia – kuin koira pöydän alla. Lopulta sydä-
mesi heltyy. Ruokaseurueesi laajenee. Entistä useampi ulkopuo-
linen saa tulla mukaasi. Elämän leivästä riittää enemmän jaettavaa 
kuin kukaan olisi arvannut. Käänsikö tuo vierasmaalainen nainen 
sinun pääsi, Jeesus?

Elämäsi lopulla sinut syrjäytetään. Viimeisen juhla-aterian jälkeen 
joudut rikollisten joukkoon. Ristillä ei enää ruokaa tarjota, ja viho-
viimeinen viinisi maan päällä on hapanviini, sienessä ruo’on pääs-
sä (15:36). Syrjäydyt, huudat tuskaasi. Huudatko maailman kaikkien 
syrjäytyneiden puolesta?

Ylösnousemuksen aamu koittaa, elämä voittaa. Kuin juhannuksen 
aurinko, kuin yötön yö keskellä maailman pimeyttä. Meidän puo-
lestamme syrjäytetty, sinä nouset kuolleista. Elämän leipä, ravitse 
meitä, tee meidätkin eläviksi – toinen toisillemme.

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

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
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
Niko Huttunen, eksegeettinen asiantuntija, DigiUT-hanke
Tuomas Juntunen, lingvistinen asiantuntija, DigiUT-hanke
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 2/2018

Pekka Särkiö (pj), Jorma Kaari, Helsinki (SVKN), 
Minna  Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Risto Korhonen  
(ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsinki (ev.lut.), Timo Mäki-
rinta, Jyväskylä (ort.), Risto Nurmela, Parainen (ev.lut.),  
Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), Jaakko Weuro, Helsinki  
(ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.).

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
040 809 6747, 
heikki.kiviluoto@hotmail.fi

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

Pipliaseura maksaa postimaksun

suomen pipliaseura ry
tunnus 5005 291
00003 vastauslähetys
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Seuraa ja osallistu somessa                    

       t       ™ 

RAVITSE MINUA, NÄLKÄINEN JEESUS

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

RAAMATTUMIETISKELY



Kesämuki                   26  €    

Virsikirjat                             alk. 17,20 €                

Vuorisaarna kolmella kielellä                5 €

P
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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

Kesämuki
Aamukahvit ulkona linnunlaulun säestyksellä. Tunnelman kruunaa 
Kevät herää -muki. Maalaus Heljä-Liukko Sundströmin.
26 € Tuotto raamattutyön hyväksi.

Vuorisaarna
Anna ystävälle yllätyslahja! 
Vuorisaarna on arvostettu niin kristillisessä 
kuin islamilaisessa perinteessä.
Piplian vuorisaarnateos on kolmekielinen
(suomi–englanti–arabia), kauniisti 
kuvitettu ja kevyt kantaa mukana. 
5 € 

Virsikirjat
Kesäjuhlissa veisataan uusia 
virsiä. Useita kansivaihtoehtoja!
Myös nahkakantisena, johon   
voit tilata nimipainatuksen 
pipliakauppa.fi:ssä. 
Hinnat alkaen 17,20 € 

Suven lahjat


