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Pipliaseura tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan heidän omalla kielellään. Käännämme ja   
kustannamme Raamattua sekä herätämme mielenkiintoa sanaa kohtaan. Edistämme työmme  
kautta lukutaitoa ja parannamme syrjäytettyjen asemaa.
Piplia on Suomen Pipliaseuran jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti on maksuton,   
ja sen voi tilata myös muut kuin jäsenet. 
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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

 LAHJOITUSTILI  ♥  
 DANSKE BANK  
 FI 58 8000 1800 0557 83

Kiitoksen aika

Marraskuussa kokoontunut Suomen 
ev.lut. kirkon kirkolliskokous hyväksyi  
uuden pohjoissaamen raamatunkään-

nöksen. Edellisestä ehtikin kulua yli sata vuotta.   
Nyt kääntäjillä oli uusi mahdollisuus etsiä saamelai-
sesta kulttuurista ja kielestä käsitteitä ja ilmaisuja, 
jotka parhaiten välittäisivät Raamatun kirjoittajien 
sanoman.

Raamatunkäännöstyön suurin haaste mutta 
samalla suuri mahdollisuus on kulttuuri- ja 
kielirajan ylittäminen. Kristityt uskovat, että 

jokainen kieli on Jumalan luomistyön hedelmää ja 
sellaisena mahdollinen vastaanottamaan ja välittä-
mään Raamatun sanoman.

Sama kulttuurirajan ja kielen ylittäminen tapah-
tuu useiden kielisukulaistemme parissa. Lokakuus-
sa vietettiin Raamattu Suomen suvulle -kiitosjuhlaa 
sen kunniaksi, että hankkeessa on nyt valmistunut 
kymmenen Uutta testamenttia. Kiitosjuhlassa puhu-
nut udmurtinkielisen Raamatun kääntäjä, isä Mihail 
Atamanov rohkaisi juhlaan osallistuneita: ”Lukekaa 
ja rukoilkaa omalla kielelänne. Näin säilytätte sen.” 
Tämä koskee myös kotoista suomen kieltä.

Tämän vuoden joulukeräys kutsuu meitä työ-
hön maassa, jonne Vapahtajamme pakeni 
vanhempiensa mukana hengenvaarassa. Nyt 

sielläkään ei ole aivan turvallista. Sinun lahjasi voi 
kantaa rauhaa.

”Kiittäkää 
aina 

kaikesta"
Ef. 5: 20
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Kysyimme ihmisten ensireaktioita Piplia-sovelluksen käytös-
tä. Sovellus keräsi heti lanseerausviikonloppuna tuhansia kä-
vijöitä. Sovelluksen monipuolisuus ja helppokäyttöisyys yllät-
ti monet. 

Teologian opiskelija Saara Laakkonen tutustui sovellukseen 
ensimmäisten joukossa. Hänen ensivaikutelmansa oli, että 
sovellus on ulkoasultaan ja väreiltään tyylikäs, jopa kaunis. 
Etusivu oli kiinnostava Päivän sanan ja uutisten osalta.  

– Tuntui siltä, että tahtoisin vain metsästää, mitä kaikkea so-
vellus on niellyt sisäänsä. Saara huomasi, että isoin osa so-
vellusta on Raamatun lukeminen, jonka ulkoasu poikkeaa 
muusta. Aluksi tuntui, että fonttikoko on iso ja siniset "info-
pallukat" vievät kaiken huomion. Onneksi fonttikokoa ja lisä-
ominaisuuksien näkyvyyttä voi muokata.  

Uudistettu Raamattu.fi-verkkopalvelu sekä uusi Piplia-sovellus julkaistiin lokakuussa   

Helsingin Kirjamessuilla. Raamattu.fi:n ja Piplia-sovelluksen sisältö on pitkälti sama, 

mutta usein sovellukset ovat puhelimella käyttäjäystävällisempiä kuin verkkopalvelut.

Piplia-sovellus – löytämisen iloa

– Raamattua oli helppo selata, samoin siirtyminen kirjojen,  
lukujen ja käännösten välillä aiheesta ja käännöksestä toiseen 
sujui nopeasti. – Tuskin luen pitkiä pätkiä kerrallaan, kuten  
paperiversiosta, mutta asioiden tarkistaminen ja bussissa  
selaaminen sovelluksesta luonnistuvat hyvin. Pidin mahdolli-
suudesta lukea blogitekstejä ja että Päivän sanaan saattoi lait-
taa muistutusviestin. 

Kun Raamattu on aina saatavilla, ei fyysistä kirjaa tarvitse ol-
la  mukana.  – Olin positiivisesti yllättynyt, että heti sovelluksen 
etusivulla oli tarjolla hakukenttä, johon saattoi heitellä sano-
ja, ja sitten lukea millaisissa kohdissa Raamattua sanat esiinty-
vät. Tällä ominaisuudella tulen pyörittelemään hartaus- ja saar-
na-aiheita takuuvarmasti.
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   Käännösnurkka                                             

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

Piplia-sovellus – löytämisen iloa

Jumalan kanteleet Kanteleella 
on erityinen raamatullinen historia: se 
oli Agricolan Uuden testamentin suo-
mennoksesta 1548 alkaen 1933/1938- 
suomennoksiin asti käännös harpun tai 
lyyran kaltaisille soittimille (kr. kithara, 
hepr. kinnor). 

Ei kanteletta arveltu Välimeren mai-
den soittimeksi. Kanteletutkijan mu-
kaan Agricolan suomennosvalinta joh-
tui kanteleen kulttuurisesta asemasta: 
"Kanteleen on täytynyt olla tuttu ja lä-
heinen koko suomenkielisellä alueella 
ja kaikissa säädyissä" (Laitinen 2010). 
Satojen vuosien aikana kantele sai 
vahvan aseman virsirunoudessa. Kan-
teleen kehitys soittimena on oma lu-
kunsa. Kulttuurinen merkitys on toki 
muuttunut. 

1992 suomennoksessa kanteleen 
tilalla on enimmäkseen harppu.   
DigiUT:ssa pohditaan, pitäisikö lyyran 
sijasta Ilmestyskirjassa olla kitara (eri 
soitin kuin kithara, vaikka sanana   
siihen pohjautuukin). 1938 kitara  
tosin löytyi kitharan suomennoksena 
1. Kor. 14: 7 "elottomista soittimista" 
puhuttaessa, vaikka kantele vielä oli 
Ilmestyskirjan taivaallinen soitin. 

TEKSTI: KATRI TENHUNEN

Katri Tenhunen on julkaisujohtaja ja   
katolisen kirkon edustaja DigiUT:n kään-
nöstyön ohjausryhmässä. Kannel on   
ollut läheinen soitin Katrin suvussa: äiti 
on kanteletutkija ja Katri soittaa myös  
itse kannelta.

Raamattu puhelimessa – Raamattu aina mukana
Pastori Sofia Tuomenvirta kiinnostui sovelluksen käytännöllisyydestä. 
Raamattu puhelimessa kuulosti hyvältä ratkaisulta.  – Raamattukurssini 
viimeinen lähijakso oli alkamassa. Yksi kurssilaisista kertoi Piplia-sovelluk-
sesta. Kohta jo kurssimme työskentelikin Jeesuksen ja kanaanilaisen nai-
sen kohtaamisesta kertovan raamatunkohdan parissa.

Sofia kertoo, että usein tekstiä tutkiessa on mielenkiintoista verrata, 
miten asia on esitetty eri käännöksissä.  – Apu löytyi tällä kertaa läheltä, 
tuosta sovelluksesta. Se oli koulutuspäivien aikana monessa kohdassa 
minulle suurena apuna.

Sofia toteaa, että seurakuntapapin työssä tulee tilanteita, joissa pitää kes-
ken kauppareissunkin löytää kysyjälle jokin raamatunjae. Toisinaan
joutuu pitämään yllättäen puheen, johon täytyy löytää juuri siihen het-
keen sopiva kohta Raamatusta.

Nykyään papin työssä tulee yhä useammin tilanteita, jolloin kirkollisissa 
toimituksissa tarvitaan useita kieliä. Sovelluksesta löytyy Raamattu ruot-
siksi, englanniksi ja venäjäksi. – Hakuominaisuus on varsinainen aarre. 
Kurssini aikana työstin tekstejä aiheesta ”Eläimet Raamatussa”. Kuinka 
helppoa onkaan, kun hakusanalla löytää kaikki raamatunkohdat, jossa et-
sitty sana mainitaan. 

Sofia toteaa, että hakuominaisuus on tärkeä myös seurakuntalaisten 
kanssa kirkollisia toimituksia suunnitellessa. Monet muistavat vain muuta-
man sanan raamatunkohdasta, jonka toivoisivat esimerkiksi hautajaisissa 
luettavan. Hakuominaisuus auttaa nopeasti löytämään tuon tärkeän koh-
dan.

– Raamattu puhelimessa auttaa myös oman hengellisen elämänkin hoi-
tamisessa. Raamattua on kätevä lukea puhelimesta lohduksi vaikka ham-
maslääkärin odotushuoneessa jännittäessä. Metsäretkellä, kun on kiiven-
nyt kallion päälle ihailemaan Luojan kädenjälkiä, on hyvä ottaa puhelin 
taskusta ja lukea ”Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, 
Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä?” (Psalmi 139: 17)

Piplia-sovelluksen käännökset tällä hetkellä
Lokakuussa lanseeratut palvelut ovat ensi vaihe; palvelut kehittyvät 
koko ajan. Tulossa on ominaisuuksien päivityksiä ja lisää kieliä. Pysy 
mukana.
• Kirkkoraamattu 1992
• Raamattu 1933/-38
• UT ja Psalmit nykysuomeksi 1972
• Agricolan Ut 1548
• DigiMarkus
• Bibel 2000
• Venäjän synodaalikäännös
• King James Version
• Good News Translation
• Contemporary English Version

Tutustu myös Raamattu.fi-verkkopalveluun. Siellä on samat sisällöt, 
mutta esimerkiksi eri raamatuntekstejä voi tarkastella rinnakkain.
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 TEKSTI: TERHI HUOVARI  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Uuden testamentin käännökset 
kymmenelle sukukielelle valmistuivat

Raamatun lukeminen omalla kielellä on mahdollista yhä useammalle suo-
malais-ugrilaiselle, sillä Raamattu Suomen Suvulle -ohjelman kaikki kym-
menen Uutta testamenttia ovat valmistuneet. Tänä vuonna saatiin pää-

tökseen viimeinen, komipermjakin Uuden testamentin käännös. Se on niin tuore, 
että se odottaa vielä painamista. Sitä edellinen, yhdeksäs Uusi testamentti val-
mistui mokšamordvaksi vuonna 2016.

Jumala on tullut lähemmäs, viereeni
– Olen nyt ymmärtänyt, että Jumalan kanssa voi myös puhua omilla sanoilla.  
Jumala on tullut lähemmäs, viereeni, kuvaa vienankarjalainen Raisa Ramšujeva 
viestissään kokemusta, jonka omakielinen Raamattu on saanut aikaan.

Äidinkielisellä Raamatulla on suuri merkitys vähemmistökansoille: äidinkieli  
on tunnekieli, samalla kun omalla kielellä lukemastaan ymmärtää kaiken. Raama-
tunkohdat myös muistaa aivan eri tavalla, kuin jos niitä lukisi venäjäksi. Venäjä 
on kaikkien suomen sukukielten puhujien koulu- ja yliopistokieli sekä virallinen 
asiointikieli. 

– Koen, että Jumala on siunannut kansaamme, kun olemme saaneet omakielisen 
Uuden testamentin, sanoo Olga Kuukauppi, nuorta polvea edustava kielitietei-
lijä ja mokšamordvan raamatunkääntäjä. Hän kuvaa, miten pyhän tekstin kään-
nöstyö vaatii viisautta, samalla kun se opettaa kääntäjäänsä kielestä, historiasta 
ja Raamatun sisällöistä. – On ollut hienoa saada olla työssään joka päivä Raama-
tun äärellä. 

Suuret kielet mielellään ahmaisevat pienet kielet, sanoo Kuukauppi. – Äidinkieli-
sellä Raamatulla on myös kieltä säilyttävä ja kansan identiteettiä vahvistava mer-
kitys, hän sanoo. – Raamatunkäännös on nostanut meidät maail man muiden kiel-
ten ja kansojen joukkoon ja rinnalle, muistuttivat useat Helsingin -vieraat Raa-
mattu Suomen Suvulle -kiitosjuhlassa.

Raamatunkäännöstyö elvyttää ja vahvistaa kieltä
Vepsän kielen kääntäjä, filosofian tohtori ja runoilija Nina Zaitseva ei alkuun  
uskonut, että raamatunkäännöstyö vepsäksi olisi edes mahdollista.  Vepsä  
kuuluu Venäjän harvinaisten kielten joukkoon, nykyisin puhujia on 5 000.  
Zaitseva pelkäsi, ettei kieli ole enää tarpeeksi elinvoimainen ja ettei työ onnis-
tuisi. – Mutta Jumalan suunnitelmat olivat toiset, hän sanoo. – Jumala antoi sil-
män, Jumala antoi korvan ja voimakkaan kätensä. Jostain, kuin muistin pohjalta 
löytyi sanoja, joiden olemassaolosta emme tienneet, hän kertoo. 

Tyypillisesti kääntäjät ratkovat tilanteita mm. luomalla sanaliittoja, kun sanoille ei 
omassa kielessä ole luontevaa vastinetta. Toisaalta esimerkiksi marin ja  
udmurtin alueilla harjoitetaan edelleen luonnonuskontoja. Niiden sanastosta 
löytyy käännöstyötä helpottavia samankaltaisuuksia ja apua mm. Raamatun uhri-
käytäntöjen ymmärtämiseen.

Mokšamordvan raamatunkääntäjä Olga   
Kuukauppi on iloinen, että saa työssään olla
joka päivä Raamatun äärellä.

Kuva alla:  Minulle vepsän kaunein sana on  
Sur’ Sűnduižem – Suurisyntyinen, lämmin, perin -
teinen vepsäläinen sana. Se tarkoittaa suurta 
Jumalaa, josta kaikki on syntynyt ja saanut alkun-
sa. Kun rukoilemme Jumalaa, käytämme tätä  
sanaa, sanoi Nina Zaitzeva.
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 Kiitosjuhla Helsingissä 
Raamattu Suomen Suvulle -kiitosjuhlaan Helsin-

kiin kokoontui lokakuussa noin sata ihmistä, en-

sin tilaisuuteen Uspenskin katedraaliin, jossa muka-

na oli  myös arkkipiispa Leo. Seuravana päivänä ko-

koonnuttiin Helsingin Vapaakirkkoon. Venäjältä oli 

saapunut kuusi vierasta, lähes kaikki oman kielen-

sä raamatunkääntäjiä. Lisäksi suomalaiset käännös-

tarkastajat edustivat kuutta muuta kieltä ja/tai tulk-

kasivat niitä. Sunnuntain tilaisuudessa kuultiin myös 

videotervehdyksiä. Raamattu Suomen Suvulle

-kiitosjuhlan järjestivät Raamatunkäännös-

instituutti, Suomen Pipliaseura ja Avainmedia. 

UUDEN TESTAMENTIN JA RAAMATUN
KÄÄNNÖKSET VENÄJÄLLÄ *
Niittymari: UT 2007, Raamattu 2023
Komi: UT 2007, Raamattu 2022
Ersämordva: UT 2006, Raamattu 2021
Komipermjakki: UT 2018/19
Mokšamordva: UT 2016
Vepsä: UT 2006
Aunuksenkarjala: UT 2003
Udmurtti: UT 2003, Raamattu 2016, sis. apokryfikirjat
Mansi: evankeliumit 2014
Hanti: evankeliumeja 2011
Vuorimari: UT 2014
Vienankarjala: UT 2011
 *Raamattu Suomen Suvulle -hanke

Lukekaa ja rukoilkaa omalla kielellänne. Näin säilytätte sen, kehotti 
isä Mihail Atamanov puheessaan Uspenskin katedraalissa 13.10. 

Marin Larissa Orzajeva kertoo, että joitakin tuttuja sanoja on kuitenkin hylätty,  
koska niistä herää liiaksi mielleyhtymä luonnonuskonnon harjoittamiseen. Yksi 
tällainen sana on pyhä, mariksi snui. Ortodoksinen käännöskomitea ei hyväksy-
nyt sanan käyttöä käännöksessä, ja kääntäjät joutuivat lainaamaan sanan venä-
jästä. Venäjästä lainattu sana on taas marin kielen puhujien korvaan outo.

Äidinkielen merkitys luodaan kodeissa
Venäjällä asuu noin 2,7 suomen sukukielten puhujaa, joskin tarkkaa lukua on 
vaikea tietää. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen äidinkieltä ei ole kirjattu 
väestötietoihin. – Kun ihmiset muuttavat kotiseudultaan ja hajaantuvat, oman 
kielen puhuminen ja käyttäminen on yhä enemmän kotien varassa, sanoo isä 
Mihail Atamanov. – Myös muutto ulkomaille on ollut runsasta. Kouluissa venä-
jä on opetuskieli, mutta udmurtin kieltä voi opiskella vapaaehtoisena oppi-
aineena: vanhemmat päättävät sen mukaan, miten tärkeänä äidinkieltä pitävät. 

Yksi kielten elinvoiman merkki on, että kieliä käytetään mediassa, niillä kuul-
laan uutiset ja radio-ohjelmaa, kielillä ilmestyy lehtiä ja kirjallisuutta.

Koko Raamattuja vielä tulossa
Raamattu Suomen Suvulle -hankkeessa tehdään vielä koko Raamatun kään-
nökset ersämordvaksi, komiksi ja niittymariksi. Niistä viimeisin, niittymarin 
Raamattu valmistuu vuoteen 2023 mennessä. Ensimmäinen koko Raamat-
tu julkaistiin udmurtiksi vuonna 2013 ja vuonna 2016 sen apokryfikirjat, jotka 
ovat ortodokseille osa Raamattua. Käännös on siitäkin merkittävä, että Venä-
jän federaation alueella udmurtin lisäksi Raamattu on ilmestynyt vain muuta-
malla muulla vähemmistökielellä. 
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Egyptin tähti-
taivaan alla

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ KUVAT: EGYPTIN PIPLIASEURA, I STOCK

Viime vuonna Pohjois-Kairossa asuva Myrna sai kokea unohtumattoman joulun: 
hän sai elämänsä ensimmäisen joululahjan. Kymmenvuotiaan tytön koko olemus 
loisti iloa, kun hän avasi pakettiaan. Se sisälsi Raamatun tarinoita, värityskirjoja 
ja palapelejä joulun kertomuksista. Ne johtivat Myrnan ja hänen kolme sisarus-
taan tutkimaan Raamatun tarinoita tunti toisensa perään. Niiden kautta he 
oivalsivat, että joulutarina on kokonaisuus, joka muodostuu erilaisista palasista. 

”Nyt tiedämme, että jouluun 
liittyy monta kertomusta. Ja yhdessä 
niistä muodostuu joulutarina.”
Myrna 10-v.
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Muistammeko mekään, kuinka jouluun kätkey-
tyy monta erilaista tarinaa – ihmetystä, ahdis-
tusta ja pelkoa, mutta samalla odotusta, toivoa 
ja valtavaa riemua? 

Tänä jouluna keskitymme muistamaan Egyptin 
kristittyjen perheiden lapsia. Tuhannet kodit 
odottavat ja kaipaavat sitä yhteyttä ja lämpöä, 
jota lahjamme voivat välittää. Ne voivat sytyt-
tää uuden toivon kipinän, aivan kuten Myrnan 
kodissa viime jouluna. 

Surun ja ilon näyttämö
Raamatussa kerrotaan Marian ja Joosefin pa-
komatkasta vastasyntyneen Jeesus-lapsen 
kanssa Betlehemistä Egyptiin. "Nouse, ota lap-
si ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyp-
tiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata.” 
Matt. 2: 13. Egypti oli pakopaikka, johon Juma-
la johdatti. 

Joulun kertomus koskettaa Egyptiä, mutta 
maa on monen muunkin tärkeän Raamatun ta-
pahtuman näyttämönä: Abraham pakeni näl-
kää Egyptiin, sinne orjaksi myyty Joosefkin 
päätyi – ja yleni koko valtakunnan talouden-
hoitajaksi. Mooses puolestaan muistetaan 
Egyptin prinssinä, joka johti ahdistettuun ase-
maan joutuneet israelilaiset pois Egyptistä 
kohti luvattua maata.

Voimme ehkä kuvitella, kuinka Egyptin kirk-
kaan tähtitaivaan alle kätkeytyy monta eri-
laista tarinaa. Ne kertovat ahdistuksesta, van-
keudesta, mutta myös vapaudesta ja toivosta. 
Niitä kirjoitettaessa on vuodatettu surun kyy-
neliä, mutta myös laulettu kiitosta sydän iloa 
täynnä. 

Historia tuntee Egyptin yhtenä maailman var-
haisimmista korkeakulttuureista. Kristinus-
kollakin on syvät juurensa Niilin suistoilla, sil-
lä evankeliumi saavutti maan jo ajanlaskumme 
ensimmäisinä vuosikymmeninä. Egyptin kris-
tittyjä kutsutaan kopteiksi tänäänkin. 
Viime vuosina Egyptistä on kantautunut synk-
kiä uutisia. Kristittyjä on ahdisteltu, kirkkoja on 
poltettu ja koteja tuhottu. Vaikka vähemmistö-
nä elävät koptit ovat ahtaalla, heillä on elinvoi-
mainen ja kasvava kirkko. 

Luulin että olemme liian syrjässä
Pipliaseuran työ koskettaa kymmeniä tuhan-
sia Egyptin lapsia, nuoria ja heidän perheitään. 
Työtä tehdään yhdessä paikallisten seurakun-
tien kanssa. Ne toimivat pienillä resursseilla, ja 

siksi tukemme merkitsee paljon. Erityisesti maa-
seudulla tuen tarve on suurta. Monissa maaseu-
dun perheissä lastenraamattu onkin perheen 
ainoa Raamattu. 

Kairon laitamilla sijaitsee 400 hengen seura-
kunta, jossa Pipliaseuran työntekijät vierailivat. 
Pastori oli yllättynyt mutta syvästi iloinen:  
”luulin, että olemme liian syrjässä tavoitetta-
viksi.” Vierailu oli hedelmällinen. Sen tulokse-
na seurakunnan lapsille järjestettiin Kingo-fes-
tivaali -niminen lastentapahtuma, jossa Raa-
mattuun tutustuttiin taiteen ja ilmaisutaidon 
keinoin. Seurakunnalle lahjoitettiin myös  
erilaista raamattumateriaalia tukemaan lasten  
ja nuorten parissa tehtävää työtä. 

Pipliaseuran Egyptin työ tavoittaa myös koulu-
jen kristittyjä lapsia. Siellä kymmenet tuhannet 
lapset saavat kauniita kuvallisia lastenraamat-
tuja. Erityisen suosion ovat saaneet suuret las-
ten raamattutapahtumat, jotka kokoavat yhteen 
tuhansia lapsia eri puolilla maata. Nuoret ja tei-
ni-ikäiset kokoontuvat yhteen kykykilpailuun ja 
raamattutapahtumaan, jossa he kilpailevat Raa-
matun tuntemuksessa ja erilaisissa taidelajeissa.

Nyt syttyy valot tuhannet
Myrna on neljästä sisaruksesta vanhin. Hänen 
kotinsa Pohjois-Kairossa on keskellä metalliteh-
taita, joista saasteet leviävät hänen leikkikentil-
leen. Isä on töissä tehtailla ja äiti saa pientä tu-
loa kirkon ompeluprojektista. 

”Lempikirjamme nimi on Etsitään. Luemme kirjaa yhä 
uudestaan, ja opimme aina jotain uutta. Pikkusiskoni 
Miriam on ihastunut värikkäiden kuvien pienistä yksi-
tyiskohdista.” 
Myrna 10-v.

Joulun valo syttyi Myrnan kodissa viime joulu-
na. Hän ja koko perhe saivat lahjan, koska jo-
ku oli muistanut heitä. Näin joulutarina elää tä-
nään. Mekin voimme tänä jouluna pysähtyä 
joulutarinan äärelle. Ja antaa Jumalan lahjan 
täyttää koko sydämemme.

Muistetaan tänä jouluna Egyptin kristittyjä lap-
sia. Joku heistä voi saada elämänsä ensimmäi-
nen lahjan. Voisiko se olla juuri sinulta? Tänä 
jouluna tuhannet valot voivat syttyä, Egyptin 
tähtitaivaan alla. 
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Kymmenen vuotta hiv-työtä
Suomen Pipliaseura on aktiivises-
ti kehittänyt Laupias Samarialainen 
-hiv-ohjelmaa, ja ulkoministeriö on 
tukenut sitä kehitysyhteistyövarois-
ta yli 3 miljoonalla eurolla. Ohjelman 
tavoitteena on ollut hiv-positiivis-
ten syrjinnän lopettaminen ja turval-
lisen seksuaalikäyttäytymisen edis-
täminen.

Jokaisella afrikkalaisella on aidsiin 
kuolleita läheisiä, ja kärsimystä yrite-
tään ymmärtää ja selittää perinteis-
ten uskomusten ja Raamatun avulla. 

TEKSTI: MATLEENA JÄRVIÖ KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Hiv-tartunnat on nähty kirouksena 
tai Jumalan rangaistuksena. Hiv-oh-
jelmassa hyödynnetyt Raamatun 
kertomukset ovat kuitenkin avan-
neet toisen todellisuuden: rakas-
tavan Jumalan, joka ei tuomitse, ja 
Laupiaan samarialaisen, joka auttaa. 
– En enää odota kirkossa, että ihmi-
set tulevat sinne, vaan etsin ihmisiä. 
Laupias samarialainen on opettanut 
tärkeyden toimia lähimmäisten hy-
väksi, ei vain saarnata. Annan myös 
omastani auttaakseni apua tarvitse-
via, tiivistää mosambikilainen pasto-

ri ohjelman vaikutuksesta omaan elä-
määnsä.

Pastori saa työnsä takaisin
Kirkkojen harjoittama syrjintä hiv-po-
sitiivisia ja heidän läheisiään koh-
taan on iso ongelma Saharan etelä-
puolisessa Afrikassa. Jopa osallisuus 
ehtoolliseen on saatettu evätä, ja 
hiv-positiivisia pastoreita on erotettu 
toimestaan. Näin kävi Burundin pää-
kaupungin lähellä Kabezissa asuval-
le John-pastorille. Alueella järjestet-
ty hiv-koulutus koitui hänen onnek-

Suomen Pipliaseuran vuosikymmenen jatkunut hiv-työ Afrikassa päättyy 
seuran strategisen painopisteen siirtyessä lukutaitotyöhön. Laupias sama-
rialainen -hiv-ohjelman ansiosta ihmiset osallistuvat hiv-testeihin, vertais-
ryhmiä on perustettu, ja diakoniaryhmät järjestävät ruokaa ja tukea. 
Perheissä on ruvettu puhumaan seksuaalisuudesta, mikä on olennaista hivin 
leviämisen estämiseksi, mutta tabu monille afrikkalaisille. 
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Näemme nyt ihmisen
– Laupias samarialainen -ohjelma on opettanut minua kuuntelemaan.   
Ennen ajattelin itse tietäväni, mikä ihmisille on hyväksi. Nyt osaan paremmin  
kohdata heidät ja nähdä heidän elämäntilanteensa kokonaisvaltaisesti,  
kertoo Lynner Orengo.

Hän on kenialainen sairaanhoitaja, joka on koulutettu tavoittavaan terve-
ystyöhön yhteisöissä. Koulutus perustuu perinteiseen ajatukseen, jossa 
sairaan hoitaja on aktiivinen toimija, ja yhteisön jäsenten odotetaan ottavan 
onkeensa sairaanhoitajan ohjeistukset. Orengo on toiminut yhteisötyön-
tekijänä vuodesta 2005. Kenian Pipliaseuran Laupias samarialainen -hiv
-ohjelman koordinaattori hänestä tuli vuonna 2012.

Tasa-arvo ja hiv
Sukupuolten välinen epätasa-arvo ja perinteinen mieskuva lisäävät hiv-
tartuntoja. Usein mies päättää yksin seksistä parisuhteessa, ja useat saman-
aikaiset seksisuhteet voivat olla hyväksyttyjä miehille. Käyttäytymismallit siir-
tyvät miehiltä aikuistuville pojille. Hiv-positiivinen nainen tuomitaan usein 
moraalittomana, vaikka hänen vaikutusmahdollisuutensa tartunnan 
ehkäisyyn voivat olla minimaaliset.

– Ennen pastorit keskittyivät ihmisten synteihin ja tuomitsemiseen. Mutta 
olen huomannut, miten Laupias samarialainen -ohjelma on muuttanut pasto-
rien suhtautumista ihmisiin. Pastorit ovat oppineet asettumaan seurakunta-
laisten asemaan, ja näkevät paremmin eri asioiden, mm. epätasa-arvon, vai-
kutuksen ihmisten elämään. Pastoreista on tullut empaattisempia ihmisiä 
kohtaan, toteaa Orengo.

Kristityt ja muslimit yhdessä
– Meillä on Länsi-Keniassa islaminuskoisia vapaaehtoisia. Ensin ajattelimme, 
ettei Kenian Pipliaseura voi tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, mutta ym-
märsimme pian tarvitsevamme heitä. Myös muslimit olivat ensin epäileväisiä, 
mutta huomasivat ettemme evankelioi heitä. Monet hiv-ohjelmassamme  
käytettävät Raamatun tekstit ovat myös Koraanissa.

Eri uskontojen edustajat ovat pitäneet arvopohjaista lähestymistapaa tär-
keänä ja osallistuneet ohjelmaan eri puolilla Afrikkaa, mm. Norsunluuranni-
kolla ja Etiopiassa.

seen: erottamispäätöksen tehneet 
osallistuivat hiv-koulutukseen ja pyör-
sivät päätöksensä. He ymmärsivät, et-
tei Johnin tartunta ollut vaaraksi muil-
le ja tuomitsemisen sijaan häntä tuli 
rakastaa. 

Hiv-työ on kehittänyt 
pipliaseurojen muuta työtä
– Laupias samarialainen on luonut  
toimintamallin jakaa resursseja, antaa 
vertaiskoulutusta ja siirtää osaamista 
muihin hankkeisiin. Yhtyneiden Raa-
mattuseurojen suhteet YK:hon ja mui-
hin organisaatioihin ovat vahvistaneet 
pipliaseurojen brändiä. 

Hiv-ohjelma on osoittanut pipliaseu-
rojen työllä olevan merkitystä myös 
kristillisten piirien ulkopuolella, toteaa 
yhteistyöjohtaja Terje Hartberg  
Yhtyneistä Raamattuseuroista.  

– Keräämme nyt tietoa lähtötilan-
teesta ja hankkeen vaikutuksista myös 
muussa työssämme. Pohdimme tasa- 
arvokysymyksiä eri hankkeissa ja 
organisaatiossamme, ja hiv-hanke-
työntekijöillä on osaamista vammai-
suudesta. Seuramme tunnettavuus 
on kasvanut uusien kumppanuuksien 
myötä, luettelee Kenian Pipliaseuran 
pääsihteeri Elizabeth Muriuki.

Vaikka uusien hiv-tartuntojen määrä 
on kääntynyt laskuun Saharan etelä-
puolisessa Afrikassa, maailman kaikis-
ta tartunnoista suurin osa tapahtuu 
alueella. 

Laupias samarialainen -hiv-ohjelma 
jatkuu Saharan eteläpuolisessa  
Afrikassa pienimuotoisesti paikallis-
ten ja muutaman rahoittavan seuran 
tukemana.



✐ ajankohtaista

✐ ajankohtaista

Siihen aikaan antoi 
keisari Augustus käskyn, 
että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. 
Tämä verollepano oli 
ensimmäinen ja tapahtui 
Quiriniuksen ollessa 
Syyrian käskynhaltijana.
Kaikki menivät kirjoittau-
tumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa.
 
Niin myös Joosef lähti 
Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verolle-
panoa varten Juudeaan, 
Daavidin kaupunkiin 
Betlehemiin, sillä hän 
kuului Daavidin sukuun.
Hän lähti sinne yhdessä 
kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. 
Heidän siellä ollessaan tuli 
Marian synnyttämisen aika, 
ja hän synnytti pojan, 
esikoisensa. Hän kapaloi 
lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa 
majapaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia 
yöllä vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään 
seisoi Herran enkeli, 
ja Herran kirkkaus 
ympäröi heidät.
Pelko valtasi paimenet, 
mutta enkeli sanoi heille: 
“Älkää pelätkö! Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, 
suuren ilon koko kansalle. 
Tänään on teille Daavidin 
kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, 
Herra. Tämä on merkkinä 
teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” 

Ja samalla hetkellä oli 
enkelin ympärillä suuri 
taivaallinen sotajoukko, 
joka ylisti Jumalaa sanoen:
 – Jumalan on kunnia 
korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä, 
joita hän rakastaa.

 Luukas 2:1–14

ouluevankeliumi

Matteusa evang
elium

Jesusa sohkalo
gahallan

1
1 Dát lea Jesus Kristusa, Davida

bártni ja Abrahama bártni,

sohkalogahallan:
2 Abrahamii riegádii

Isak, Isakii riegádii Jakob, Jakobii

riegádedje Juda ja su vieljat, 3 Judai

riegádeigga Peres ja Sera, geaid eadni

lei Tamar, Peresii riegádii Hesron,

Hesronii riegádii
Aram, 4 Aramii riegádii

Amminadab, Amminadabii riegádii

Nahšon, Nahšonii riegádii Salma,

5 Salmai riegádii Boas, gean eadni lei

Rahab, Boasii rie
gádii Obed, gean

eadni

lei Rut, Obedii riegádii Isai, 6 ja Isajii

riegádii David, go
nagas.

Davidii riegádii Salomo, gean eadni

lei Uria áhkká, 7 Salomoi riegádii

Rehabeam, Rehabeamii riegádii Abia,

Abiai riegádii Asaf, 8 Asa�ii riegádii

Jošafat, Jošafatii
riegádii Joram, Joramii

riegádii Ussia, 9 Ussiai riegádii Jotam,

Jotamii riegádii Ahas, Ahasii riegádii

Hiskia, 10 Hiskiai riegádii Manasse,

Manassei riegádii A
mos, Amosii riegádii

Jošia, 11 Jošiai riegádedje
Jojakin ja su

vieljat dan áigge go álbmot dolvojuvvui

Babylonii.
12 Maŋŋil go álbmot dolvojuvvui

Babylonii, de Jojakinii riegádii

S�ealtiel, S�ealtielii riegádii Serubbabel,

13 Serubbabelii
riegádii Abihud,

Abihudii riegádii Eljakim, Eljakimii

riegádii Asur, 14 Asurii riegádii Sadok,

Sadokii riegádii Akim, Akimii riegádii

Elihud, 15 Elihudii riegádii Eleasar,

Eleasarii riegádii Mattan, Mattanii

riegádii Jakob, 16 ja Jakobii riegádii

Josef, Maria boadnjá. Maria riegádahtii

Jesusa, gii gohčod
uvvo Kristusin.

17 Nu leat nappo oktiibuot

njealljenuppelohk
ái buolvva

Abrahama rájes Davida rádjái,

njealljenuppelohk
ái buolvva Davida

rájes Babylonia fáŋgavuođa rádjái, ja

njealljenuppelohk
ái buolvva Babylonia

fáŋgavuođa rájes
Kristusa rádjái.

Jesusa riegáde
apmi

18 Jesus Kristusa riegádeapmi

dáhpáhuvai ná: Maria, Jesusa eadni,

lei lohpádallan Jose�iin. Ovdal go

soai leigga ealligoahtán ovttas, de

bođii albmosii ahte Maria lei máná

vuostá Bassi Vuoiŋŋa bokte. 19 Josef,

su boadnjá, lei vuoi
ggalaš olmmái iige

dáhtton heahppášuhttit su
, ja son áiggui

earránit sus suollemasat. 20 Muhto

go Josef lei mearridan dahkat nu, de

Hearrá eŋgel alm
mustuvai sutnje nie

gus

ja celkkii: “Josef,
Davida bárdni, al

e bala

váldimis Maria áhkkán, dasgo mánná

mii lea su siste, lea sahkanan Bassi

1,1Matteusa evang
eliumMuhtun giehtačállosiin lea: “Matteusa mielde”. =evangeliu

m.

1,15 Jakob =Jakob.

1,18 lohpádall
an Juvddálaš lága mielde lohpádallan

čanai, ja dan sáhtii loahpahit d
ušše earráneami

bokte. =Náittosdi
li ovttaseallin álggii easkka hea

jaid maŋŋil.

1,1 1 Mos 22,18; 1 Muit 17,11 1,2 1 Muit 2,1eč 1,5 Rut 4,13eč 1,7 1 Muit 3,10eč

1,11 2 Gon 24,10eč 1,12 1 Muit 3,17eč 1,16 27,17.22 1,18 Luk 1,26eč
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Kirkolliskokous 
hyväksyi 9.11.2018 
uuden pohjoissaamen 
raamatunkäännöksen
Uusi käännös tukee saamelaista ju-

malanpalveluselämää, 
mutta merkitsee pal-
jon myös sekä kie-
lellisesti että kult-
tuurisesti Euroopan 
ainoalle alkuperäis-
kansalle. Uudel-
la pohjoissaamen 
raamatunkään-
nöksellä on suuri 
merkitys saame-
laisten identitee-
tin vahvistajana.

Raamatunkään-
nös julkaistaan RAA-

MATTU.F I-verkkopalvelussa sekä  
Piplia-sovelluksessa saamelaisten 
kansallispäivänä 6.2.2019. 

Pohjoissaamen Raamatun yhteispoh-
joismaista käyttöönottojuhlaa vie-
tetään 23.–25.8.2019 Kautokeinos-
sa Norjassa ja 1.9.2019 Utsjoella Suo-
messa. Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko ottaa käännöksen käyttöön kir-
koissa 1.9.2019. Muista joulukortti 

Katri Kirkkopellon kauniit joulukortit ovat nyt 
tilattavissa. Hinta: 2€/kpl. Myös ruotsinkielisenä. 
pipliakauppa.fi

Kiinan monet kasvot -vuositeemamateriaali 2019

   Tilaa uutiskirje  

Teemamateriaalissa kerrotaan tarinoiden 
ja tiedon, videoiden, kuunnelmien ja  
PowerPoint-esitysten välityksellä erilaisia 
näkökulmia Kiinasta, raamatunkäännös-
työstä ja kirkon toiminnasta siellä. Mate-
riaaliin liittyy myös erilaisia työskentely-
ideoita Kiinaan perehtymistä varten kai-
kille ikäryhmille. 

Maksuton materiaali lähetetään seura-
kuntien lähetys -ja kansainvälisyystyölle 
sekä nuorisotyölle tammikuussa 2019. 
Materiaalin voi myös ladata osoitteesta: 
piplia.fi/seurakunnille

Vuositeemakoulutukset:
25.1. klo 9–15.30 Helsinki, Maistraatin-

portti 2A

1.2. klo 9–13 Tampere, Aleksanterin 

kirkon krypta

7.3. klo 13–16 Turku, seurakuntien 

toimitalo

13.3. klo 12–16 Karhula, seurakunta-

keskus

15.3. klo 9–13 Jyväskylä, Palokan kirkko

21.3. klo 9–13 Kuopio, Pyhän Johannek-

sen kirkko

25.3. klo 12–16 Oulu, Tuiran kirkko

Seuraa: piplia.fi/tapahtumakalenteri

Lisätietoja: sidosryhmäkoordinaat-
tori Satu Toukkari, p. 040 522 8726 
tai satu.toukkari@piplia.fi

Pipliaseuran uutiskirje pitää sinut 
ajan tasalla ajankohtaisista uutisista.
Tilaa uutiskirje: piplia.fi
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Kahdeksanvuotiaan lapseni kokoiset pojat söivät 
lounastähteitämme Togossa. Ugandalainen kollegani 
Justine totesi lasten olevan onnekkaita. Itse olin het-
keä aiemmin pohtinut mielessäni, että poikien pitäisi 
olla koulussa. Tapahtumasta on yli kymmenen vuot-
ta, ja moneen olen tottunut, mutta en lasten hätään. 

Malja on puolityhjä tai puoliksi täynnä, ja sen ratkai-
see katsojan näkökulma. Kiitollinen mieli näkee sen, 
mitä on. Kun terveys, koulutus tai rauha eivät ole it-

* KOLUMNI

TEKSTI: MATLEENA JÄRVIÖ

Matleena Järviö on Suomen Pipliaseuran kehitysyhteistyön asiantuntija.  

Koulutuspajat, joihin pastoreita ja muita seura-
kuntien aktiiveja on kutsuttu, ovat olleet mones-
ti käänteen tekeviä. Yhteiset keskustelut ja näy-
telmät ovat antaneet mahdollisuuden asettua toi-
sen asemaan ja nähdä läheinen uudessa valossa. 
Kiitos nousee muuttuneista asenteista ja lähim-
mäisenrakkaudesta kumpuavasta toiminnasta: 
vertais- ja tukiryhmistä, mutta ennen kaikkea tar-
tunnan saaneen ihmisarvon palauttamisesta.

Raamatun voimauttavat tekstit
Uskoni on vahvistunut afrikkalaisten kollegojen 
ja kirkkojen kanssa työskentelyn myötä. Olen  
ollut onnekas saadessani tehdä kehitysyhteistyö-
tä kristilliseltä arvopohjalta. Uskonnollisia yhtei-
söjä on helpoin lähestyä niiden omalla kielellä. 
Olen nähnyt Raamatun teksteihin sisältyvän  
muutos voiman, oli sitten kyse hiv-positiivisista, 
vammaisista ihmisistä tai pastoreista. Raamatun 
tekstit voivat vapauttaa ja voimaannuttaa, mutta 
niillä voi myös lyödä.

Naisten alistettu asema, tai hiv-positiivisten ja 
vammaisten ihmisten näkeminen kirouksen tai 
Jumalan rangaistuksen kohteena ovat esimerk-
kejä ongelmallisista raamatuntulkinnoista.   
Kenialainen kollegani Lynner Orengo kertoi, 
kuinka seurakuntien kävijämäärät ovat kasvaneet 
siellä, missä pastorit ovat alkaneet keskittyä ihmi-
siin tuomitsemisen sijaan. Nämä pastorit on kou-
lutettu Laupias samarialainen -hiv-ohjelman työ-
pajoissa. Ihmiset uskaltavat tulla, koska kokevat 
itsensä hyväksytyiksi. Se on suuri kiitoksen aihe.

 

Puoliksi täysi malja

sestäänselvyyksiä, ihminen osaa helpommin arvos-
taa niitä ja kaikkea muuta, mitä hänellä on. Matkat 
kehitysmaihin ovat opettaneet minua kiittämään ja 
huomaamaan, kuinka onnekas olen.

Olin alaston ja te vaatetitte minut
Olen kohdannut monia kiitollisia afrikkalaisia piplia-
seurojen 10-vuotisen hiv-työn myötä. Toki kulttuuri-
set käytössäännöt ohjaavat kiittämään kaukaa tullut-
ta valkoista vierasta, mutta kyse on ollut muustakin. 
Pipliaseurojen Laupias samarialainen -hiv-ohjelma 
on tehnyt monet hiv-positiiviset näkyviksi ja antanut 
heille uuden toivon. Mihin ihminen voi mennä ja ke-
nen puoleen kääntyä, jos kirkkokin hänet hylkää? 
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TEKSTI: MIKA ASPINEN  
KUVA: I STOCK

SaNasi
on meille leipää

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

Leivän murtaminen on jännä paradoksi. Vasta kun murran leipää, 
voin jakaa sitä. Vasta rikottuna, rosoisena, siitä tulee yhteinen elä-
män leipä. Kokonainen leipä kyllä näyttää kauniilta, mutta silloin se 
ei vielä ole päässyt varsinaiseen käyttöönsä.

Onko sanan murtamisessa jotakin samaa? Vasta kun Jumalan Sana 
murtuu osiin, levittäytyy useampaan suuntaan, näyttäytyy rosoise-
na, siitä tulee yhteinen sana – elävästä elämästä puhuva ja elämää 
antava Sana. Ja juuri siitä olen kiitollinen, murtuneesta ja jaetusta 
Sanasta.

Lähden etsimään kiitosta ja kiitollisuutta DigiMarkuksesta. Ajatte-
len, että voisin löytää sitä paljonkin. Ja ehkä sitä siellä onkin, eri-
tyisesti kuvittelen sen nousevan esiin niissä lukuisissa Jeesuksen 
ja ihmisten kohtaamisissa, kun hädässä oleva saa avun. Mutta har-
voin sitä suoraan mainitaan: hämmästyttävän usein kiitollisuus tun-
tuu jäävän kuin rivien väliin. Kiireinen Markus ei paljon pysähtele. 
Suorina sanoina hän puhuu kiittämisestä vain pari–kolme kertaa. 
Yllättäen päädyn leivän äärelle: silloin harvoin kun löydän sanan 
kiitos, se näyttää kuuluvan ruokailun yhteyteen.

Jeesus, olet ottanut käsiisi leivät ja kalat, katsot taivaaseen ja siu-

naat ne, lausut kiitoksen. Pienet eväät: viisi leipää ja kaksi kalaa 
(Mark. 6: 30–44), tai seitsemän leipää ja muutama kala  
(Mark. 8: 1–10). Mutta siunaus ja kiitos saa vaatimattomatkin 
eväät riittämään tuhansille. Vähäisistä antimista tulee juhlapöytä, 
kun ne jaetaan. Jaettu leipä on enemmänkin kuin kaksin-
kertainen leipä. Silloin tuntuu, kuin joulu olisi jo ovella.

Jeesus, otat viimeisellä aterialla käsiisi leivän ja viinimaljan.  
Siunaat kiittäen, ja jaat elämän eväät ystävillesi (Mark. 14: 22–25). 
Yhteys vahvistuu ja lujittuu – murtumisen ja jakamisen synnyt- 
tämä yhteys. Sinä murrat leipää ja murrut itse, jotta meidän ei 
tarvitsisi murtaa itseämme eikä toisiamme. Leipä murtuu puoles-
tamme. Sinä jaat viinin ja vuodatat vertasi, jottei meidän tarvitsisi 
enää vuodattaa toistemme verta, vaan voisimme nauttia yhteisen 
rauhan maljan, kiitollisena rauhan ruhtinaalle.

Ja kun sana tästä elämän leivästä kantautuu eteenpäin, 
sananmuruset synnyttävät kiitollisuutta – ja samalla uutta  
Sanan nälkää.
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Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................

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

OULUN PIPLIASEURA
Pj. Seija Helomaa 
Kirkonniementie 6, 90900 Kiiminki
040 5793 245, 
seija.helomaa@evl.fi

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Tapio Lohikko
Vilppulanpolku 14 A 4, 
33720 Tampere
tapio.lohikko@gmail.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
Seurakuntapalvelu
Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 010 838 6531
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, eksegetiikan asiantuntija, DigiUT-hanke
Tuomas Juntunen, kielellinen 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 4/2018

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  | raamattu.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. Risto Vallipuro, 
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,  
Tikkakoski
040 545 8720, risto.vallipuro@evl.fi

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

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Hannu Laukala
045 230 6645, 
hannu.laukala@gmail.com

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

Raamattu 92-käännös
Hiekanväriset kannet ovat pehmeää nahkajäljitelmää. 
Sivukoko 122 x 180 mm. 20 € 

Raamattu 33/38-käännös 
Teksti uudella taitolla ja kaksiväripainatuksella. Kannet  
ovat tyylikästä grafiitinharmaata rouhenahkaa.   
Sivukoko 122 x 180 mm. Saatavana myös nahkakantisena  
väreillä musta ja viininpunainen. 29 € 

Rakkaimmat lahjaraamatut

Raamattu 33/38, grafiitti                                   29 €

Raamattu 92, hiekka                                          20 €

Raamattu 92, beige, isoteksti                            26 €

Joulukortti + kuori, MINIMITILAUS 5 KORTTIA                         suomi  2 €  ruotsi  2 €   

ilmoitamme tekStiVieStillä Paketin SaaPumiSeSta!

Isotekstinen 
Raamattu 92-käännös
Beigenväriset kannet ovat kovaa ja 
kestävää nahkajäljitelmää. 
Sivukoko 148 x 218 mm. 
26 € 

Tilaa lahjaraamatut kätevästi osoitteesta pipliakauppa.fi

ODOTETTU 

UUTUUS! 29 € 


