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Suomessa 
■ Uuden pohjoissaamenkielisen Raamatun julkaisujuhlia vietettiin Utsjoella ja 
Kautokeinossa. Yhteispohjoismainen käännöstyö kesti yli 20 vuotta.

■  Vuoden 2019 aikana Pipliaseurassa käännettiin suurin osa Uuden testamentin 
kirjoista suomeksi. UT2020, käännös alkukielestä mobiilikäyttäjille julkaistaan 
lokakuussa 2020. 

Maailmalla 
■ Raamattu jatkaa bestsellerinä. Vuoden 2019 loppuun mennessä koko Raamattu 
oli käännetty 694 kielelle, Uusi testamentti 1 542 kielelle ja jokin raamatunosa 
1 159 kielelle. Raamattu on tällä hetkellä 5,7 miljardin ihmisen saavutettavissa.

■ Suomen Pipliaseura tukee Raamatun kääntämistä Intiassa, Kiinassa, Namibiassa, 
Thaimaassa ja Venäjällä. Pitkät käännöshankkeet Malawissa ja Sambiassa saatiin 
päätökseen, ja niitä juhlittiin vuonna 2019. Työ Sambiassa jatkuu.

■ Syksyllä 2019 Kiinassa painettiin 200:s miljoonas Raamattu, joista 85 miljoonaa 
on mennyt jakeluun Kiinan sisällä. Raamattuihin tarvittiin pitkään suomalaista 
erikoispaperia. – Kun näitä Raamattuja luetaan Kiinassa ja muualla maailmassa, 
uskomme, että Jumalan sana ei palaa tyhjänä, vaan täyttää sen tarkoituksen, jota 
varten se on lähetetty, sanoi Yhtyneiden Raamattuseurojen Kiinan työn johtaja 
Kua Wee Seng.

Jatkoimme lukutaitotyötä
Vuonna 2019 Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmassa keskityttiin oppimateriaa-
lien tuottamiseen sekä opettajien ja pipliaseurojen työntekijöiden koulutukseen. 
Aapiset on saatu valmiiksi kuudelle kielelle viidessä maassa. Lukutaitoluokan on 
käynyt tähän mennessä 4 300 oppilasta.

32 KANSAINVÄLISTÄ 
HANKETTA

RAAMATUN-
KÄÄNTÄMISEEN

LUKUTAITOTYÖHÖN

RAAMATUNKÄYTTÖÖN

VAROISTA:

J U L K A I S U TO I M I N TA
Rippikoulu- ja vihki raamatut, kaste- ja onnittelu- 

lahjat sekä maksuttomat julkaisut 

Raamatun tutkimiseen ja syvempään tuntemiseen. L U K U TA I TOT YÖ R A A M AT U N  K ÄY T TÖÄ  
E D I S TÄVÄT  H A N K K E E T  

SY R J I V I I N  A S E N T E I S I I N  
VA I K U T TA M I N E N
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TYÖN KAUTTA 
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SANOMA TULEE 
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HÄNEN OMALLA 

KIELELLÄÄN. 

Käänsimme Raamattua eri kielille
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Puheenjohtajan puheenvuoro
Raamattu on aarre
Olen toiminut ensimmäistä vuotta Suomen Pipliaseuran puheen-
johtajana. Tämä luottamustehtävä on minulle hyvin mieluinen. Pipliaseuran yli 
200-vuotinen historia on yksi osoitus siitä, mitä voimasanoja Raamatussa on. 

Raamattu on kristillisen kirkon ja yksittäisen kristityn aarre. Iloitsen erityisesti Piplia-
seuran upeasta työstä Raamatun saavutettavuuden edistämiseksi digiaikana. Raa-
mattu on nyt jokaisen ihmisen ulottuvilla myös matkapuhelimen kautta ja Raamattua 
voi lukea tai kuunnella helposti. Tämä antaa valtavasti mahdollisuuksia seurakunnille 
esimerkiksi rippikoulutyön rikastamiseen. 

Millaisessa roolissa Raamattu sitten piispan arjessa näyttäytyy? Piispan työhön sisältyy 
paljon vierailuja seurakunnissa, messun toimittamista ja saarnoja. Saan työkseni tutkia 
ja jakaa sanaa. Tällöin käytän apuna myös kommentaareja. Kaiken perusta on kuitenkin 
Raamatun käyttö oman hengellisen elämän hoitamisessa. Raamatun hengellinen 
lukeminen ja siihen yhdistyvä rukous antavat perustan myös piispan työlle.

Vuosi 2019 oli YK:n alkuperäiskansojen vuosi. Kuinka sopivaa olikaan juhlavuonna 
ottaa käyttöön uusi pohjoissaamenkielinen Raamattu juhlallisessa messussa Utsjoen 
kirkossa. Tässä yhteispohjoismaisessa suurhankkeessa Pipliaseura näytti voimansa.

Olen hyvin läheltä voinut seurata ihmisten kokemuksia siitä, miltä heistä tuntui vas-
taanottaa pohjoissaamenkielinen Raamattu, joka oli kirjoitettu heidän omalla kielellään. 
On vaikea kuvitella, että nämä Raamatut jäisivät vuosikausiksi kirjahyllyyn pölyttymään. 
Iloitsen erityisesti siitä, miten huomasin nuorten ottavan Biibbalin vastaan. 

Tässä ajassa on paljon muuttuvia tekijöitä, jotka aiheuttavat epävarmuutta.   
Kirkolla on tärkeä tehtävä olla toivon tuojana silloin, kun on vaikeaa. Iloitsen siitä, 
miten seurakunnat ovat löytäneet Raamatun sanat ja lauseet esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa rohkaisuksi ja toivon viestiksi onnettomuuksien ja vaikeuksien aikana.   
Kirkko on rohkeasti esillä Raamatun sanoilla. 

Koen kiitollisuutta saadessani olla Pipliaseuran työssä huolehtimassa siitä, että 
ihmisillä olisi mahdollisuus kuulla evankeliumia omalla äidinkielellään. Sydämelleni 
nousee vahva viesti, joka on myös kirjailtuna Oulun piispan liturgisen asun punaiseen 
stolaan. "Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen 
kaikille, jotka uskovat." Room. 1:16

Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa, Suomen Pipliaseuran puheenjohtaja
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Toiminnanjohtajalta  

Osana jatkuvaa muutosta
Suomen Pipliaseuran työssä tavoitellaan pysyvää muutosta. Tavoitteena ei 
kuitenkaan ole uusi pysyvä tila. Olemme osa jatkuvaa muutosta, joka tuo 
kaikkeen toimintaan epävarmuuden elementin. Viimeisen vuoden aikana 
tämä jatkuva ja voimakas muutos on ollut käsinkosketeltava.

Globaali poliittinen ja taloudellinen kenttä on murroksessa. Ilmastonmuutos 
ja siihen liittyvät ilmiöt voivat yllättää tavalla, joka muuttaa oleellisesti 
suunnitelmia. Malawissa kesäkuulle suunniteltu lomwen raamatunkäännök-
sen juhla siirtyi, kun satama, jonka kautta Raamattuja oli määrä kuljettaa, 
tuhoutui hirmumyrskyssä. Raamatut kuitenkin löysivät perille, ja juhla 
toteutui elokuussa.

Koronaviruksen nimellä tunnettu COVID-19 laittoi ensin Kiinan raamattu-
työn suunnitelmat uuteen järjestykseen. Nyt se vaikuttaa pipliaseurojen 
toimintaan kaikkialla maailmassa. Emme vielä tiedä, miten se lopulta muut-
taa tapaa, jolla teemme työtä. Joka tapauksessa on selvää, että pandemia 
tulee vaikuttamaan vuoden 2020 talouteen heikentävästi. 

Strategiamme mukaisesti kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Olemme osa 
muutosta ja pyrimme omalla työllämme vaikuttamaan muutoksen suuntaan. 
Viime kädessä Suomen Pipliaseuran työ ja sen kehittyminen ovat kuitenkin 
Jumalan käsissä. Tästä Jeremia kirjoittaa:

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni 
ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja 
toivon.” Jer. 29:11

Markku Kotila
Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja
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Raamatun saavutettavuus 2020
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Raamatunkääntäminen nopeutunut maailmanlaajuisesti
Pipliaseurojen keskeisin tehtävä on raamatunkääntäminen. Unelmana on, että jokainen voisi lukea Raamattua 
omalla kielellään, kullekin sopivassa muodossa. 
Raamattu on jo nyt maailman käännetyin kirja. Viimeisen viiden vuoden aikana pipliaseurat ovat saaneet valmiiksi  
uusia raamatunkäännöksiä jopa viidennekselle maailman väestöstä. Vuodelle 2038 ulottuva etenemissuunnitelma   
lupaa edelleen nopeutuvia tuloksia. 

Vuonna 2019 ensikäännös 50 kielelle ja uusi käännös 40 kielelle
Vuonna 2019 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 90 kielellä. Nämä käännökset ovat 617 miljoonan 
ihmisen saavutettavissa. 50 uusista käännöksistä oli ensikäännöksiä. Näitä kieliä puhuu 29 miljoonaa 
ihmistä. Ensimmäisen koko Raamatun käännökset saavuttavat arviolta 4,2 miljoonaa ihmistä.

Raamattu saavuttaa 5,7 miljardia ihmistä
Vuosi 2019 vei raamatunkääntämistä osaltaan lähemmäs unelmaa: vuoden loppuun mennessä maailman 
7 350 kielestä koko Raamattu oli käännetty 694 kielelle, joita puhuu 5,7 miljardia ihmistä.* Lähes kolme 
neljäsosaa Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntämiä. 

Uusi testamentti on käännetty 1 542 kielelle. Näiden kielten puhujia on 793 miljoonaa. Jokin raamatunosa 
on käännetty 1 159 kielelle, ja näitä puhuu 463 miljoonaa ihmistä. 

Silti tehtävää riittää: yli puolelle maailman kielistä ei ole vielä käännetty mitään raamatuntekstiä, eikä  
1,5 miljardilla ihmisellä ole koko Raamattua omalla kielellään. 

Ensikäännökset jakautuivat seuraavasti:
•  6 kielelle ensimmäinen koko Raamattu
•  11 kielelle ensimmäinen Uusi testamentti
•  33 kieliryhmälle jokin raamatunteksti ensim-    
mäistä kertaa. Näistä 11 oli viittomakieliä. 

Kielet kehittyvät ja myös Raamatun kieli vanhenee. 
Siksi Raamatusta tehdään yhä uusia käännöksiä, 
jotka auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet 
ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä. 
Uusia käännöksiä tehdään myös erilaisiin käyttötar-
peisiin. 
  
Vuonna 2019 pipliaseurat julkaisivat 40 kielelle 
uuden tai uudistetun käännöksen. Näiden kielten 
puhujia on 588 miljoonaa ihmistä. 

Raamatun saavutettavuus 2019

Ensikäännökset ja uudet käännökset 2019
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Digitaalinen raamattukirjasto on kaksinkertaistunut  
viidessä vuodessa
Yhtyneet Raamattuseurat ylläpitää digitaalisten raamatunkäännösten kirjastoa 
(The Digital Bible Library, DBL). Sen sisältämien raamatuntekstien määrä on kak-
sinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Vuoden 2019 loppuun mennessä 
DBL:ssä oli 2 244 tekstiä 1 589 kielellä.

Äänikirjojen lukumäärä on kasvanut nopeasti 1 180 kirjaan 780 kielellä, joita käyttää 
5,5 miljardia ihmistä. Ensimmäinen viittomakielinen käännös ladattiin palveluun 
vuonna 2018. Viime vuonna palvelussa julkaistiin viisi viittomakielistä käännöstä.

Viidessä vuodessa raamatun-
käännöksiä yli 1,7 miljardille 
ihmiselle
Vuodesta 2015 lähtien raamatunkäännöksiä 
on julkaistu 270 kielelle, jotka tavoittavat 
viidenneksen maailman väestöstä.  – Se on 
iso luku, sanoo Yhtyneiden Raamattuseuro-
jen pääsihteeri Michael Perreau.  – Mutta 
mikä todella innostaa ja motivoi meitä, on 
se, miten Jumala käyttää sanaansa muut-
taakseen yksilöiden, kirkkojen ja yhteisöjen 
elämää. 

Käännöksiä näkövammaisille ja kuuroille ihmisille
Uusia näkövammaisille ihmisille tarkoitettuja käännöksiä pistekirjoituksella valmistui viisi vuonna 2019. Niistä koko 
Raamattuja oli yksi, Intian assaminkielisen Raamatun uudistettu käännös. Muut käännökset olivat raamatunosia Intian 
muille kielille sekä saksaksi ja japaniksi.

Kuurojen viittomakielisiä raamatunosia valmistui 12 vuonna 2019. Näitä viittomakieliä käyttää noin 2,8 miljoonaa 
kuuroa ihmistä. 

Tähän mennessä vain noin 10 prosentilla maailman viittomakielisistä ihmisistä 
on jokin raamatunosa käännettynä. Tämä tekee arviolta 70 miljoonasta kuu-
rosta ihmisestä yhden maailman suurimmista ryhmistä ilman omaa käännöstä.

1 200 käännöstä valmistuu vuoteen 2038 mennessä
Raamatunkäännöstyön vauhtia edistää pipliaseurojen kaksi vuotta sitten asettama tavoite: 20 vuoden aikana 
valmistuu 1 200 käännöstä, jotka tulevat olemaan 600 miljoonan ihmisen saatavilla.

Tavoitellusta 1 200 raamatunkäännöksestä 63 valmistuu helmikuuhun 2020 mennessä. 277 tekstiä on valmis-
teilla ja 860 hanketta odottaa aloittamista. 

*Luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 31.3.2020 julkaisemiin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2019. Näihin tilastoihin 
kootaan vuosittain kaikkien keskeisten kansainvälisten raamatunkäännöstoimijoiden luvut. 

Tarkoituksenamme ei ole täyttää kirjahyllyjä vaan täyttää sydämiä elämää muuttavilla  
raamatunsanoilla. – Alexander Schweitzer, UBS:n kansainvälisen raamatunkäännöstyön johtaja

Pipliaseurojen valmistuneet käännökset 2015–2019
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Uusi pohjoissaamen raamatunkäännös 
otettiin hyvin vastaan
Pohjoissaamen uuden raamatunkäännöksen käyttöönottojuhlia vietettiin elo–syys-
kuussa Norjan Kautokeinossa sekä Utsjoella Suomessa. Käännös oli aiemmin julkaistu
jo saamelaisten kansallispäivänä 6.2. Piplia-sovelluksessa sekä Raamattu.fi-verkko-
palvelussa, joissa myös käyttöliittymä on pohjoissaameksi.  – Uutta Raamattua on  
mukava lukea. Se on ymmärrettävää, kieli on tosi rikasta, sanoi 16-vuotias Mihkkal 
Karpoff ensi kokemuksestaan tekstin äärellä Utsjoella. Vuosi sitten rippikoulussa 
hän luki vielä vanhaa käännöstä.

Pipliaseurojen yhteispohjoismainen käännöshanke kesti yli 20 vuotta. Hanketta johtivat 
Norjan ja Suomen Piplia seurat yhteistyössä Ruotsin Pipliaseuran kanssa. Uudessa 
käännöksessä on otettu aiempia käännöksiä ratkaisevasti enemmän huomioon suomalais-
ugrilaisen kielen luonne ja tekstin ymmärrettävyys yli valtakuntien rajojen.  

Omalla kielellä Raamatun sanoma muuttuu henkilökohtaiseksi
– On tärkeää, että jokainen voi kuulla ja lukea evankeliumia omalla äidinkielellään. Uusi raamatunkäännös on 
suuri ilonaihe niin kirkollemme kuin koko maallemmekin, sanoi arkkipiispa Tapio Luoma Utsjoella, kun Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko otti käännöksen käyttöön.

– Ilonkyyneliä vuodatan erityisesti siitä, että voin jakaa uusia Raamattuja 
ensi kesän rippikoulussa nuorille, sanoi saamelaistyön sihteeri, pappi 
Erva Niittyvuopio. – Raamatun sanoma koskettaa aivan eri tavoin, 
kun saa lukea Jumalan armosta ja rakkaudesta omalla äidinkielellään.  
Raamatun sanoma muuttuu henkilökohtaiseksi, sanoo Niittyvuopio, joka 
toimi myös pohjoissaamen käännöksen arviointiryhmän puheenjohtajana. 

Edellinen koko Raamatun käännös pohjoissaameksi oli 124 vuoden  
takaa, vuodelta 1895. Vaikeasti ymmärrettävä vanhan käännöksen 
kieli on nyt kääntynyt uudeksi kirjalliseksi kieleksi, jota pohjoissaamen 
puhujien on helppo ymmärtää. 

Nuorille ymmärrettävää kieltä
Puolen vuoden käytön jälkeen Niittyvuopion korviin on kantautunut vain hyvää palautetta käännöksestä. 
– Nuoret saattavat sanoa, että olen lukenut Raamattua, hän iloitsee.

– Rippikoulussa vanhaa raamatunkäännöstä oli aika vaikea lukea ja ymmärtää. Mutta nyt kun uusi käännös on 
valmis, uskon, että se auttaa nuorta ja vanhempaa sukupolvea lukemaan Raamattua, kommentoi Nils Johan Eira 
Norjan Kautokeinosta.

– Terminologiassa ja kielessä näkyy se, että se on meille käännetty, Niittyvuopio sanoo. – Raamatunkäännöksellä 
on todella suuri merkitys. Saamme lukea koko Raamattua juuri tämän päivän pohjoissaamen kielellä. 
Käännöksessä kieltä on sovitettu saamelaiseen maisemaan, mikä helpottaa lukijaa hahmottamaan, mistä on 
kysymys. Niittyvuopio kuvailee, että teksti on kirjoitettu niin hyvin, että hän saattaa Raamattua lukiessaan maala-
ta oman mielenmaisemansa: tietty raamatunkohta voi viedä vahvasti tuttuun ja rakkaaseen Lapin maisemaan.

Käännös hyväksytty kolmen valtion alueella
Pohjoissaame on saamen kielistä levinnein. Puhujia on useita kymmeniä tuhansia, 75 % kaikista saamenkielisistä. 
Raamatunkäännös on tärkeä kieliteko ja samalla ensimmäinen laaja tekstikokoelma, jonka kielellinen muoto on 
hyväksytty kaikkien kolmen valtion alueella, joissa sitä puhutaan. 

Yhteinen kirjallinen äidinkielen muoto tuo pohjoissaamen puhujia aiempaa lähemmin yhteen ja siten vahvistaa 
myös heidän identiteettiään. Vuonna 2019 vietettiin myös YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta, jolle pohjois-
saamen Raamatun julkistus antoi myös oman merkityksensä.
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 – Edellisen käännöksen ongelmana oli se, että se oli niin 
riippuvainen norjan kielestä. Norjan ja saamen lauseen-
rakenteet eivät ole samanlaisia. Suurin haaste oli muotoilla 
lauseenrakenteita niin, että teksti on enemmän saamen 
kielen mukaista. Saamen kielihän muistuttaa enemmän 
suomen kieltä kuin norjaa, sanoo emeritusprofessori 
Ole Henrik Magga Norjasta.

Hankkeen projekti- ja käännösryhmässä oli laajasti 
mukana kielitieteen, teologian ja saamenkielisen hen-
gellisen elämän asiantuntemusta. Käännöksen johtavana 
kielitieteilijänä toimi Oulun yliopiston Giellagas-instituutin 
emerituslehtori, FT Tuomas Magga, joka kantoi päävas-
tuun siitä, että käännöksen kieli olisi ymmärrettävää eri 
maissa asuville kielenpuhujille. 

– Kyllä tämä on pioneerityö. Olemme joutuneet 
kaivamaan kirjallisuudesta, lähinnä parista kielellisestä 
tutkimuksesta ja sanakirjasta sen, millainen pohjoissaamen 
kieli on ilman pääkielten vaikutusta, sanoo Tuomas Magga. 
Samalla syntyi ensimmäinen kuvaus eri alueilla puhuttavan 
kielen rakenteista, kun tähän asti on ollut vain yhteinen 
ortografia.

Arkkipiispa myönsi Tuomas Maggalle pohjoissaamen 
käännöstyöstä evankelis-luterilaisen kirkon ansiomerkin, 
Mikael Agricolan ristin vuoden 2020 alussa.
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Sambiassa ja Malawissa valmistui raamatunkäännöksiä 

Gift NyireNda on Sambian Pipliaseuran 
käännöskoordinaattori. – Pidän työstäni ja  
koen, että se on minulle kutsumus.
Nyirenda toimi aiemmin seurakuntapappina. 
– Jumala on johtanut minua. Aiempi opiskeluni 
ja työni valmistivat minua tähän, vaikka en itse 
tiennyt, mihin päätyisin. Kun ihmiset saavat 
käsiinsä omakielisen Raamatun ja näen heidän 
ilonsa ja innostuksensa, innostun itsekin. 

– Kun luen Raamattua omalla kielelläni, se 
vaikuttaa selkeältä ja helpolta. Vieraskielisen 
Raamatun laita on toisin. Voin kyllä lukea  
vaikkapa englanninkielistä käännöstä, mutta  
en voi koskaan olla varma, ymmärränkö  
vieraan kielen sanat ja lauseet oikein vai en. 
Omakielisen Raamatun sanoissa kuulen 
Jumalan puhuvan minulle tavalla, jonka 
ymmärrän.

Nuoret ymmärtävät uusia käännöksiä Sambiassa
Alkukesästä 2019 Sambiassa juhlittiin kahden Uuden testamentin julkaisemista: uutta käännöstä luvalen 
kielelle sekä tongankielistä käännöstä laajoin selitysosuuksin. Suomesta käyttöönottojuhliin osallistuivat hankkeita 
rahoittaneesta Helsingin seurakuntayhtymästä yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén ja yhteisen kirkko-
neuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen sekä Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila ja kansain-
välisen työn johtaja Richard Brewis. 

– Matkalla näin, miten helsinkiläisten seurakuntalaisten varoilla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, joilla   
on pitkäaikainen vaikutus, kuvasi kokemuksiaan Stefan Forsén.

Sambian alueella puhutaan 74 paikallista kieltä. Maan virallinen kieli on englanti ja sen rinnalla seitsemällä  
paikallisella kielellä on erityisasema. Sambian Pipliaseura toimii aktiivisesti saadakseen aikaan nykykieliset  
käännökset näille seitsemälle eri kielelle. 

Luvalea puhutaan sekä Sambian länsiosissa että Angolassa. Edellinen raamatunkäännös on vuodelta 1956. 
Luvalenkielisessä uudessa käännöksessä on huomioitu aiempaa enemmän kielen eri murteita samalla, kun
oikeinkirjoitus on ajanmukaistettu. Varsinkin nuorten on helpompi ymmärtää uutta kuin vanhaa käännöstä, 
ja siksi lopputulokseen on oltu laajalti tyytyväisiä.

– Oli hieno nähdä ihmisten kasvot, kun he saivat Uuden testamentin omalla kielellään, kommentoi   
Jukka Pakarinen luvalen käännöksen käyttöönottojuhlissa Kabompossa, Luoteis-Sambiassa.

ToNGaa puhutaan Sambian eteläosissa ja Zimbabwessa. Tongankielinen Uusi testamentti on vuodelta 1996,   
ja uudessa käännöksessä siihen on liitetty tekstin merkitystä avaavia selityksiä. Tongankielinen Uusi testamentti   
on ensimmäinen Sambiassa paikallisella kielellä laadittu ja julkaistu Uusi testamentti selityksin. 

Tongaa puhuvien pastoreiden ja opiskelijoiden koulutustaso on matala, ja selitykset tukevat erityisesti 
seurakuntien työntekijöitä niin saarnojen kuin raamattuopetuksen valmistelussa. Tämä vahvistaa koko 
yhteisön hengellistä elämää.

  Työni on minulle kutsumus. 
   Käännöskoordinaattori Gift Nyirenda”8  ■  VUOSIKERTOMUS 2019     
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Sambiassa ja Malawissa valmistui raamatunkäännöksiä 

KaoNdeN kieltä puhutaan erityisesti maan pohjoisosissa 
sekä Kongossa ja Angolassa. Ensimmäinen Raamattu 
kaonden kielellä ilmestyi vuonna 1975. Kun kaonden 
kieltä on aktiivisesti kehitetty ja otettu käyttöön uusi 
oikeinkirjoitus, perinteinen käännös muuttui nuorille 
vaikeaksi. Paikallisten kirkkojen toiveesta sen tekstiä 
alettiin uudistaa vuonna 2015. Uuden testamentin 
kirjojen osalta työ saatiin valmiiksi vuoden 2019 
lopussa. Uudistettu kaondenkielinen Uusi testamentti  
otetaan käyttöön vuonna 2020. 

Käännöstyön merkitys 
Pipliaseurojen asiantuntijoilla on käännösten  
laatimisessa erityisen keskeinen rooli. Paikallisia   
kieliä puhuvien kääntäjien koulutustaso vaihtelee  
pappisseminaarista maisteritasoiseen yliopistotut-
kintoon. Kääntäjillä on siksi haasteita niin Raamatun 
tulkinnassa kuin itse käännöstyössä. 

Parhaimmillaan raamatunkäännöstyö mahdollistaa 
kristil lisen sanoman välittymisen kulttuurisesti oikealla 
tavalla. Uudet raamatunkäännökset vahvistavat  
kirkkojen ja seura kuntien perustyötä. Parhaassa 
tapauksessa käännöstyö myös lähentää eri kirkkoja. 

Vuonna 2019 Helsingin seurakuntayhtymältä saatu 
hankerahoitus kohdistui Malawin ja Sambian hankkei-
siin sekä raamattukäännöskonsulttina toimivan Seppo 
Sipilän työkuluihin. 

Malawin lomwet saivat koko Raamatun
Elokuussa 2019 vietettiin ensimmäisen lomwenkielisen 
koko Raamatun käyttöönottojuhlia. Käännöstyö kesti  
14 vuotta. Raamatun käyttöönottojuhlassa Suomen  
Pipliaseuraa edustivat asiantuntijat Ari Vitikainen 
ja Chris Pekka Wilde. – Aiemmin lomweilla ei ole ollut 
mahdollisuutta lukea Raamattua omalla kielellään,   
nyt se onnistuu, iloitsi raamatunkääntäjä Brian Chifika.

Uusi testamentti julkaistiin lomweksi vuonna 2014,   
minkä jälkeen arvostus omaa kieltä ja kulttuuria kohtaan  
on kasvanut. Raamatunkääntäjä Hayes Metani kertoo, 
että omaa kieltä saatettiin aiemmin hävetä, koska vain 
virallisten kielten kuten englannin ja chichewan puhuminen 
oli hyväksyttävää.

Uudelle Raamatulle on selvä tilaus. Ennen raamatun-
käännösten valmistumista jumalanpalveluksissa käytettiin 
chichewankielistä Raamattua. Nykyään kirkossa voidaan 
käyttää seurakuntalaisten omaa äidinkieleltä, ja ihmiset 
kokevat Jumalan puhuvan lomwea.

Raamatun valmistumisen jälkeen Malawin Pipliaseura 
siirtyy lukutaito-opetukseen. Lukutaitomateriaali on jo 
valmis, ja opetus alkaa vuonna 2020.
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Marraskuussa 2019 Kiinan Nanjingiin kokoontui suuri kansainvälinen  
kutsuvierasjoukko juhlistamaan merkittävää rajapyykkiä: Kiinassa oli syksyllä 
painettu 200:s miljoonas Raamattu. Raamatuista 85 miljoonaa on levitetty 
Kiinan kirkoille, mukaan lukien pistekirjoitusraamatut sekä Raamatut 11 Kiinan 
vähemmistökielelle.

Nanjingissa sijaitseva maailman suurin raamattupaino, Amity Printing Press, 
perustettiin vuonna 1987. Ensimmäiset 100 miljoonaa Raamattua painettiin 
25 vuoden kuluessa kirjapainon perustamisesta. Vuoden 2012 jälkeen tahti on 
merkittävästi kiihtynyt, sillä viimeisimpien 100 miljoonan Raamatun painami-
seen meni vain seitsemän vuotta.

Suomen Pipliaseura on tukenut raamattupainoa sen alkuhetkistä lähtien. 
Raamattuihin tarvittava ohutpaperi tuli ensimmäiset kymmenen vuotta 
Suomesta, koska sitä ei kyetty valmistamaan Kiinassa. Sittemmin Suomesta on 
ohjattu tukea raamattupainatuksiin Kiinan kristillisen neuvoston (CCC) kautta. 

Juhlallisuuksiin Nanjingissa osallistui Kiinan kirkon, Yhtyneiden Raamattu-
seurojen ja useiden kansainvälisten järjestöjen ylintä johtoa ja edustajia. 
Ohjelmassa oli seminaareja, juhlallisuuksia sekä raamattunäyttelyn avajaiset. 

Mukana oli myös Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) delegaatio toiminnan-
johtaja Michael Perreaun johdolla. UBS:n seurue muodostui 16 raamattupainolle 
tukea antaneesta piplia seurasta. Suomen Pipliaseuraa edustivat hallituksen 
jäsen Anne Haverinen ja viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari. 

Etelä-Afrikan tilaamassa raamattu-
erässä oli 200:s miljoonas Raamattu.
Kuvassa oikealla Etelä-Afrikan Piplia-
seuran pääsihteeri Dirk Gevers.

  200 miljoonaa Raamattua painettu Kiinassa
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Vuositeema: Kiinan monet kasvot

Pipliaseuran vuositeema-
materiaali palvelee seurakuntien 
lähetys- ja globaalikasvatusta eri 
ikäryhmissä. Aineistopaketti 
sisältää artikkeleita, tarinoita 
ruohonjuuritasolta, lyhytvideoita ja 
ideoita työskentelyihin. Vuonna 2019 
Kiinan monet kasvot -vuositeemaan 
liittyviä koulutuksia järjestettiin 
Helsingissä, Tampereella, Oulussa, 
Kuopiossa, Karhulassa, Turussa ja 
Jyväskylässä.

Kiinan väestöstä yli 92 % kuuluu han-kiinalaisiin; jäljelle jääviin vähemmis-
töihin kuuluu arviolta 115 miljoonaa ihmistä. Valtion tunnustamia vähem-
mistöryhmiä on 55, mutta kielten mukaan laskettuna vähemmistöjä on 
satoja. Yunnanin maakunnassa asuu 25 etnistä vähemmistökansaa. Alueen 
kristityistä valtaosa kuuluu johonkin vähemmistökansaan. 

Pipliaseura tukee Kiinassa raamatunkääntämistä kuudelle vähemmistö-
kielelle sekä Raamattujen saatavuutta etenkin maaseudulla. Piplia seuran 
vuoden 2019 teemana Suomessa oli Kiina.

Omakielinen Raamattu vahvistaa koko kansaa
Su Lai You osallistui vuonna 2004 muiden maallikkosaarnaajien kanssa 
koulutukseen. Siellä hän kuuli uutisen, josta kehkeytyi hänen elämäntehtä-
vänsä: bai yin kielelle oli alkamassa raamatunkäännöstyö. 

Uusi testamentti bai yin kielelle valmistui vuonna 2015. – Itkin, kun vastaan-
otin sen. Hetki oli ikimuistoinen, Su Lai You kertoo. Nyt mies on mukana 
Vanhan testamentin käännöshankkeessa, tiimin vetäjänä. 

Toinen bai yin kielen raamatunkääntäjä, Sun Li sanoo: – Kun vanhemmat 
saavat Raamatun omalle kielelleen, he lukevat sitä lapsilleen. Näin seuraava 
sukupolvi voi säilyttää ja kehittää omaa kieltään. Tämä vaikuttaa koko 
kansamme kehitykseen. 

– Omakohtainen usko on käännöstyön perustus ja antaa työlle merkityksen. 
Kääntäjän tulee myös tuntea oma kielensä hyvin, jotta pystyy tekemään 
mahdollisimman hyvää raamatunkäännöstä, Sun Li kiteyttää. 

Zhangin odotus täyttyi
Yunnanin vuorilla hmong-kylässä asuva Zhang kertoo uskon ja Raamatun 
merkityksestä elämässään. Hän muistelee lämmöllä uskoontulonsa alkuai-
koja, 80-lukua. Ihmiset kokoontuivat usein pienissä ryhmissä rukoilemaan 
ja ylistämään Jumalaa omalla hmongin kielellään ilman kirkkorakennusta ja 
Raamattua. Joillakuilla tosin oli käsinkirjoitettuja kopioita Raamatun sivuista 
sekä kristillisistä lauluista. Ne olivat peräisin lähetystyöntekijöiltä. – Käytim-
me ja kopioimme edelleen niitä tekstejä, joita meillä sattui kulttuurivallan-

kumouksen jäljiltä olemaan. Niiden kautta 
opimme tuntemaan Jumalaa. 

Zhang oppi lukemaan hmongin kielellä 
1980-luvun alussa tultuaan kristityksi. 
Kristittyjen kokouksissa lukutaitoa opetel-
tiin yhdessä. Zhangilla ei ole kuitenkaan 
koskaan ollut omaa Raamattua. Vasta 
vuonna 2019, Pipliaseuran työntekijöiden 
vierailun aikana, hän sai oman Raamatun 
ja vieläpä hmongin kielellä. Mies kertoo 
liikuttuneena: – Olen niin onnellinen ja 
kiitollinen tästä kirjasta. Nyt kun sain 
oman Raamatun, aion todellakin lukea 
sitä. Tämä on minulle hengellistä ruokaa.

Kouluja käymätön mies avaa ryhmyisillä 
työmiehen sormillaan kirjan. Hän etsii hitaasti lempiraamatunkohtansa 
Joh. 3:16–21. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut…” Perheen  
savitalon edustalla koetaan pyhä hetki.

raamatuNkääNNöstyötä kiiNassa
 § 55 virallista vähemmistöä 
 § yli 250 eri vähemmistökieltä
 § 9 kielelle käännetty Uusi testamentti 

tai Raamattu Pipliaseurojen tuella
 § 6 käännöshanketta parhaillaan  

käynnissä
 § tukea Raamattujen saatavuuteen 

etenkin maaseudulla

       
■  piplia.fi  

SUOMEN PIPLIASEURA 

Vuositeemamateriaali 2019

 
 

       ■  piplia.fi  
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Vuositeemamateriaali 2019
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Suomen Pipliaseuran vuonna 
2019 tukema työ
Raamatunkäännöstyö
iNtia
Käännöstyö 16 kielelle
kiiNa
Käännöstyö kuudelle vähemmistökielille
malawi
Lomwenkielinen Raamattu
Namibia
Ndongan- ja kwanjamankieliset Raamatut
thaimaa
Uudistettu thainkielinen Raamattu selityksin 
veNäjä
Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä 
Raamatunkäännösinstituutin kanssa: komin, marin 
ja ersämordvan Vanhan testamentin hankkeet
Jakuutinkielinen Vanha testamentti, Venäjän Pipliaseura
yhteiset
Pohjoissaamen Vanhan testamentin käännös, käännös-
hankkeet koltansaameksi ja inarinsaameksi, raamatun-
käännöstyön ja muun raamattutyön koordinointi sekä 
raamatunkäännöstyön laadunvalvonta ja tukipalvelut

Lukutaitotyö 
lukutaitoa Naisille afrikassa: 
Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania
xamtanga-, turkana-, lomwe-, jao-, dhimba- ja kagulu-
kansojen parissa

iNtia
Lukutaitokoulutus 15 kielelle
arabiaN Niemimaa
Raamatunkertomuskirjaset vierastyölaisille hindin   
ja telugun kielillä
yhtyNeet raamattuseurat
Lukutaitotyön koordinaatio ja tukitoiminnot
Lukutaitoasiantuntijapalvelut Afrikassa

Raamatunkäyttö
eGypti
Raamattujakelut kristityille alakoululaisille
Raamattuja vähävaraisille
Raamattuleirejä nuorille
iNtia
Raamattuja näkövammaisille
Leskien ja haavoittuvassa asemassa olevien naisten 
auttaminen
israel
Raamattuja nuorille ja aikuisille
jordaNia
Humanitaarista apua pakolaisille ja köyhille perheille
Raamattuleirejä nuorille
kiiNa
Raamattujen saatavuuden parantaminen erityisesti 
maaseudulla
palestiiNa
Lasten ja nuorten kristillisen identiteetin vahvistaminen
sloveNia
Raamatunlukuohjelma katolisen kirkon jäsenille

Hiv-työ
Burundi
Laupias samarialainen -hiv-ohjelma

Yleisavustukset perustoimintoihin
• Yhtyneet Raamattuseurat: Yleisavustus yhteisiin 
 toimintoihin 
• Israelin arabiankielinen, Irakin ja Sambian Pipliaseurat
• Digitaalisen julkaisualustan (IBEP) kehittäminen  
 globaalin etelän pipliaseurojen käyttöön

Lisäksi Suomen Pipliaseura tukee ja vahvistaa kansain-
välisten kumppaneidensa viestinnän, varainhankinnan, 
digitaalisten palveluiden ja hallinnon kehittämistä.

Kansainvälinen työ 2019
Vuonna 2019 Suomen Pipliaseura tuki 32 hanketta 
Yhtyneiden Raamattuseurojen ohjelmien kautta. 
Pipliaseurojen rooli ekumeenisena toimijana 
mahdollistaa myös yhteistyön yli kirkkokuntarajojen.

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

Suomen Pipliaseuran hallituksen hyväksymän strategian 
mukaisesti hankkeiden määrä vähenee, mutta volyymi 
kasvaa etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 
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Varainhankinta Suomessa
Yhteistyösopimukset mahdollistavat 
pitkäjänteisen työn
Seurakuntien ja Pipliaseuran yhteistyön lähtökohtana on seura-
kunnalle kuuluva vastuu kirkon lähetystehtävän toteuttamisesta.  
Yhteistyösopimusten kautta mahdollistuu mm. lukutaitotyö viidessä 
Afrikan maassa, raamatunkäännöstyö Kiinassa, Intiassa, Thaimaassa 
ja Namibiassa sekä raamatunkäännöstyö suomensukuisten kielien 
parissa Venäjällä sekä Raamatun aseman vahvistumisen Lähi-idässä.

Yhteistyöseurakunnat voivat seurata työtä ja sen etenemistä 
uutiskirjeiden, Piplia-lehden ja verkkosivujemme kautta. 
Piplia.fi/seurakunnille

” Yhteistyösopimus 
Pipliaseuran kanssa tuo 
seurakunnan työhön
globaalin näkökulman 
ja mahdollistaa kansain-
välisen lähetystyön 
toteutumisen.
PÄIVI LINNOINEN
Tapiolan seurakunnan
kirkkoherra

Yksityisvarainhankinta tärkeä kulmakivi
Uskolliset lahjoittajat ovat työn elinehto. Vuonna 2019 
yksityisvarainhankinta tuotti 530 000 euroa, mikä on 25 % 
Pipliaseuran kaikista lahjoitustuotoista. Vuoden aikana hankittiin 
varoja raamatunkääntämisen, lukutaidon sekä raamatunkäytön 
edistämisen puolesta Kiinassa, Afrikassa, Intiassa ja Lähi-idässä. 

Kanavista tekstiviestilahjoitukset ovat nousussa. Tekstiviesti– 
kuukausilahjoittajien määrä kasvoi 21 %. Myös verkkolahjoit-
tamisen tuotto nousi vuonna 2019. 

Poimintoja vuodelta 2019
Kesäkampanja keräsi varoja raamatunkäännöshankkeelle 
Namibiassa. Raamatunkääntäminen nuorelle sukupolvelle 
edistyy hyvin. Ensimmäiset evankeliumitekstit saatiin valmiiksi,  
ja ne saivat testilukijoilla erinomaisen vastaanoton. Uudet 
ndongan- ja kwanjamankieliset Raamatut valmistuvat  
vuoteen 2027 mennessä.

Betlehemin lapsi -joulukeräys nosti esiin heikoimmassa 
asemassa olevat lapset konfliktialueella Palestiinassa. 
Pipliaseuran tuella lapset pääsevät päiväleireille, joissa 
he leikkivät, laulavat ja oppivat sovinnosta ja anteeksi-
antamuksesta näytelmien ja tarinoiden keinoin. 

Vuoden uutuus, aineeton Voimalahja ilahduttaa 
ystävää. Pipliaseura avasi Voimalahjakaupan painottuen 
aineettomiin lukutaito- ja joululahjoihin. Tavoitteena 
on, että Voimalahjat vakiinnuttavat tulevina vuosina 
asemansa Pipliaseuran lahjoitustapojen joukossa.

Vuoden 2019 keräyskohteet
• Jordania ja Lähi-itä: raamatunkäyttö (kaksi keräystä)

• Kiina: raamatunkääntäminen (kaksi keräystä)

• Itä-Afrikka: lukutaito (kaksi keräystä)

• Intia: naiset ja lesket

• Namibia: raamatunkääntäminen

• Egypti: lapsi- ja nuorisotyö

• Lähi-itä: lapsityö

Kuukausitukirenkaat

• Piplia tukirengas: ajankohtaiset hankkeet

• Namibia-tukirengas: raamatunkäännöstyö kwanjaman ja  

 ndongan kielille

• Agricola-tukirengas: lukutaitotyö naisille Afrikassa

• Lähi-idän lapset -tukirengas: työ lasten parissa

• Kiina-tukirengas: raamatunkäännöstyö vähemmistökielille

 Lukutaitoa naisille 
 Afrikassa 9 %
 Intia 18 %
 Lähi-itä 15 %

    Kiina 17 %
 Suomen suku 21 %
 Namibia 17 %
 Thaimaa 3 % 

Pipliaseuran yhteistyösopimukset 2019
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Uusi testamentti kääntyy mobiiliksi

Miksi uusi käännös? 
UT2020 tehdään uudenlaisille lukijoille. Käännöksen ei ole tarkoitus korvata vuoden 1992 Kirkkoraamattua, vaan 
toimia sen rinnalla. 92:n ilmestymisen jälkeen, lähes kolmessakymmenessä vuodessa maailma on ottanut valtavan 
digiloikan. Raamattuakaan ei nähdä enää vain kahden kannen väliin asettuvana kirjana. UT2020 toimii paitsi uutena 
suomennoksena, myös digitaalisena tekstikorpuksena täydentäen nykykäyttäjien tarpeita ja tottumuksia.

UT2020 käännetään alusta alkaen mobiilikäyttöä varten, joten digitaalisuus kietoutuu itse käännökseen. Tässä se 
eroaa aiemmista digitaalisista Raamatuista, jotka on ensin käännetty kirjaksi ja sitten viety jaeltaviksi digitaaliseen 
kanavaan.

Kenelle käännetään?
UT2020:n kääntämistä ohjaa nykysuomalaisten, etenkin 15–25-vuotiaiden kielentaju. Kääntäjien apuna on toiminut 
rekonstruoitu mallilukija, jonka taustalla on tutkimustietoa mm. ikäluokan arvoista ja kielellisestä osaamisesta.  

EKUmeeninen ohjAUSryhmä Kommentoi teKStiä KäännöS-
ohjelmASSA SeKä KoKoontUU KeSKUStelemAAn KUStAKin 
KäännöSjAKSoStA yhdeSSä projeKtiryhmän ASiAntUntijoiden  
jA Kääntäjien KAnSSA.

EKSegeetti lAAtii KreiKAnKieliSeStä teKStiStä  
SAnASAnAiSen SUomennoKSen, joKA on SUomeKSi 
Vielä KAnKeAA Kieltä.

KieliASiAntUntijA mUotoilee rAAKAteKStiStä 
hyVää SUomeA Siten, että AlKUKielen merKityK-
Set  VälittyVät tArKASti jA ymmärrettäVäSti.

KääntämiStä ohjAAVAt SoVitUt
KäännöSperiAAtteet, jA VAlintojA
peilAtAAn mAllilUKijAn KielentAjUUn. 

TAVAlliSiltA lUKijoiltA Kerätään pAlAU-
tettA läpi KäännöStyön. PAlAUte otetAAn 
hUomioon  teKStien ViimeiStelySSä.

Kääntäjät jA mUUt  
projeKti ryhmän ASiAn-
tUntijAt KeSKUSteleVAt 
KäännöSrAtKAiSUiStA

Raamatunkäännös syntyy yhteistyössä

Pipliaseurassa on käännetty Uutta testamenttia uudelleen suomeksi alkuvuodesta 2018 lähtien. Suurin osa kääntä-
misestä on ajoittunut vuodelle 2019. Valmista on lokakuussa 2020, kun UT2020 julkaistaan Piplia-sovelluksessa ja 
osoitteessa Raamattu.fi. 

Uuden käännöksen voi nähdä raamatunkääntämisen uranuurtajana kahdella tapaa: se on ensimmäinen käännös 
alkukielestä mobiilikäyttäjille ja ensimmäinen käyttäjäkeskeinen raamatunkäännös, myös kansainvälisesti.

Kieli muuttuu. Hyvä, että Raamattu pysyy ajan tasalla. – 16-vuotias testilukija Mitro
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  esimerkki käännöksestä,   
  Kääntäjien ehdotus. 

Isämme taivaissa.

Osoita nimesi pyhyys,

anna valtakuntasi tulla

ja tahtosi toteutua

maan päällä samoin kuin taivaassa.

Anna meille tänäänkin 

tarpeeksi leipää

ja anna meille anteeksi velkamme,

niin kuin mekin olemme 

antaneet anteeksi niille,

jotka ovat meille velkaa.

Äläkä vie meitä koettelemuksiin,

vaan pelasta meidät pahan vallasta. 

Matt. 6:9–13

▲
  

Uusi testamentti 2020
• käännetään alkukielestä  
 mobiilikäyttäjille
• välittää alkukielen merkitykset  
 rikkaalla ymmärrettävällä suomen  
 kielellä
• kääntämisen fokuksessa on  
 vastaanottaja
• tarkoitettu kaikenikäisille, mutta  
 kääntämistä ohjaa 15–25-vuotiaiden  
 kielentaju
• Pipliaseura vastaa käännöksestä;  
 ekumeeninen ohjausryhmä antaa  
 palautetta koko käännösprosessin  
 ajan
• jokainen käännösjakso testataan  
 lukijoilla / käyttäjillä
• julkaistaan myös audiona

Kääntämisen aikana käännösratkaisuja peilataan mallilukija Elisan arvioituun  
ymmärrykseen ja tyylitajuun. Samalla oletetaan, että se mikä on ymmärrettävää 
parikymppisille, on ymmärrettävää myös sitä vanhemmille. Kielentaju on siten eri 
asia kuin kohderyhmä.

Varsinaista kohderyhmää määrittelee käyttötilanne: halu lukea tai kuunnella sanaa 
puhelimesta – iästä riippumatta. Käännös on tarkoitettu kaikenikäisille suomea 
osaaville, joilla puhelin pysyy kädessä. Lisäksi käännöksestä tehdään myös äänite, 
jota voi helposti kuunnella. Audio on hyvä myös niille, joille lukeminen on hankalaa.
Kääntäjille tekstin muotoilemisessa oman kriteerinsä asettaa siten myös se, että 
tekstin tulee toimia samanaikaisesti sekä käyttäjälle, lukijalle että kuulijalle.

Mikä muuttuu?
Käännöksessä näkyy myös kielen muuttuminen. Aiemmat käännökset vaikuttavat 
edelleen ymmärrettäviltä, mutta lähemmin tarkasteltuna huomaamme, että monet 
sanat, etenkin luonto- ja maataloussanat sekä tietyt uskonnolliset termit ovat 
vieraita, vanhahtavia tai saavat parikymppisten mielessä eri merkityksen, kuten 
esimerkiksi: ies, viskain, kuurna, leili, autuas, armo ja vanhurskas. Samalla myös 
virkerakenteet – tekstin rakentuminen puhelimen näytölle – sekä tyylikysymykset 
vaativat oman huomionsa.

UT2020:n päätavoite on välittää alkutekstin merkityksiä nykylukijalle ymmärrettä-
västi ja rikkaalla suomen kielellä. Sanasanainen raakateksti olisi vaikeaa ja mahdo-
tonta kieltä: paino on hyvän ja tarkan sanomisen tavan löytämisessä. Käännös 
välittää paikoin alkutekstin merkityksiä myös aiempia käännöksiä tarkemmin.

Keneltä kysytään?
UT2020:n fokuksessa on käyttäjä. Tämä tarkoittaa, että käännösvalinnoissa kuulos-
tellaan nykylukijoiden kielentajua ja että käännöksiä testataan todellisilla käyttäjillä. 
Palautteen kerääminen erilaisilta ja eri-ikäisiltä käyttäjäryhmiltä on tärkeä osa 
käännösprosessia. Testausryhmiä on ollut varusmiehistä ilmaisutaidon lukiolaisiin, 
opiskelijoihin ja eri-ikäisiin aiheesta kiinnostuneisiin netinkäyttäjiin.

Testaus jatkuu avoimella nettikyselyllä, jossa kaikki halukkaat kutsutaan mukaan 
raamatunkäännöstyöhön. Lisäksi Pipliaseura teettää erillisen tutkimuksen ulkopuoli-
sella alan yrityksellä, millä taataan vastausten väestöedustavuus vastaajien luku-
määrän, ikäluokkien, asuinpaikan ja koulutustaustan suhteen. Kaikista kyselyistä 
saadut palautteet otetaan huomioon käännöksen viimeistelyvaiheessa.

Ketkä tekevät?
Käännöstä tekee kaksi päätoimista kääntäjää, jotka on palkattu Pipliaseuran työn-
tekijöiksi hankkeeseen. Pipliaseuran projektiryhmä on käännöstyön päävastuullinen 
toimija. Tärkeä rooli on myös ekumeenisella ohjausryhmällä, joka on linjannut ja 
kommentoinut kaikkia käännöstekstejä alusta alkaen ja läpi koko prosessin.

Käännöksen rahoittavat evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen Pipliaseura. Vähem-
mistökirkot osallistuvat kuluihin oman edustajansa resurssikulujen muodossa.
Lue lisää / katso tekijät: Piplia.fi 
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Raamattu runsaimmillaan 
digitaalisessa ympäristössä
Piplia seura julkaisi loppuvuodesta 2018 uuden Raamattu.fi-verkkopalvelun. Vuoden 2019 loppuun mennessä sivustol-
la oli vieraillut noin 500 000 suomalaista. Heidän viettämänsä aika Raamattu.fi-sivustolla on yhteensä yli 6,2 miljoonaa 
minuuttia. Raamattu.fi- sivustolla voi paitsi lukea Raamattua useista eri käännöksistä ja tehdä raamattuhakuja, myös 
syventää tietämystään Raamatun ajan maailmasta, sen ilmiöistä ja ihmisistä. 

Piplia-sovellus puolestaan on helppokäyttöinen raamatunlukusovellus, joka tuo myös päivän sanan, lukuohjelmat ja 
ääniraamatun helposti saataville matkapuhelimeen. Lukuohjelmat tarjoavat monenlaisia temaattisia kokonaisuuksia 
raamatunlukijoille. Esimerkiksi pastori ja ympäristötutkija, TT Panu Pihkalan lukuohjelma Luonto, Raamattu ja sinä 
avaa Raamatun luontoon liittyviä aarteita ja haastaa samalla lukijaa pohtimaan omaa paikkaansa osana luomakuntaa. 
Lukuohjelma on saatavilla Piplia-sovelluksessa, jonka voi ladata sovelluskaupoista maksutta.

Piplia-sovelluksessa ja verkkosivustolla on myös maksullisia sisältöjä, jotka edellyttävät voimassa olevaa tilausjaksoa. 
Näitä ovat kreikan ja heprean alkukieliset tekstit, Suomalainen ääniraamattu 1992 ja 1933/-38 sekä sadoittain raama-
tuntekstejä taustoittavia artikkeleita ja kuvia, jotka mahdollistavat perusteellisen syventymisen Raamatun maailmaan. 
Lisensoitujen sisältöjen kuluja katetaan 12 kuukauden tilausjaksoja myymällä. 

Pipliaseura painaa lähes jokaisen Suomessa jaettavan rippiraamatun. Uudet rippiraamatut sisältävät yksilöllisen 
koodin, joka oikeuttaa 12 kuukauden tilausjaksoon verkkopalvelussa. Rippiraamatun koodit on liitetty ”digitaaliseen 
kohtaamispolkuun”, jolle nuoret antoivat nimeksi PaRiRiPaRiAsiaA. Polulla nuori saa rippikoulun käymistä ja raamatun-
käyttöä tukevaa viestintää sähköpostiinsa. Sisältö on tuotettu yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituk-
sen sekä muutaman suuren seurakuntayhtymän rippikouluvastaavien kanssa.

Raamattu muuttuu kokemukselliseksi virtuaalilaseilla
Salamat leimuavat ja ympärillä lyövät aallot. ”Herra, etkö välitä, vaikka hukumme”, yrittää opetuslapsi huutaa 
epätoivoisena. Jeesus herää, levittää kätensä ja sanoo myrskylle: ”Vaiti, ole hiljaa.” Pilvet raukeavat, aallot tyyntyvät. 
Jeesus tyynnyttää myrskyn -kertomus muuttuu VR-lasien kautta eläväksi. Kolmiulotteinen virtuaalimaailma tuottaa 
kokemuksen, jossa pääsee omakohtaisesti osaksi raamatunkertomusta – katselemaan Markuksen evankeliumin 
tapahtumia Jeesuksen, opetuslasten tai kyläläisen silmin. Käsikirjoituksen mukaan mallinnetut hahmot ja äänet 

muistuttavat tietokonepeliä. Lopputulos on kokemuksena eräänlaista matalan kynnyksen bibliodraamaa, joka ei 
edellytä etukäteisvalmistautumista. 

PipliaVR-tarinat ovat koettavissa Töölön seurakunnan Fokus-tilassa, Mall of Triplassa. Tarinat voi 
saada myös seurakuntien omille laitteille. Uutuutena ovat myös Piplia 360°-videot, joissa raamattu-
mietiskelyt johdattavat äänen kera Pyhän maan tapahtumapaikoille. Videoita on kuvattu 

Genesaretinjärven rannalla, Betlehemissä ja Jerusalemissa.

Jäsenkirkot ja seurakunnat ovat suurin Pipliaseuran työn mahdollistaja ja 

yhteistyökumppani. Pipliaseura tekee yhteistyötä seurakuntien kanssa ja tuottaa   

monenlaisia materiaaleja, koulutuksia ja digipalveluita seurakuntatyön käyttöön.  

Moni seurakunta on valinnut Pipliaseuran strategiseksi yhteistyökumppaniksi toteuttamaan visiotaan 

lähetyksestä. Katso lisää, kuinka palvelemme seurakuntia: Piplia.fi/seurakunnille
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Monipuolista kustannustoimintaa
Suomen Pipliaseura on Suomen vanhin ja suurin raamatunkustantaja, 
joka toimittaa valtaosan suomalaisten Raamatuista. Seurakuntien rippi- 
ja vihkiraamatut muodostavat noin 90 % kaikista Pipliaseuran toimitta-
mista Raamatuista. Molempia raamattumalleja kehitetään palvelemaan 
paremmin niin lukijoita kuin seurakuntia.

Raamattujen levikki       2019     2018

Raamatut   
suomenkieliset   64 698 65 525      
muunkieliset      372       456

Uudet testamentit
suomenkieliset    610    1 064    
muunkieliset     259       323

Syksyllä 2019 julkaistiin Vauvan oma rapinaraamattu -pehmokirja,  
joka sai Helsingin Kirjamessuilla erinomaisen vastaanoton. 
Mari Torri-Tuominen on sanoittanut ja sovittanut teoksesta löytyvän 
laululeikin Psalmin 139 teemasta. Monet seurakunnat lahjoittavat 
rapinaraamatun kasteperheille. Rapiseva pehmokirja on sekä mieluinen 
lahja vauvalle että hyvä alku kristillisen kasvatuksen tueksi vanhemmille.

Piispa emerita Irja Askola, toimittaja Anna-Stina Nykänen ja asian-
tuntija Kimmo Kosonen keskustelemassa Vallaton ja rajaton sana 
-tilaisuudessa. Juontajana toimi Pipliaseuran seurakuntapalvelun 
johtaja Antti Siukonen.

Pipliaseura osallistui vuonna 2019 Jyväskylän Kirkkopäiville
Pipliaseura järjesti Kirkkopäivillä Vallaton ja rajaton sana -yleisö-
tilaisuuden yhdessä Lähetysseuran kanssa. Lisäksi yhteistyössä 
Hiljaisuuden ystävien kanssa tarjolla oli Hiljaisuuden talo, jossa oli 
mahdollisuus hengähtää, lukea ja kuunnella Raamattua sekä pysähtyä 
raamattumietiskelyiden äärelle.
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Lukutaitotyö vahvistaa naisia ja koko yhteisöä
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma tuo toivoa 20 000 naiselle Etiopiassa, Keniassa, 
Malawissa ja Tansaniassa. Työtä aloitetaan myös Namibiassa. Ohjelma on tähän mennessä 
tuottanut lukutaito-oppimateriaaleja kuudelle kielelle, kouluttanut paikallisten pipliaseurojen 
työntekijöitä ja lukutaito-opettajia sekä lisännyt naisten lukutaitoa järjestämällä lukutaito-
koulutusta viidellä vähemmistökielellä. 

Ohjelmassa mukana olevat kielet ovat sellaisia, joille on aiemmin valmistunut raamatun-
käännös. Lukutaito-opetus on avointa kaikille uskonnosta riippumatta.

Vuonna 2019 Lukutaitoa naisille -ohjelman lukutaitoluokissa Itä-Afrikassa opiskeli   
2 101 oppilasta, joista naisia oli 1 745 eli 83 %. Opettajia oli 189 ja heistä 66 % naisia.   
Kaikkiaan ohjelman lukutaitoluokissa on opiskellut 4 300 oppilasta.

Lukutaito-ohjaaja Martha roolimallina muille naisille
Martha Makalani toimii Malawissa Lukutaitoa naisille Afrikassa -hankkeessa jao-kielen 
projektin lukutaito-ohjaajana. Hänen tehtäviinsä kuuluu lukutaitoluokkien organisointi ja 
seuranta. Hän on myös mukana kouluttamassa ja tukemassa opettajia heidän työssään ja 
varmistamassa yhteisöjen johtajien kanssa, että lukutaitoluokat saavat tarvittavan tuen.

Martha teki ennen vapaaehtoistyötä kyläpäällikön toimistossa Namwerassa. Hänen kävi 
sääliksi lukutaidottomat naiset, jotka tulivat lastensa kanssa terveystarkastuksiin, saamaan 
avustusta ja kuittaamaan palkkioita. Hän auttoi heitä lukemalla ohjeistuksia ja osoitti pape-
reista paikan, johon he painoivat peukalonjälkensä, kun tarvittiin kuittausta.

Martha oli erityisen iloinen siitä, että Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaa alettiin toteuttaa 
vuodesta 2017 lähtien juuri Namweran alueella. Siellä tarve lukutaito-opetukselle oli suuri, 
koska muut jaonkielistä lukutaito-opetusta tekevät järjestöt toimivat kaukana Namwerasta. 

Perinteisesti johtajuus periytyy jao-kylissä miehiltä toisille miehille. Mutta ajat muuttuvat,  
ja nyt myös naisia on vastuutehtävissä. Martha on iloinen saadessaan olla roolimalli 
yhteisössä, jossa naisten johtajuus ei ole itsestäänselvyys. Aluksi hän koki, ettei häntä 
arvostettu ja häneen suhtauduttiin epäileväisesti. Mutta kun Martha teki työnsä hyvin, 
yhteisön suhtau tuminen alkoi muuttua. Nykyään kyläläiset ottavat hänet hymysuin vastaan. 
Myös kylän johtajat ovat hyväksyneet hänet, ja mies–nainen-asetelman sijaan kanssakäymi-
sessä vallitsee keskinäinen kunnioitus. 

Martha on ylpeä siitä, että saa olla vastuussa projektista, joka auttaa Namweran naisia.  
Vaikka työ on ollut erityisen haasteellista, Martha iloitsee siitä, että hän saa nyt nähdä, 
kuinka lukutaidottomat naiset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. Henkilökohtaisesti Martha 
kokee iloa ja ylpeyttä siitä, että vaikka projekti jonain päivänä loppuu, hän on ollut tuomassa 
yhteisölle jotain hyödyllistä. Naisten lukutaito vahvistaa koko yhteisöä. Lukutaitoiset naiset 
lähettävät myös lapsensa kouluun, ja hyvän kierre siirtyy sukupolvelta toiselle.
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LUKUTAITOLUOKAN
OPETTAJISTA  
ON NAISIA

Agricola-kävely muistuttaa 
lukutaidon merkityksestä
Pipliaseuran vuotuinen Agricola-kampanja ja 
perinteinen Agricola-leivos saivat vuonna 2019 
rinnalleen uuden muodon, Agricola-kävelyn. 

Pilottivaellus toteutettiin yhteistyössä idean isän, 
laulaja Hannu Holman kanssa. Reitti kulki suomen 
kirjakielen isän, Mikael Agricolan synnyinpitäjästä 
Pernajasta Turkuun, jossa Agricola toimi piispana. 
Pituutta matkalle tuli noin 330 kilometriä, 
historiallista Kuninkaantietä seuraillen. 

– Moni ihminen on kulkenut vanhoja pyhiin-
vaellusreittejä, mm. Santiago de Compostelaa. 
Samankaltainen vaeltaminen kotimaassa on 
kiehtonut myös minua, sanoo Holma.

Matkan varrella pysähdyttiin keskiaikaisille 
kivikirkoille, joita mahtuu reitin varrelle useita. 
Koko reitti taitettiin 12 taipaleessa, jotka olivat 
16–32 kilometriä pitkiä. 

Pipliaseura tuli luontevasti mukaan matkaan: 
Agricola-kampanja on pitänyt esillä lukutaidon 
merkitystä ja laajaa kansainvälistä lukutaitotyötä 
jo vuosia. Agricola-kävelystä tuli yksi keino nostaa 
aihetta esiin kotimaassa. Halutessaan osallistujat 
saattoivat lahjoittaa kansainväliseen lukutaitotyö-
hön kävelemiensä kilometrien mukaan.

Kävely päättyi lokakuussa Turun tuomiokirkossa 
järjestettyyn rukoushetkeen. 

– Kävellessä olen saanut monin aistein havaita 
ympäristöä, joka autoillessa vilahtaa ohi. Vaihte-
levat maisemat ja kelit, virkistävät keskustelut, 
mielen rauhoittuminen kävellessä, olivat mannaa 
sielulle. Koen, että kesäni oli monella tavalla 
syvempi, sanoo Holma.

Jatkossa Agricola-kävely kehittyy yhä enemmän 
pyhiinvaelluksen suuntaan. Pipliaseura tarjoaa 
matkalle mukaan myös mietiskelymateriaalia.
Agricola.fi  

        LUKUTAITOA NAISILLE AFRIKASSA

Ohjelman tavoitteena on, että vuoteen 2024 mennessä  
20 000 naista oppii lukemaan lukutaitokursseilla.
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2 101
Etiopiassa, Keniassa, Malawissa ja Tansaniassa opiskeli 
yhteensä 2101 oppilasta, joista naisia oli 1 745 eli 83 %.

LUKUTAITO-
LUOKKAAN 
OSALLISTUJIA 

66 %
Malawissa järjestettiin lukutaito-
luokkien jälkeisiä kirjallisuusryhmiä. 
Niihin osallistui 362 oppilasta.

                  VUONNA 2019

362



▲
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Toiminnan tuotot ja kulut 

Kansainvälinen työ
Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut 
Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 160 000 euroa. Seura saa   
sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia. 

TUKI SEURAKUNNILTA: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Suomen 
Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 016 000 
euroa ja muita tuottoja 442 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta olivat noin prosentin 
verran korkeammat kuin vuonna 2018. Suomen evankelis-luterilaisen 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. Seuran yksi painopiste on 
kuukausilahjoittamisen kasvattaminen. 

JULKISET AVUSTUKSET: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 100 000 euroa. 

Suomen Pipliaseuran tuotot muodostuvat pääosin varainhankinnan ja kustan-

nustoiminnan tuotoista. Muita tuottoja ovat tuotot sijoitustoiminnasta, jäsen-

maksuista 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 kustannustoimin-

nan tuottojen ja kulujen rakennetta, kumpaakin erikseen. Lisäksi kuvataan, miten 

seuran sijoitustoimintaa hoidetaan.

                         €             %
 1 015 905
 206 114
 235 476 
 529 779
 100 000
 73 217 
 2 160 489 

47
9
11

25
5
3

100

 Varainhankinta tulolajeittain                   

  Talousarviomäärärahat   
  Kohdevarat  
   Kolehdit 
  Lahjoitukset yksityisiltä
  Julkiset avustukset 
 Muut lahjoitukset
 Yhteensä

%
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Hankkeiden jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti 
Saharan eteläpuoleisen Afrikan työ on suurelta osin kehitysyhteistyöhankkeita. Maail-
manlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen suurin. Euroopan osuus ja 
siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska hankkeet 
ovat valmistumassa. Lukutaitohankkeiden prosentuaalinen osuus on kasvanut.

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot   
Vuonna 2019 kansainväliseen työhön käytettiin 1 995 000 euroa. Tästä ohjelma-
rahoitusta oli 1 475 000 euroa eli 74 %. 

Ohjelmatuki käytettiin kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin koskien raamatun-
käännöstyötä, lukutaitotyötä ja raamatunkäyttöä. Kehitysyhteistyö kohdentui lukutaito-
ohjelmaan. Lisäksi pipliaseurojen yhteisillä ohjelmilla tuettiin Yhtyneiden Raamattuseurojen 
jäsenseuroja hankkeiden suunnittelussa ja seurannassa.

Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään 
käytettiin 26 %. 
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Kustannustoiminta
Kustannustoiminnan tuotot supistuivat 2 % edellisvuodesta. Toiminnan tuotot olivat 
941 000 euroa. 90 000 euron tuottoylijäämällä katetaan seuran yhteisiä hallinnon 
kuluja.

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta
Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa 
pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden alijäämä on 149 000 euroa, ja se 
kirjattiin toimintapääoman vähennykseksi. Alijäämä muodostui uuden raamatunsuo-
mennoksen käännöskuluista, joita ei kateta kansainväliseen työhön saaduilla varoilla.
Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2019 tasearvoltaan yhteensä 2 322 000 euroa 
pitkäaikaisina sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Alkuvuodesta 2020 sijoi-
tusomaisuus on järjestetty uudelleen niin, että Nordeassa ja OP:ssa on kummassakin 
puolet sijoitetusta pääomasta. Sijoitusten hoidossa painotetaan entistä vahvemmin 
vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
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 Hallitus 

Puheenjohtaja 
jukka keskitalo, piispa (ev.lut.)
Varapuheenjohtaja 
timo mäkiriNta, kirkkoherra  (ort.)
Jäsenet
aNNe haveriNeN, ohjelmapäällikkö (SVKN) 
miNNa koistiNeN, pastori (ev.lut.)
risto Nurmela, dosentti (ev.lut.)
jaaNa raNtala, koulutussuunnittelija (ev.lut.)
katri teNhuNeN, julkaisujohtaja (kat.)
jaakko weuro, lainsäädäntöneuvos (ev.lut.) 
risto korhoNeN, yliopistopastori (ev.lut.)

 Johtoryhmä 
markku kotila, toiminnanjohtaja
richard brewis, kansainvälisen työn johtaja 
terhi huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja
piia huurtola, hallintojohtaja
aNtti siukoNeN, seurakuntapalvelun johtaja
eeva vuoriNeN, talousjohtaja

 Henkilökunta 
markku kotila, toiminnanjohtaja

Kansainvälinen työ
richard brewis, kansainvälisen työn johtaja 
seppo sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 
ari vitikaiNeN, asiantuntija, lukutaitotyö 
chris pekka wilde, asiantuntija, raamatunkäännöstyö

Seurakuntapalvelut
aNtti siukoNeN, seurakuntapalvelun johtaja
liNda iNkeroiNeN, myyntiassistentti
tuija NummiNeN,  yhteyspäällikkö, myynti
ulla oiNoNeN, sidosryhmäpäällikkö
satu peltosaari-lahtiNeN, yhteyspäällikkö, 
tuotemarkkinointi
satu toukkari, sidosryhmäkoordinaattori

Viestintä
terhi huovari, viestintä– ja varainhankintajohtaja
kati kajaNder, varainhankinnan assistentti
haNNa hokkaNeN, varainhankinnan päällikkö
katri saarela, verkkoviestintäpäällikkö
aNu tuomaiNeN, visuaalinen suunnittelija

UT2020-hanke
Niko huttuNeN, eksegetiikan asiantuntija  
tuomas juNtuNeN, kielellinen asiantuntija 

Talous
eeva vuoriNeN, talousjohtaja 30. 6. 2020 asti
piia huurtola, hallintojohtaja
satu rissaNeN, kirjanpitäjä

Miten hallinto on järjestetty?
 Jäsenkunta 
Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2019 loppuun 
mennessä 216 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  
3 493 (3 579). Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilös-
töä, vaan ne toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura 
voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmäärän-
sä kutakin alkavaa satalukua kohden.

Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (emer., ev.lut.), 
arkkipiispa Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (kat.), seurakunta-
neuvos Valtter Luoto (SVKN), piispa Juha Pihkala (emer., 
ev.lut.), dosentti Risto Cantell (ev.lut.).

 Hallitus 
Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, 
joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa 
oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kerran. 

Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri 
tunnustuskunnat niin, että kuuden jäsenen tulee olla  
Suomen ev.lut. kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin 
Suomen  ev.lut. kirkon jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan 
vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee 
edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta.

Hallitus kokoontui vuonna 2019 neljä kertaa. Hallituksen 
alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. Sen  
keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana. Työvalio-
kuntaan kuuluvat Jaakko Weuro (pj.), Anne Haverinen ja 
Risto Korhonen. 
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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 varain-
hankintajohtaja Terhi Huovari, hallintojohtaja Piia Huurtola, 
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 palkkioi-
ta. Kokousmatkoista ja muusta luottamustehtävän hoidosta 
aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu. Johdon palkkauksesta 
ja muista työsuhteen ehdoista päättää hallituksen puheen-
johtaja.

 Lähipiirirekisteri 
Seura ylläpitää lähipiirirekisteriä. Ilmoitus pyydetään halli-
tuksen jäseniltä sekä niiltä työntekijöiltä, joilla on asemansa 
perusteella mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä erilaisista 
sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä taloudellisista 
sidonnaisuuksista.

 Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin 
Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britan-
niassa nimellä UBS Association rekisteröity yleishyödyllinen 
yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta 
Suomen Pipliaseura kohdentaa varoja kansainvälisiin ohjel-
miin. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen 
perustajajäsen (1946). Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä 
valvoo jäsenten valitsema Yhtyneiden Raamattuseurojen 
neuvosto (Global Council), hallitus (Executive Board) sekä 
asianomainen viranomainen (Charity Commission). Yhty-
neillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet 
ja menettelytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnistami-
seksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud response 
policy). Hankesuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoit-
tajien käytössä intranetissä. Yhtyneiden Raamattuseurojen 
tilintarkastuksesta vastaa Grant Thornton UK LLP.

Toiminnanjohtaja Markku Kotila edustaa Suomen 
Pipliaseuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen keskeisten 
rahoittajien kokouksessa (Resource Mobilization Group) 
yhdessä kansainvälisen työn johtajan Richard Brewisin 
kanssa. Markku Kotila kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen 
Kiina-ohjausryhmään (China Partnership Advisory Group). 
Richard Brewis kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen 
lukutaito-ohjelman ohjausryhmään (Literacy Steering 
Group). Raamatunkäännöstyön asiantuntijat Seppo Sipilä ja 
Chris Pekka Wilde ovat merkittävän osan työpanoksestaan 

Yhtyneiden Raamattuseurojen tehtävissä (seconded 
staff). Seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen kuuluu 
Yhtyneiden Raamattuseurojen digitaalisen IBEP-alustan 
ohjausryhmään (IBEP Steering Group).

 Jäsenyydet muissa järjestöissä 
Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, 
Kirkkopal veluissa, Fingo ry:ssä ja Vastuullinen lahjoitta-
minen VaLa ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen 
Ekumeenisessa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelu-
alojen työnantajaliiton 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 toiminnanjohtaja Markku 
Kotila. Hän osallistuu myös seuran edustajana Suomen ev.lut. 
kirkon lähetystyön toimikunnan työskentelyyn. Viestintä- ja 
varainhankintajohtaja Terhi Huovari kuuluu Suomen ev.lut. 
kirkon Kirkon vahvuudet -toiminnan valmisteluryhmään sekä 
ohjausryhmään.

 Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus 
Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja 
työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Työterveyshuolto 
toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työterveys-
palveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäiseväs-
sä terveydenhuollossa. Seura tukee henkilöstön työhyvin-
vointia ja työssä jaksamista virikeseteleillä. Kolme päivää 
tai sen yli kestäneestä sairaudesta johtuneita poissaoloja 
oli tilivuoden aikana 83 (125) päivää.

Työsuojelupäällikkönä toimii hallintojohtaja Piia Huurtola. 
Henkilöstöä 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 
käytänteistä. Seura kompensoi lentomatkojen aiheuttamat 
CO2-päästöt Suomen Lähetysseuran ylläpitämän Hope 
Fund -ilmastorahaston kautta.

Seura on käynnistänyt työskentelyn, jossa käydään 
aiempaa laajemmin läpi kaikki seuran toiminnot ympäristö-
näkökulmasta. Tavoitteena on Kirkon ympäristödiplomi.

 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. ÅLR 2019/4746: 
Luvan on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus 
19.6.2019, ja se on voimassa 1.9.2019-31.8.2020 Ahvenan-
maan maakunnassa.
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VARSINAINEN TOIMINTA  1.1.–31.12.2019  1.1.–31.12.2018
Kansainväliset raamattuhankkeet
Tuotot
 Suomen ev.lut. kirkon seurakunnilta     
  Talousarviomäärärahat 1 015 905  1 001 351 
  Kohdevarat 206 114  220 734 
  Kolehdit 235 476  219 630 
 Tuki yksityishenkilöiltä 529 779  598 191 
 Hanketuki ulkoministeriöltä 100 000  122 963 
 Muut tuotot       73 217 2 160 489     60 088 2 222 957
Kulut 
 Kansainväliset ohjelmat  -1 475 175  -1 317 357
 Kansainvälisen työn tukitoiminnot
  Varainhankinnan menot -254 560  -237 099 
  Viestinnän menot -135 326  -116 027 
  Koulutustoiminnan menot    -129 776 -519 661     -184 077 -537 202

Raamattuhankkeet Suomessa
Tuotot  114 366  95 000 
Kulut    -276 072 -161 706       -176 118 -81 118
Tuottojäämä  3 948  287 280

Raamatun kustantaminen
Tuotot   940 591  959 576
Kulut      
 Hankinnan ja valmistuksen kulut - 522 487  - 523 689
 Henkilöstökulut - 141 736  - 156 049
 Poistot 0  - 8 000 
 Muut kulut   - 186 830 - 851 052    - 189 288 - 877 026
Tuottojäämä  89 538  82 550
      
Yhteiset kulut    
 Henkilöstökulut - 171 561  - 180 855 
 Poistot - 46 785  - 50 991 
 Yleisviestintä - 139 478  - 145 790 
 Muut kulut    - 155 734      - 138 639 
Kulujäämä  - 513 557  - 516 276

Varsinaisen toiminnan kulujäämä  - 420 071  - 146 445

VARAINHANKINTA
 Jäsenmaksut 25 738  27 476 
 Testamentit
  raamattu- ja kehityshankkeisiin 188 607  51 509 
  yleiset              0        15 039 
Tuottojäämä  214 345  94 023
      
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot  57 200  2 540 
Kulut           - 452      - 50 638 
Kulu/tuottojäämä  56 748  - 48 098
      
 
TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA  - 148 978  - 100 520
      
 
TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ    - 148 978      - 100 520

2020_korjattuKL.indd   1 23.4.2020   17.14
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VASTAAVAA  31.12.2019  31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
 Maa-alueet 10 944  10 944 
 Koneet ja kalusto 129 140  148 141 
 Muut pitkävaikutteiset menot                0 140 084          3 738 162 823

Sijoitukset
 Osakkeet ja osuudet       2 321 886 2 321 886     2 262 641 2 262 641

VAIHTUVAT VASTAAVA
 
Vaihto-omaisuus
  Aineet ja tarvikkeet 22 868  25 540
  Keskeneräiset tuotteet 54 652  104 512 
  Valmiit tuotteet       377 915 455 435       436 591 566 643
       
 
Saamiset     
Lyhytaikaiset saamiset     
  Myyntisaamiset 124 071  145 744 
  Muut saamiset 38 866  145 586 
  Siirtosaamiset       109 019 271 957      123 540 414 870
       
 
Rahat ja pankkisaamiset   260 845  208 493
     
    3 450 206  3 615 471
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA    
 
Sidotut rahastot     
 Hilja Kyyrön rahasto       252 215 252 215         252 215 252 215

Raamattutyön toimintapääoma 3 037 996  3 138 515 
 Tilikauden ali/ylijäämä      - 148 978 2 889 017       - 100 520 3 037 996
       
 
Oma pääoma yhteensä  3 141 232  3 290 211
        
 
VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen 
 Ostovelat 73 390  109 767 
 Muut lyhytaikaiset velat 32 241  3 712 
 Siirtovelat      203 343 308 974         211 783 325 261

    3 450 206  3 615 471

Tase
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Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu Valtioneuvos-
ton pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä 
tiedoista antaman asetuksen pienyrityssäännöstöä.

Tuloslaskelman liitetiedot

Avainlukuja 

 2019 2018
Kokonaistuotot 3 486 991 3 374 097
Kokonaiskulut 3 635 970 3 474 616
Ali/ylijäämä    - 148 978 - 100 520

Henkilöstökulut: 2019 2018
Palkat ja palkkiot 988 137 901 064
Eläkekulut 162 815 159 416
Muut sosiaalikulut 18 624 20 176
Henkilöstökulut yhteensä 1 169 576 1 080 656
Henkilöstön keskimääräinen  
lukumäärä 19 18

Toiminnot
Tuloslaskelmassa on erotettu varsinaisessa toiminnassa 
omiksi toiminnoikseen kansainväliset raamattuhankkeet 
ja raamattuhankkeet Suomessa. Näiden toimintojen 
tuotot ja kulut esitetään omina ryhminään. 

Yhteisten kulujen kohdentaminen 
Seuran yhteisistä kuluista kohdennetaan eri toiminnoil-
le niille kuuluvat osuudet liittyen toimitiloihin, tieto-
hallintoon sekä vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin. Vuonna 
2019 nämä kulut olivat yhteensä 311 359 euroa  
(270 726 vuonna 2018).

Poistot
Vuonna 2018 hankittuun uuden toimiston it- ja av-lait-
teistoon sekä kalustoon sovelletaan viiden vuoden 
tasa poistoa. Muille koneiden ja kaluston erille sovelletaan 
25 %:n menojäännöspoistoa. Muiden pitkävaikutteisten 
menojen poisto tehdään tasapoistona kolmen vuoden 
aikana.

 2019 2018
Liikearvo, 5 vuoden tasapoisto 0 8 000
Toimiston vanhan kaluston  
loppupoisto 30.6.2018 0 8 807
Uuden toimiston varustuksen  
5 vuoden tasapoisto 32 802 32 802
Koneiden ja kaluston 25 %:n  
menojäännöspoisto 10 244 5 644
Muut pitkävaikutteiset menot,  
3 vuoden tasapoisto 3 738 3 738
Poistot yhteensä 46 785 58 991

Taseen liitetiedot

Sijoitusomaisuus

 2019 2018
Tasearvo 31.12. 2 321 886 2 262 641
Markkina-arvo 31.12. 2 547 980 2 290 335
Tasearvon ja markkina-arvon  
erotus 226 094 27 694
Arvonalennuksia kirjattu 65  47 313
Arvonpalautuksia kirjattu 47 313         0

Oman pääoman erittely

 2019 2018
Hilja Kyyrön rahasto, sidottu rahasto  
Rahaston arvo 1.1. 252 215 252 215
Lisäykset tilikauden aikana 8 546 0
Vähennykset tilikauden aikana - 8 546 0
Rahaston arvo 31.12. 252 215 252 215
  
Raamattutyön toimintapääoma  
Raamattutyön 
toimintapääoma 1.1. 3 037 996 3 138 515
Tilikauden ali/ylijäämä - 148 978 - 100 520
Raamattutyön  
toimintapääoma 31.12. 2 889 017 3 037 996
  
Oma pääoma yhteensä 31.12. 3 141 232 3 290 211
  
Omavaraisuusaste 31.12. 91 % 91 %

Vakuudet ja vastuut

 2019 2018
Toimitilojen vuokravastuut  
seur. tilikaudelle  116 050 116 050
Seuraavan tilikauden jälkeen  
erääntyvää 261 112 377 162
Yhteensä sopimuksen loppuun  
31.3.2023 asti 377 162 493 212
  
Vuokravastuuta kattava  
panttaus Nordeassa 29 012 29 012
  
Leasingvastuut IBM Global  
Financing Finland Oy:lle  
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 8 630 8 630
Seuraavan tilikauden jälkeen  
erääntyvät 2 889 11 519
Yhteensä 11 519 20 149

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
Koronaviruksen leviäminen ja siihen liittyvät viran omais-
toimenpiteet voivat vaikuttaa sekä varainhankintaan että 
liiketoiminnan tulokseen heikentävästi. Sijoitusomaisuu-
den markkina-arvo on laskenut huomattavasti vuoden-
vaihteen tilanteesta.

2020_korjattuKL.indd   3 23.4.2020   19.56
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Helsingissä 26.3.2020

Jukka Keskitalo, hallituksen puheenjohtaja   Timo Mäkirinta, hallituksen varapuheenjohtaja
Anne Haverinen, hallituksen jäsen   Jaakko Weuro, hallituksen jäsen
Minna Koistinen, hallituksen jäsen   Risto Korhonen, hallituksen jäsen
Katri Tenhunen, hallituksen jäsen   Jaana Rantala, hallituksen jäsen
Risto Nurmela, hallituksen jäsen

Markku Kotila, toiminnanjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
Helsingissä 8.4.2020

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö
Samuli Perälä, KHT
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Katri Tenhunen, hallituksen jäsen   Jaana Rantala, hallituksen jäsen
Risto Nurmela, hallituksen jäsen

Markku Kotila, toiminnanjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
Helsingissä 8.4.2020

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö
Samuli Perälä, KHT
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