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1 • Näkymätön näkyväksi
Rohkeasti eteenpäin
Suomen Pipliaseuran vuoden 2011 teemana oli Lukutaito – ovi osallisuuteen. Tämä näkyi kansainvälisessä
vaikuttamistoiminnassa, varojen kohdentamisessa ja
viestinnässä. Tärkeä osa oli myös seurakuntia varten
tuotetulla aineistolla, joka esitteli lukutaitohankkeita
Argentiinassa, Boliviassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Suomen Pipliaseura tekee kansainvälistä raamattutyötä, harjoittaa kustannustoimintaa sekä edistää Raamatun käyttöä. Kansainväliseen työhön kuuluvat raamatunkäännöstyö, lukutaitotyö, Raamatun jakelu sekä hiv-asennekasvatus. Keräystoiminnan
tuotto käytetään kansainväliseen toimintaan ja siihen välittömästi liittyviin tukitoimiin. Raamatun kustantamista Suomessa toteutetaan omana itsenäisenä liiketoimintana, johon ei kohdisteta keräysvaroja.

Toiminta läpinäkyväksi

Suomen Pipliaseuran keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kumppanuutta seurakuntien ja kirkkojen kanssa.
Sekä seurakuntien luottamushenkilöitä että yksityisiä
lahjoittajia kiinnostaa entistä enemmän, mihin varainhankinnan tuottoja käytetään. Suomen Pipliaseura haluaa kertoa tästä avoimesti ja läpinäkyvästi.
Vuoden 2011 talousnäkymiä leimasi suuri epävarmuus.
Tästä huolimatta Suomen Pipliaseuran varainhankinnassa päästiin lähelle tavoitetta. Varainhankinnan kokonaistuotoissa oli kasvua vuoteen 2010 verrattuna. Merkittävin kasvu oli ulkoministeriön myöntämissä kehitysyhteistyövaroissa. Myönteistä kehitystä nähtiin myös
seurakuntien sitoutumisessa Suomen Pipliaseuran kansainväliseen työhön.
Strategiassa asetettu tavoite kohdentaa varainhankinnan bruttotuotosta vähintään 75 % ulkomaisiin Raamattu- ja kehityshankkeisiin saavutettiin. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä suhdeluku oli 79 %.

Kiitos kumppaneille

Raamattutyö kokoaa eri kirkkokunnat yhteisen pöydän
ääreen. Se tarjoaa kirkoille, seurakunnille ja yksittäisille
kristityille mahdollisuuden osallistua kolmiyhteisen
Jumalan työhön maailmassa. Jumalan rakkaus herättää
rakkauden lähimmäiseen.
Suomen Pipliaseuran hallitus kiittää kaikkia, jotka eri
tavoin ovat osallistuneet yhteisen tehtävän toteuttamiseen vuoden 2011 aikana.

Varainhankinta kansainvälisiin hankkeisiin
2 599 tuhatta euroa.
Raamattu- ja kehityshankkeisiin kohdistetut
varat 2 042 tuhatta euroa.
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Seuran sääntöjen mukaan hallituksen on esitettävä vuosikokoukselle kertomus seuran toiminnasta (13   §). Kirjanpitolaki ei edellytä seuralta
määrämuotoista toimintakertomusta (kirjanpitolaki 3. luku 1   §).
Kertomus seuran toiminnasta vuonna 2011 toimitetaan keskeisille sidosryhmille, seuran jäsenyhteisöille sekä pyydettäessä yksityisille lahjoittajille ja muille seuran työstä kiinnostuneille. Kertomus on myös luettavissa osoitteessa www.piplia.fi.
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Pipliaseura on osa maailmanlaajuista verkostoa, jonka
käännösohjelma tavoittaa lähes viisi miljardia ihmistä.
Kielelliset ja kulttuuriset vähemmistöt tulevat näkyviksi,
kun ensimmäinen omakielinen Raamattu tai Uusi testamentti ilmestyy.
Työn kantavana voimana on pitkäjänteinen
sitoutuminen. Sillä tavoitellaan pysyvää muutosta.
Toiminta tavoittaa niitä, jotka ovat vaarassa jäädä ulkopuolelle. Sanomaton tulee näkyväksi, kun hivin kanssa
elävä löytää rohkeuden jakaa elämäänsä toisten kanssa
ilman pelkoa syrjinnästä.
Lukutaito on ovi osallisuuteen myös oman lähipiirin
ulkopuolella. Mahdottoman raja siirtyy kauemmaksi.
Raamatun sana herättää uskoa ja luottamusta. Se
tavoittaa niitä, joille se on outo tai tullut uudelleen
oudoksi.
Voimasanasta kasvaa myös lähimmäisenrakkaus, joka
uskaltaa mennä kohti ihmisten välisiä rajoja ja haastaa
niiden oikeutuksen.
Vuonna 1812 perustettu Suomen Pipliaseura juhlii vuonna 2012 teemalla Voimasanoja 200 vuotta.

Missio

visio	

Raamatun sana kuuluu kaikille, jotka
sitä kaipaavat. Se tulee luetuksi ja
kuulluksi, kun käännöksen kieli on
ymmärrettävää, kun julkaisun muoto
vastaa käyttäjän tarpeita ja kun tuotteen hinta sopii kukkarolle.
Rukoilemme ja teemme työtä,
• että ihmisillä kaikkialla maailmassa 
olisi mahdollisuus vastaanottaa Jumalan sana ja nähdä todellisen valon loistavan kaikille Jeesuksessa Kristuksessa.
• että lähimmäisenrakkaudesta nouseva yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, rauha ja sovinto toteutuisivat.
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Mukana maailmanlaajuisessa
verkostossa
ARVOT

Uskon ja rakkauden sana
Seuran työn lähtökohta on Jumalan rakkaus. Pipliaseurat luottavat Jumalan lupaukseen, ettei hänen sanansa
palaa tyhjänä, vaan täyttää tehtävän, jonka hän sille antaa. (Jes. 55:10-11). Sana synnyttää ihmisissä uskon ihmisiä rakastavaan Jumalaan ja pyyteettömän rakkauden
toisiin ihmisiin.
Avoimuus
Seuran toimintaa leimaa avoimuus. Se on työstään vastuussa Jumalalle, yhteistyökumppaneilleen etelässä ja
pohjoisessa, niille, joita seuran työ palvelee, sekä niille, jotka tukevat työtä taloudellisesti. Seuran viestintä
ja tiedotus on avointa ja läpinäkyvää. Samalla se ottaa
huomioon kumppaneidensa turvallisuuden.
Yhteistyö
Tehtävänsä luonteen vuoksi seura hakeutuu aktiivisesti
yhteistyöhön. Se rakentaa yhteistyösuhteensa molemminpuolisen edun ja vastavuoroisuuden periaatteelle.
Kumppanuus
Seura hakeutuu yhteistyöhön kaikkien kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja yhteisöjen kanssa. Seura tavoittelee työssään tasavertaista kumppanuutta, jossa pyritään Jumalan antamien voimavarojen vastavuoroiseen
jakamiseen. Seura on kumppanina luotettava ja rehellinen.
Pitkäjänteisyys ja uudistuminen
Seuran suunnittelu on pitkäjänteistä. Se hakee toiminnallaan tavoiteasettelun mukaista pysyvää muutosta.
Oppivana organisaationa seura pyrkii jatkuvaan uudistumiseen toimintatavoissa ja taidoissa.

Suomen Pipliaseura kohdentaa sille uskotut voimavarat ensisijaisesti Yhtyneiden Raa
mattuseurojen raamattu- ja kehityshankkeisiin. Hankkeiden kokonaisuudet neuvotellaan vastavuoroisesti pipliaseurojen kanssa. Keskustelun lähtökohtana ovat hanketta
toteuttavan seuran omat prioriteetit ja tavoitteet.
Yhtyneet Raamattuseurat on paikallisten pipliaseurojen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu tällä hetkellä 147 jäsenseuraa. Ne toimivat yli kahdessasadassa maassa tai alueella.
Suomen Pipliaseura vaikuttaa Yhtyneiden Raamattuseurojen piirissä niin, että järjestön rakenteet luovat tasapainoa globaalin etelän ja pohjoisen välillä. Seura vahvistaa
paikallisten pipliaseurojen mahdollisuuksia toimia omaehtoisesti, suunnitella ja kehittää itse omaa työtään sekä rakentaa työlleen kestävä taloudellinen pohja. Tavoitteena
on paikallisen toimijan voimaantuminen.
Yhtyneiden Raamattuseurojen yleiskokous

ohjaus		

vaali

Hallitus (Global Board)

Kansalliset Pipliaseurat
Rahoitus
osittain
sisarseuroilta

Omarahoitteiset ohjelmat

resursointi

palvelu ja tuki		

Palvelukeskukset

Globaalit ohjelmat

ohjaus

Kumppanuutta ja yhteistä suunnittelua
Yhtyneet Raamattuseurat toimii verkostomallisesti. Kukin pipliaseura päättää omista
prioriteeteistaan mutta on samalla sitoutunut yhteiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Tehtävät, joita on tehokkaampaa tai taloudellisempaa hoitaa yhteisesti, sekä tehtävät, jotka vaativat erityistä asiantuntemusta, järjestetään Yhtyneiden Raamattuseurojen palveluorganisaation koordinoimina. Laajin tämäntyyppinen yksittäinen toiminto
on raamatunkääntäjien kouluttaminen ja raamatunkäännösten laadunvalvonta.
Yhtyneiden Raamattuseurojen hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä jäsenseurojen
suorittamalla suoralla vaalilla. Alueelliset hallitukset nimeävät kukin kaksi edustajaa.
Lisäksi hallitus kutsuu itse kaksi täydentävää jäsentä.
Suoraan valitut jäsenet maittain: Alankomaiden Antillit, Egypti, Ghana, Hollanti,
Saksa, Sri Lanka, Tansania ja Yhdysvallat
Alueelliset edustajat:
Afrikka: Kamerun ja Sambia
Aasia ja Tyynen meren alue: Australia ja Etelä-Korea
Eurooppa ja Lähi-itä: Libanon ja Ranska
Amerikka: Länsi-Intia ja Brasilia
SUOMEN PIPLIASEURA
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Lähtökohtana paikalliset tarpeet

Suomen Pipliaseuran vuonna 2011 tukema raamattutyö teemoittain

Valtaosa Suomen Pipliaseuran kansainvälisistä hankkeista on pipliaseurojen ja muiden kumppanien paikallisia raamattuhankkeita (933 tuhatta euroa). Tähän ryhmään
lasketaan myös muut raamatunkäännöstyön kumppanit. Merkittävin näistä on Raamatunkäännösinstituutti.

Käännöshankkeet

Toisen suuren ryhmän muodostavat kehitysyhteistyöhankkeet, joita toteutetaan
kumppanuudessa paikallisten pipliaseurojen kanssa (362 tuhatta euroa). Kolmantena
tulevat pipliaseurojen yhteiset ohjelmat (272 tuhatta euroa).

Albania

Algeria
Argentiina
Burundi
Egypti

Pienimpään ryhmään kuuluvat yksittäiset hankkeet ja ohjelmat (44 tuhatta euroa).
Ohjelmien suunnitteluun ja seurantaan kohdentui 412 tuhatta euroa.

Etiopia

Hankkeet tyypeittäin

Intia
Pipliaseurat ja muut kumppanit

Pipliaseurat ja muut kumppanit

Yhteiset
ohjelmat
Yhteiset
ohjelmat
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö
Suunnittelu ja seuranta

Suunnittelu ja seuranta

Muut ohjelmat

Muut ohjelmat

Sisällölliset painopistealueet
Suomen Pipliaseuralla on kumppanina 31 paikallista pipliaseuraa eri puolilla maailmaa.
Sisällöllisiä painopistealueita ovat:
• kirkkojen kasvua ja vahvistumista tukeva raamattutyö Kiinassa
• kristillisen vähemmistön toimintaedellytyksiä vahvistava raamattutyö
Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä
• Etelä-Amerikan alkuperäiskansoja voimaannuttava raamattutyö
• kirkkojen vahvistumista ja kasvua tukeva raamattutyö Intiassa
• Raamattu Suomen Suvulle -hanke Venäjällä
• hiv-vaikuttamistyö Afrikassa
• pipliaseurojen lukutaito-ohjelmat Etelä-Amerikassa ja Afrikassa

Sisällölliset
painopisteet
Sisällölliset
painopisteet

Kenia
Kiina
Libanon
Malawi
Malesia
Meksiko
Norsunluurannikko
Persianlahti
Thaimaa
Sambia
Turkki
Uganda
Venäjä

Sisällölliset painopisteet

Käännöshankkeet
Käännöshankkeet

Lukutaitohankkeet
Lukutaitohankkeet
Raamatunkäytön edistäminen
Raamatunkäytön
edistäminen
Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö
Yleisavustukset

Yleisavustukset
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Yhteiset

Ekumeeninen Vanhan testamentin 		
käännös
Käännöshanke Algerian arabiaksi
Toba surin käännöshanke
Kirundin käännöshanke katoliselle kirkolle,
kirundinkielinen Raamattu sanaselityksin
Uudistetun arabiankielisen raamatunkäännöksen (van Dyke) rinnakkaispaikkaviitteet
Sidamon Uusi testamentti (käännöksen
uudistaminen)
Käännöstyö 44 paikalliskielelle, käännöstyössä mukana olevien koulutus ja
työvälineiden parantaminen
Käännöstyö (kalenjin, oluluyia)
Käännöstyö vähemmistökielille
Arabiankielisen käännöksen
uudistaminen (van Dyke)
Tumbukan, yaon ja elhomwen raamatunkäännökset, chichevankielinen
Raamattu sanaselityksin
Murut timugonin Vanhan testamentin ja
deuterokanonisten kirjojen käännöshanke
Käännöstyö (purepetsha, tojolabal ja
mixe quezal)

Lukutaitohankkeet

Argentiina
Lukutaitohanke wichí-kansan parissa
Bolivia
Lukutaitohanke aimara-kansan parissa
Keski-Afrikan
tasavalta
Sangon lukutaitohanke naisille

Raamatunkäyttö
Bolivia
Egypti

Intia
Israel
Libanon
Kiina
Palestiina
Paraguay
Syyria
Tansania

Anyi morofon ja Daloan alueen beten
ekumeeniset käännöshankkeet
Mangamessias armeniaksi
Thairaamatun uudistushanke ja Raamatun
tekstiä selventävien viitteiden luominen
Käännöstyö (mambwe-lungu, luvale, tonga
ja bemba)
Kurdinkielinen Vanhan testamentin
käännöstyö
Lumasaaban ekumeeninen Vanhan
testamentin käännös
Raamattu Suomen Suvulle -hanke
yhteistyössä Raamatun käännösinstituutin
kanssa; Venäjän Pipliaseuran Vanhan
testamentin käännöshankkeet: altai,
jakuutti, baškiiri ja burjaatti
Pohjoissaamen Vanhan testamentin
käännös, raamatunkäännöstyön ja muun
raamattutyön koordinointi, raamatunkääntäjien koulutushanke, raamatunkäännöstyön laadunvalvonta ja käännöstyön tukipalvelut

Opintomateriaaleja vähävaraisille
teologian opiskelijoille
Raamattumateriaalia koptikirkon lapsi-		
työhön, raamattujakelu kristillisiin alaasteen kouluihin, raamattumateriaalia
ta voittavaan työhön poliittisten
muutosten aikana
Raamattuja Pohjois-Intiassa toimivien
lähetystyöntekijöiden työhön
Raamattujen ja raamattumateriaalien		
jakelu
Raamattutyö lasten parissa
Raamattujen saatavuuden parantaminen 		
erityisesti maaseudulla
Työ Jerikon köyhimpien perheiden
lasten,nuorten ja naisten parissa
Kokonaisvaltainen työ hivin kanssa elävien		
perheiden parissa
Nuorisotyö Damaskoksen kristillisessä 		
keskuksessa
Raamattuja kouluihin

Kehitysyhteistyö

Norsunluurannikko, Burundi ja Malawi
Afrikan hiv-palvelut (Kenia)
Laupias samarialainen hiv-koulutusohjelma

Yleisavustukset perustoimintoihin

Algeria, Guinea, Keski-Afrikan tasavalta ja Niger			
Yleisavustus
Inkerin kirkko, Irak, Israel, Marokko, Palestiina ja Unkari
Yleisavustus raamattutyöhön
Paraguay
Pipliaseuran kapasiteetin vahvistaminen
Yhtyneet Raamattuseurat
Yleisavustus yhteisiin toimintoihin

SUOMEN PIPLiASEURA
PIPLIASEURA
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Käännösohjelma tavoittaa lähes
viisi miljardia ihmistä
Pipliaseurojen yhteistyöjärjestö Yhtyneet Raamattuseurat on maailman laajin toimija
raamatunkäännös- ja julkaisutyössä. Käynnissä olevilla hankkeilla tavoitetaan melkein viisi miljardia ihmistä. Tavoitteena on ajanmukainen käännös 600 eniten puhutulle kielelle.
Raamatunkäännöstyön varsinainen tarkoitus on, että ihmiset kaikkialla voisivat lukea ja kuulla rakastavasta Jumalasta. Raamatunkäännöstyöllä on poikkeuksetta myös
yhteiskunnallinen ulottuvuus. Raamatunkäännös ei koskaan valmistu tyhjiössä. Uusi
käännös ei kuitenkaan riitä, jos se ei kulu kansan käsissä.
Raamattu tulee kääntää jokaisen omalle, arkipäivän kielelle ja siinä muodossa, joka
palvelee häntä parhaiten. Raamatun tulee olla saatavilla hintaan, johon käyttäjällä on
varaa.

Raamatunkäännös tekee kielivähemmistön
näkyväksi
Mitä on jo saavutettu?

Mitä tavoitellaan nyt?

Pipliaseurat ovat toimineet raamatunkäännöstyössä yli 200
vuotta. Ensimmäinen seura perustettiin Englannissa 1804.
Vuoteen 2012 mennessä raamatunosia on saatavilla yli 2 500
kielellä.

Parhaillaan Yhtyneillä Raamattuseuroilla
on käynnissä 540 hanketta, jotka valmistuessaan tavoittavat melkein viisi miljardia
ihmistä. Maailman väkiluku on nyt seitsemän miljardia.

Pipliaseurojen käännöksillä on tähän mennessä tavoitettu 3,8
miljardia ihmistä. Vertailukohdaksi voidaan ottaa toiseksi suurin raamatunkäännöstyön toimija SIL (Wycliffe), jonka jo valmistuneet käännökset tavoittavat 145 miljoonaa ihmistä.

Raamatunkäännökset, vähintään yksi Raamatun kirja

Pipliaseurojen tavoitteena on, että jokaisesta uudesta käännöksestä olisi kahden
vuoden sisällä valmistumisesta tehty julkaisu useammassa eri muodossa (painotuote,
äänite tai digitaalinen julkaisu).

Neljä tunnusmerkkiä
3000

Globaali kattavuus
Pipliaseurojen käännösohjelma pyrkii palvelemaan mahdollisimman kattavasti. Tavoitteena ei ole ensisijaisesti mahdollisimman monta kieltä, vaan mahdollisimman
monta lukijaa tai kuulijaa käännöksille.
Yhteistyö kirkkojen kanssa
Pipliaseurat toimivat mahdollisimman kattavasti yhteistyössä eri kirkkojen kanssa.
Korkea laatu
Pipliaseurojen käännöstyön asiantuntijoita pyydetään arvioimaan myös muiden toimijoiden raamatunkäännöksiä.

2500
2000
1500
1000
500
0
100

1000

1500

1800

1900

1950

2011

1500 reformaatio
1804 ensimmäinen Pipliaseura
1946 Yhtyneet Raamattuseurat syntyy

Käännöksen elinkaaren kokonaisuus
Pipliaseurojen käännöshankkeet ovat osa kokonaisuutta, joka lähtee tarvekartoituksesta ja ulottuu Raamatun käytön edistämiseen ja lukutaitotyöhön.

Kattavuus

Yhteistyö

Laatu
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Vuoden 2011 loppuun mennessä vähintään yksi kokonainen Raamatun kirja on käännetty 2 538 kielelle. Tällä hetkellä Uusi tai
Vanha testamentti on saatavissa 1 240 ja koko Raamattu 475 kielellä. Näistä ensimmäistä kertaa raportoituja Uuden testamentin
käännöksiä oli 16 kielelle ja koko Raamatun käännöksiä kuudelle
kielelle. Maailman kielten lukumääräksi arvioidaan 6 000 – 7 000
kieltä.

– No, mie aloin uskoa!, sanoo omakielisen
Uuden testamentin käännöksen ymmärrettävyyttä testannut Anna Vlasova

Suomen Pipliaseura on mukana 48 raamatunkäännöshankkeessa 24 maassa.

– Ymmärrän. Ihan kaikki ymmärrän, toteaa
Pistojärveltä kotoisin oleva Ljudmila kuunnellessaan ensimmäistä kertaa vienankarjalankielistä Uuši Šana -äänitettä

Yhtyneiden Raamattuseurojen kolmivuotisesta ohjelmasta on
nyt valmistunut 70 raamatunkääntäjää yhdeksästä maasta. Espanjankielisen ohjelman rinnalle on luotu englanninkielinen ohjelma, josta valmistui vuoden 2010 aikana 13 kääntäjää. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Universidad Bíblica
Latinoamericana, Etelä-Amerikan pipliaseurat sekä muita käännöstyön asiantuntijoita.

Raamatunkäännöshankkeiden maantieteellinen
jakauma

– Uuden testamentin kieli on ymmärrettävää jopa kouluttamattomille ihmisille, kuvailee naisevankelista Sancha

KUVA

– Rakastan Raamattua, koska se kertoo hyvän sanoman Jumalasta, joka asuu ja on aina asunut kanssamme, sanoo chipayankielisen Uuden testamentin käännösryhmässä ollut hilacata eli kyläyhteisön johtaja Florencio
Mamani Quispe

Aasia
Aasia
Lähi-itä

ja Pohjois-Afrikka

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Saharan eteläpuolinen Afrikka

Saharan eteläpuolinen Afrikka

Eurooppa
suomensukuiset
Eurooppa
(mm.(mm.
suomensukuiset
kielet)

kielet)

Eteläja Keski-Amerikka
Eteläja Keski-Amerikka
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Pitkäaikaista sitoutumista

Lukutaito – ovi osallisuuteen

Suomen Pipliaseura on sitoutunut pitkäjänteiseen raamatunkäännöshankkeiden tukemiseen. Uuden testamentin kääntäminen kestää kuudesta kymmeneen
vuotta.

Noin viidesosa maailman yli 14-vuotiaista on lukutaidottomia. Heikko lukutaito koskee
yhä enemmän myös maita, joissa on kehittynyt koulujärjestelmä.

– Olen ollut jo 30 vuotta mukana vapaaehtoisena työntekijänä Bolivian Piplia
seurassa levittämässä Jumalan sanaa. Jo isovanhempani olivat kristittyjä, samoin vanhempani. Olen mukana kiitollisuudesta. Tämä on minun tehtäväni,
bolivialainen Enrique Sulkany, pappi ja taksinkuljettaja, kertoo.
– Uskollinen Jumala auttaa käännöstiimiämme tässä työssä. Koen henkilökohtaisesti, että työni vie minua lähemmäs Jumalaa. Joudun tutkimaan sanaa perusteellisesti, analysoimaan ja lukemaan moneen kertaan. Sana vaikuttaa minuun
paljon, sanoo raamatunkääntäjä Stephan Pemba Lepcha Intiasta.
– Ensimmäisen Uuden testamentin julkaiseminen nokten kielelle oli historiallinen hetki kirkoille ja yksityisille kristityille, mutta myös koko kielen tulevaisuudelle. Uusi testamentti toi käänteentekevän muutoksen. Noktet eivät ole enää
sama kansa. Nyt heillä on ensimmäinen nokten kielellä julkaistu kirja käsissään.
Aiemmin ainoa painotuote oli hengellinen lauluvihkonen. Uusi testamentti luo
pohjan nokten kielen kehitykselle, sanoo pastori Aheto Sema, joka toimi Intian
Pipliaseuran käännöstarkistajana nokten käännöshankkeessa.
Pipliaseuralla on yhteistyösopimus 139 luterilaisen seurakunnan kanssa
raamattutyön pitkäjänteisestä tukemisesta.
Yhteistyösopimusten alueet:
• suomensukuiset kansat 71 sopimusta
• Kiina 24 sopimusta
• Lähi-itä 18 sopimusta
• Intia 16 sopimusta
• Etelä-Amerikka (koko maanosa, Argentiina, Bolivia ja Meksiko) 		
14 sopimusta

Maailmassa on lähes 800 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Heistä kaksi kolmannesta
on naisia.
Maailman lapsista lähes kolmannes ei käy koulua, ja poikien koulutusta pidetään usein
tärkeämpänä kuin tyttöjen. Jokaista sataa koulua käymätöntä poikaa kohti maailmassa
on 122 koulua käymätöntä tyttöä.
Lukutaidottomuusalueilla suurimpina haasteina koulutukselle ovat korkea syntyvyys ja
hiv-tartuntojen suuri määrä. On arvioitu, että jos kaikki tytöt ja pojat saisivat käydä alakoulun, voitaisiin estää ainakin 7 miljoonaa uutta hiv-tartuntaa kymmenen seuraavan
vuoden aikana.
Lukutaidolla on merkitystä sukupuolten tasa-arvon, rauhan, kehityksen ja demokratian
toteutumisessa. Parhaiten lukutaidon oppii äidinkielellä.
Lukutaitotyö ja äidinkielisen kirjallisuuden tuottaminen liittyvät kiinteästi raamatunkäännöstyöhön. Suomen Pipliaseura tukee lukutaitotyötä Keski-Afrikan tasavallassa,
Argentiinassa ja Boliviassa.
Lukutaito – ovi osallisuuteen oli Suomen Pipliaseuran vuosiaiheena vuonna 2011.

– Miksi wichí-lasten pitäisi oppia lukemaan ja kirjoittamaan espanjaksi, kun wichí on
ainoa kieli, jota he puhuvat? Täytyykö oppimisen olla äärimmäisen vaikeaa kaikilla
luokka-asteilla?, kysyy Eduardo Perez Santa Marian kylästä, Pohjois-Argentiinasta
– Lukemaan opettelu on kuin tulen sytyttämistä. Jokaisen uuden tavun oppiminen
sytyttää yhden kipinän. Victor Hugo

Raamatunkääntäjä
Stephan Pemba Lepcha
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Laupias samarialainen -ohjelma
muuttaa asenteita
Laupias samarialainen -asennekasvatusohjelmaa toteutetaan yli
25 Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa. Ohjelmaa koordinoi
Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimisto Nairobissa Keniassa.

Hiv ja aids Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa
68 % maailman hiv-positiivisista elää
alueella
70 % kaikista uusista hiv-tartunnoista
tapahtui alueella
59 % tartunnan kantajista on naisia
22,9 miljoonaa hiv-positiivista
1,9 miljoonaa uutta tartuntaa
1,2 miljoonaa aids-kuolemaa
Hiv-epidemia on talttumassa, mutta
työtä on vielä paljon. Uusien hiv-tartuntojen määrä alueella laski yli 26 %
vuosien 1997 ja 2010 välillä. Aids-kuolemat vähenivät alueella kahdella miljoonalla vuosien 2001 ja 2010 välillä.
ARV-lääkityksen saatavuus on lisääntynyt 20 % pelkästään vuodesta 2009
vuoteen 2010.

Ohjelman keskeinen tavoite on vähentää leimautumista ja syrjintää
niitä ihmisiä kohtaan, jotka elävät hivin kanssa. Ohjelma antaa tietoa sairaudesta ja siihen liittyvistä asioista. Sen avulla halutaan vähentää syrjintää ja ennakkoluuloja sekä saada seurakuntien johtajat
toimimaan hivin ja aidsin kanssa elävien hyväksi ja auttamiseksi.

...tavoittaa niitä, jotka ovat
vaarassa jäädä ulkopuolelle

Hiv-tartunnan kanssa elävien (tartunnan saaneet ja heidän läheisensä) syrjintä ja leimaaminen ovat ongelma myös kirkoissa. Tiedon
puute, väärät uskomukset ja ennakkoluulot ovat johtaneet siihen,
että hivin kanssa elävät eivät uskalla kertoa tartunnasta sen pelossa, että heidät suljetaan yhteisön ulkopuolelle. Monien kirkkojen
johtajat kiistävät, että heidän seurakunnissaan olisi hiv-positiivisia.
Seurakunnat, joiden tulisi tukea kaikkia jäseniään, ajavat heikoimmat ulos.
Ohjelma perustuu osallistaviin menetelmiin. Koulutustyöpajoissa
eläydytään draaman ja roolinvaihdosten kautta Laupias samarialainen -kertomuksessa esiintyvien hahmojen ja hiv-tartunnan saaneiden elämään ja kokemuksiin.
Suomen Pipliaseuran afrikkalaisia kumppaneita ovat Norsunluurannikon, Burundin ja Malawin Pipliaseurat sekä Nairobin hiv-työn toimisto. Seura saa hankkeisiin ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea.
YK:n vuosituhattavoitteet: puolittaa äärimmäinen köyhyys, taata
peruskoulutus kaikille, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja
vahvistaa naisten asemaa, vähentää lapsikuolleisuutta, parantaa
odottavien äitien terveydentilaa, taistella hiv-aidsia, malariaa ja
muita tauteja vastaan, taata ympäristön kestävä kehitys ja tukea
globaaliin kumppanuuteen tähtäävää kehitystä. Laupias samarialainen -ohjelma vastaa osaltaan näihin tavoitteisiin tiedonjakamisen,
asennekasvatuksen ja viestinnän välinein. Ohjelmassa hyödynnetään osanottajille tuttua Laupias samarialainen -kertomusta.

Sanomaton tulee näkyväksi
– Huomasin ihmisten kuiskailevan selkäni takana. Minulta tiedusteltiin hämmentävän usein omaa terveyttäni. Mietin, oliko minussa jokin vialla? Eräänä päivänä lankomies tuli luokseni. ”Akilu, oletko testauttanut itsesi? Tiesitkö, että vaimosi kuoli aidsiin?” Järkytyin tiedosta. Samalla ymmärsin syyn ihmisten kummalliseen
käytökseen. Lankoni kertoi, että vaimoni oli tiennyt olevansa hivpositiivinen jo naimisiin mennessämme.
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Kirkkojen ja seurakuntien
kumppani
Suomen Pipliaseura on asettanut tavoitteeksi kehittää seurakuntien mahdollisuuksia osallistua raamattutyöhön ekumeenisesti laajalla pohjalla. Tämä voi tapahtua niin hengellisesti, vuorovaikutteisesti, hallinnollisesti kuin taloudellisestikin.
Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista 230 on ilmoittautunut seuran jäseneksi.
Myös Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen
vapaakristillinen neuvosto kuuluvat seuran jäsenkuntaan.
Suomen ev.lut. kirkon seurakunta voi vaikuttaa raamattutyön linjauksiin käyttämällä jäsenelle kuuluvaa päätösvaltaa vuosikokouksessa tai solmimalla yhteistyösopimuksen seuran kanssa. Sopimukseen voi kuulua esimerkiksi sitoutuminen esirukoukseen ja varojen kohdentaminen tiettyyn yhdessä sovittuun hankkeeseen.
Jäsenyys ja yhteistyösopimukset mahdollistavat molemminpuolisen sitoutumisen yhteisesti hyväksyttyihin raamattutyön tavoitteisiin.
Seuralla on yksi tai useampia kansainvälisiä hankkeita koskevia yhteistyösopimuksia 139 seurakunnan kanssa.
Jäsenseurakuntien osuus kaikista luterilaisista seurakunnista on tasaisesti kasvanut siitä lähtien, kun seurakuntia alettiin kutsua seuran yhteisöjäseniksi. Suhteellisen osuuden kasvuun on jäsenmäärän kasvun ohella vaikuttanut myös
seurakuntien määrän lasku seurakuntaliitosten seurauksena.

Verkostoitumista ja
vapaaehtoistoimintaa
Kansalaistoimintaa

Kirkkojen ja seurakuntien lisäksi seuran jäsenkuntaan kuuluu 15 alueellista
pipliaseuraa, joiden jäsenet muodostavat koko maan kattavan verkoston. Osa
jäsenistä toimii hyvinkin aktiivisesti omassa seurassaan. Osa taas haluaa tukea
toimintaa vain jäsenmaksullaan. Alueelliset seurat järjestävät alueellaan
raamattutapahtumia. Kaikkiaan paikallisiin seuroihin kuuluu 4 300 henkilöä.
Pipliaseuran suurin vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma on toukokuussa
järjestettävä ekumeeninen raamattutapahtuma, joka vuonna 2011 toteutettiin
yhteistyössä Mikkelin seurakuntien kanssa teemalla Avainsana. Tapahtuma
kokosi seuran työstä kiinnostuneita Mikkelistä ja sen lähiympäristöstä. Mukana
oli myös osallistujia eri puolilta Suomea. Avainsana-tapahtuman yhteydessä
pidettiin myös Suomen Pipliaseura ry:n vuosikokous.

Viestintää

Viimeisen kahden vuoden aikana seuran työtä on tukenut 8 846 henkilölahjoittajaa. Lahjoittajille lähetetään tietoja ja esitteitä hankkeista sekä postitse että
sähköisinä kirjeinä. Sähköisen viestinnän kanavat ovat jatkossa yksi keskeisistä
viestinnän kehittämiskohteista.

Pipliaseura ja raamattutyö verkossa
www.piplia.fi
www.raamattulahja.fi
www.facebook.com/suomenpipliaseura
www.raamattuvuosi2012.fi
Hiljentymistä varten:
www.avaajoulu.fi
www.paasiaisvaellus.fi

Jäsenseurakunnat
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Kirjoja kansalle vuodesta 1812
Suomen Pipliaseura on Kustannusyhdistyksen vanhin jäsen ja maan vanhin toimiva kirjankustantaja. Seuran markkinaosuus Suomessa kustannettavista Raamatuista on 57 %
(vuoden 2010 myyntiluvuista laskien).
Seuran kustannustoiminnan tavoitteena on myydä korkealaatuisia, mutta edullisia Raamattuja ja Raamattuun läheisesti liittyviä kustannustuotteita. Kustannustoiminnalla ei
varsinaisesti tavoitella voittoa. Sen suurin sidosryhmä on
seurakunnat. Kustannustoiminnan tuotoilla on katettava
sen oma osuus hallinnon yhteisistä kuluista, eikä sen kuluihin käytetä keräysvaroja.

Raamattujen levikki 2011
Yhteensä
Raamatut
suomenkieliset
muut kielet

55 361
1 891

55 182
1 859

Uudet testamentit
suomenkieliset
muut kielet

1 234
356

1 212
338

Raamatun osat
suomenkieliset
muut kielet

11 833
253

11 413
240

420
13

Raamattulehtiset

94 401

58 335

36 066

2 125

2 083

42

Muut
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Myynti	Ilmaisjakelu
179
32
22		
18
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3. Avainlukuja
Keräystoiminnan tunnusluvut
Seuran talous kehittyi
melko suotuisasti
huolimatta vallitsevasta
epävakaasta
taloustilanteesta.

Varainhankinnan tuotoissa päästiin lähelle tavoitetta. Tuotot olivat 2,599 milj. euroa
(2,536 miljoonaa euroa). Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja
lahjoituksia. Keräysvetoomuksilla pyritään varmistamaan vapaiden lahjoitusten riittävä
määrä, jotta seuran ydintehtävä olisi mahdollista myös niillä alueilla, jotka eivätole
laajasti tunnettuja. Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran
keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1,105 milj. euroa ja
vapaaehtoisena lähetyskannatuksena 408 tuhatta euroa. Suomen ev.lut. kirkon seura
kuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Kulurakenne
Raamattu- ja kehityshankkeet
Varainhankinta
Viestintä
Koulutus

Suomen Pipliaseura on asettanut tavoitteeksi, että 75 % kansainväliseen työhön kohdistuvan varainhankinnan bruttotuotosta kohdentuu raamattu- ja kehityshankkeisiin.
Vuonna luku oli 79 %. Työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, viestintään ja sidosryhmille suunnattuun koulutukseen käytettiin 21 %.

Varainhankinta tulolajeittain
Talousarviovarat (ev.lut.)
Kohdevarat (ev.lut.)

Liiketoiminnan kehittyminen

Kolehdit (ev.lut.)
Yksityishenkilöt

Kustannustoiminnan tuotot

Julkiset avustukset

x 1000 euroa

Muut lahjoitukset

1200
1000

Keräystuotot

800

Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko, joka tukee hankkeita joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 590 tuhatta euroa,
mikä on hieman edellistä vuotta vähemmän.
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Kustannustoiminnan tuotot laskivat hieman edellisestä vuodesta. Vuonna 2011 tuotot
olivat 975 tuhatta euroa (edellisenä vuonna 1 022 tuhatta euroa).
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Ulkoministeriö
Kirkkohallitus

Julkisissa avustuksissa oli selvää kasvua. Seura sai ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea
362 tuhatta euroa ja avustuksena Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallitukselta 45 tuhatta euroa.

2011

Vuoden 2010 tuottojäämä yhteisten kulujen kattamiseen oli 89 tuhatta euroa
(edellisenä vuonna 142 tuhatta euroa). Asetetusta tavoitteesta kannattavuuden
suhteen jäätiin vuoden 2011 aikana kirjatun huomattavan suuren yksittäisen
luottotappiotapahtuman vuoksi.

Rahoitusasema

Seuran omavaraisuusaste on 90 %.

Muut lahjoitukset
Muita lahjoituksia saatiin 88 tuhatta euroa. Näitä ovat mm. muiden yhteisöjen kuin Suomen
ev.lut. kirkon seurakuntien kanavoima tuki raamattutyölle.
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3. Hallinto
Hallitus

Miten hallinto on järjestetty?

Puheenjohtaja
Kirkkoherra Pekka Särkiö
Varapuheenjohtaja
Rovasti Elias Huurinainen
Pastori Anna-Leena Häkkinen
Rehtori Taina Karhu
Rovasti Ulla Kotinurmi
Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa
Seurakuntapalvelun johtaja Raimo Laine
Kappalainen Marco Pasinato
Koulutussuunnittelija Jaana Rantala
Laamanni Olli Saunanoja

Toiminnan sääntömääräinen tarkoitus
Suomen Pipliaseura ry:n tarkoituksena on edistää Pyhän
Raamatun levittämistä ja käyttämistä Suomessa ja muissa
maissa yhteistyössä kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen,
suomalaisten lähetysjärjestöjen ja kansainvälisen keskusjärjestönsä Yhtyneiden Raamattuseurojen (UnitedBible
Societies) kanssa (säännöt 2 §). Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura harjoittaa Raamatun ja siihen liittyvän kirjallisuuden kustantamista, tukee kansainvälistä raamattulähetystyötä, kehittää ja tekee tunnetuksi raamattutyöskentelyn ja Raamatun käytön muotoja, tukee ulkomaisten
kumppaneidensa, erityisesti Yhtyneiden Raamattuseurojen jäsenyhteisöjen kehityshankkeita yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden, rauhan ja sovinnon edistämiseksi
sekä harjoittaa tiedotustoimintaa (3 §).

Johtoryhmä
Pääsihteeri Markku Kotila
Apulaispääsihteeri Martti Asikainen
Talousjohtaja Eeva Vuorinen
Ohjelmakoordinaattori Matleena Järviö,
johtoryhmän sihteeri
Muu henkilökunta
Kehittämispäällikkö Terhi Huovari
Käännöstyön johtaja Seppo Sipilä
Sidosryhmäkoordinaattori Anne Huoponen
Varainhankinnan koordinaattori Satu Toukkari
Projektisuunnittelija Laura Leipakka
Varainhankinnan assistentti Kati Kajander
Myyntipäällikkö Leena Koski
Yhteyspäällikkö Satu Peltosaari
Tietohallintopäällikkö Katriina Partanen
Visuaalinen suunnittelija Anu Tuomainen
Kirjanpitäjä Satu Rissanen
Toimistosihteeri Tuija Numminen

Jäsenkunta
Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2011 loppuun mennessä 230 (222) seurakuntaa oli ilmoittautunut
jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.
Muut kirkot: Seuran jäseninä on myös Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN)
sekä Katolinen kirkko Suomessa. Kukin niistä voi lähettää
vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.
Jäsenyhdistykset: Seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu myös 15 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueseuro
jen jäsenet ovat samalla Suomen Pipliaseuran kannattaja
jäseniä. Näitä kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden
päättyessä kaikkiaan 4 300 (4 248). Alueellisilla seuroilla
ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohden.
Henkilöjäsenet: Kun seura 1970-luvun alkupuolella siirtyi henkilöjärjestöstä sekamuotoiseksi yhdistykseksi, säilyttivät vanhojen sääntöjen mukaan jäseniksi tulleet henkilöjäsenet oikeutensa. Näitä henkilöjäseniä seuralla on
enää kaksi. Uusia jäseniä tähän ryhmään ei enää oteta.
Kunniajäsenet: Seuralla on kunniajäsenenä rovasti
Hannu Pelkonen, joka toimi pitkään seuran hallituksessa.
Kunniajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
vuosikokouksessa.
Hallitus
Seuralla on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä yhdeksän
vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa
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varsinaista jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kaksi kertaa peräkkäin. Puheenjohtajan toimikausilla ei ole rajoitusta. Hallituksen
jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että seitsemän jäsenen mukaan lukien
puheenjohtajan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Hallitus valitsee vuodeksi
kerrallaan varapuheenjohtajan. (5 §)
Hallitukseen kuuluvat kirkkoherra Pekka Särkiö
(pj.), rovasti Elias Huurinainen, pastori Anna-Leena
Häkkinen, rehtori Taina Karhu, rovasti Ulla Kotinurmi,
toimitusjohtaja Jarmo Kuosa, seurakuntapalvelun johtaja Raimo Laine, kappalainen Marco Pasinato, koulutussuunnittelija Jaana Rantala ja laamanni Olli Saunanoja.
Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia
valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta.
Hallitus kokoontui varsinaiseen kokoukseen vuonna 2011 neljä kertaa.
Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta, Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana. Sen tehtävät on määritelty hallituksen
vahvistamalla johtosäännöllä.
Pääsihteeri ja johtoryhmä
Pääsihteeri hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa (yleistoimivalta). Halli
tus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa
määritellään pääsihteerin vastuut. Seuran pääsihteerinä toimii Markku Kotila.
Hallitus on nimittänyt kolmihenkisen johtoryhmän,
joka toimii pääsihteerin johdolla. Johtoryhmään kuuluvat pääsihteerin lisäksi apulaispääsihteeri Martti
Asikainen ja talousjohtaja Eeva Vuorinen. Johtoryhmän sihteerinä toimii ohjelmakoordinaattori
Matleena Järviö.
Hallituksen ja johdon palkkiot
Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu
palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luottamustehtävän hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu.
Johtoryhmän palkkauksesta ja muista työsuhteen
ehdoista päättää hallituksen puheenjohtaja konsultoiden tarvittaessa työvaliokunnan puheenjohtajaa.

Lähipiiri
Seuran lähipiiriin kuuluvat hallitus, johtoryhmä ja
johtoryhmän sihteeri.
Tilintarkastajat
Vuosikokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Johanna Perälä (varahenkilönä
KHT Jaana Salmi) ja KHT Raimo Juurikko (varahenkilönä KHT Samuli Perälä), kaikki PricewaterhouseCoopers Oy:stä.
Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin
Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies)
on Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity
yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity
nr. 800058), jonka kautta Suomen Pipliaseura kohdentaa varoja valtaosaan kansainvälisistä projekteistaan.
Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen
perustajajäsen (1946). Järjestön toimintaa ja varojen
käyttöä valvoo jäsenten valitsema hallitus sekä asianomainen viranomainen (Charity Commission).
Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menettelytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistleblowing and fraud response policy).
Projektisuunnitelmat ja seurantaraportit ovat
rahoittajien käytössä intranetissä. Yhtyneiden
Raamattuseurojen tilintarkastuksesta vastaa
Deloitte & Touche LLP.
Johdon jäsenyydet keskeisten sidosryhmien
luottamuselimissä
Pääsihteeri Markku Kotila on Suomen ev.lut. kirkon
lähetystyön toimikunnan jäsen.
Jäsenyydet muissa järjestöissä
Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopalveluissa ja Kepassa sekä kumppanuusjärjestönä Suomen ekumeenisessa neuvostossa. Näissä seuraa edustavat pääsääntöisesti joko pääsihteeri tai hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi seura on Palvelualojen
työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen.
Henkilöstö
Seuran henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 17 (17) henkilöä.
Seura kuuluu yleissitovan kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen piiriin. Seuralla on kaksi työehtosopimukseen liittyvää paikallista sopimusta (henSUOMEN PIPLIASEURA
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kilökohtainen palkanosa ja työmatkojen vapaa-aikahyvitys).
Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus
Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja työturvallisuutta koskevat ohjeistukset.
Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työterveyspalveluiden kanssa. Tässä
pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.
Toimintaan on saatu tukea myös työeläkeyhtiö Varmalta. Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä
jaksamista myös virikeseteleillä. Kolme päivää tai sen
yli kestäneestä sairaudesta johtuneita poissaoloja oli
tilivuoden aikana 129 (22) päivää.
Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä ja työsuojeluvaltuutettuna toimii Satu Toukkari.
Johtamisen kehittäminen
Hallitus antaa vuosittain kirjallisen palautteen pääsihteerille. Palautteessa hyödynnetään 360°-arviointia.
Varainhankinnan periaatteet
Poliisihallitus myönsi seuralle 21.9.2011 keräysluvan koko maahan Ahvenanmaata lukuun ottamatta ajalle
21.9.2011—31.8.2013 (2020/2011/2231). Ålands landskaps
regering myönsi 11.8.2011 keräysluvan Ahvenanmaan
maakunnan alueelle ajalle 1.9.11—31.8.2012 (949 K 12).
Varainhoidon linjaukset
Hallitus arvioi varainhoidon järjestämistä kaksi kertaa
vuodessa laadittavan raportin pohjalta.
Seuran omaisuus on sijoitettu pitkäaikaisena sijoituksena pääsääntöisesti ns. matalan riskin instrumentteihin pääasiassa yleisesti käytössä olevien sijoitusrahastojen kautta.
Kaikkien sijoitusten tasearvo nousi 18 %. Sijoitusten
tuottama kassavirta oli markkinoiden tilanteen huomioon ottaen tyydyttävää.
Hallituksen päätöksellä seuran sijoitusomaisuudesta 42 % hoidetaan omatoimisesti käyttämällä kuitenkin varainhoidon konsulttia (mm. Helsingin OP Pankki
/ OP-Private) ja 58 % annetulla valtakirjalla (Nordea
Private Banking Helsinki).
Riskit ja riskienhallinta
Hallitus arvioi toimintaan liittyviä riskejä säännöllisesti. Arvion pohjalta laaditaan suunnitelmat riskien hallintaan.
Seuran toiminnan merkittävimmät riskit liittyvät
seuran maineeseen uskottavana ja luotettavana toimijana, keskeisimmän yhteistyökumppanin Suomen
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ev. lut. kirkon seurakuntien taloudellisen aseman ja
seurakuntarakenteen kehittymiseen sekä yleisen arvopohjan murrokseen, jos lähetystyöhön, kehitysyhteistyöhön sekä Raamattuun liittyvät asenteet muuttuvat
oleellisesti.
Kustannustoiminnassa riskit liittyvät kilpailutilanteen kiristymiseen.
Riskienhallinnassa keskeistä on myös henkilöstön
ammattitaidon ja motivaation vahvistaminen.
Tulevaisuuden näkymiä
Suhdannekehitykseen sisältyy kohtuullista epävarmuutta, mikä vaikeuttaa tulevan ennakointia.
Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellisessa asemassa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia.
Seura varautuu tuleviin muutoksiin laajentamalla varainhankinnan pohjaa. Suomen ev.lut. kirkon piirissä on
myös käynnissä keskustelu lähetysjärjestöjen asemasta kirkon lähetystyön toimijoina. Hallitus arvioi, että
keskustelu on johtamassa seuran oman toiminnan kannalta myönteiseen tulokseen. Seuran yhteistyön muiden kirkkokuntien kanssa odotetaan kehittyvän suotuisasti.
Lähetystyöhön ja Raamattuun liittyvien asenteiden
odotetaan polarisoituvan edelleen. Oleellista on, että
seura pystyy polarisoituvassa tilanteessa säilyttämään
toimivat yhteistyösuhteet eri sidosryhmien kanssa.
Kehitysyhteistyömäärärahoista ja niiden kohdentamisesta käytävä julkinen keskustelu vaikeuttaa niin
ikään tulevaisuuden arviointia. Hallitus kuitenkin katsoo, ettei seuran hankkeisiin vaikuttavia äkillisiä kielteisiä muutoksia ole odotettavissa. Valtion kehitysyhteistyövarojen kanavoituminen seuran kautta
tarjoaa pikemminkin mahdollisuuden toiminnan vahvistumiseen. Ulkoministeriö arvioi kevään 2012 aikana
seuran kehitysyhteistyöhankkeita. Tämä antaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen.
Kustannustoiminnassa kilpailutilanteen odotetaan
pysyvän kireänä.
Suomen Pipliaseura täyttää 200 vuotta vuonna
2012. Seuran toimintamuodot ovat sen historian aikana muuttuneet monella tavalla. Oppivan organisaation
luonteeseen kuuluu, että muutos on jatkuvaa. Itse perustehtävä pysyy kuitenkin samana.

Yhteisöjäsenet
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen vapaakristillinen neuvosto
Jäsenseurakunnat
Akaan srk
Alajärven srk
Alavieskan srk
Alavuden srk
Anjalankosken srk
Anttolan srk
Auran srk
Enon srk
Espoonlahden srk
Espoon tuomiokirkkosrk
Euran srk
Evijärven srk
Forssan srk
Haapajärven srk
Haapaveden srk
Hakunilan srk
Haminan srk
Hangon suomal. srk
Hauhon srk
Hankasalmen srk
Hartolan srk
Haukiputaan srk
Haukivuoren srk
Hausjärven srk
Heinolan srk
Heinäveden srk
Helsingin tuomiokirkkosrk
Hirvensalmen srk
Hollolan srk
Huittisten srk
Hyvinkään srk
Hämeenkylän srk
Hämeenlinna-Vanajan srk
Iisalmen srk
Ikaalisten srk
Ilmajoen srk
Imatran srk
Isonkyrön srk
Jalasjärven srk
Janakkalan srk
Joensuun srk
Jokioisten srk
Joroisten srk
Joutsan srk
Joutsenon srk
Juuan srk
Juupajoen srk
Jyväskylän srk
Jämijärven srk
Jämsän srk
Järvenpään srk
Järvi-Kuopion srk
Kaarinan srk
Kajaanin srk
Kalajoen srk
Kallion srk
Kangasalan srk
Kangasniemen srk
Kannuksen srk
Karjasillan srk
Kauhajoen srk
Kauniaisten suomal. srk
Kemin srk
Keminmaan srk

Kempeleen srk
Keravan srk
Kerimäen srk
Keski-Porin srk
Keuruun srk
Kiimingin srk
Kirkkonummen suomal. srk
Kiuruveden srk
Kokemäen srk
Kokkolan suomal. srk
Kolarin srk
Konneveden srk
Kontiolahden srk
Korson srk
Koski TL:n srk
Kotkan srk
Kouvolan srk
Kuhmoisten srk
Kuhmon srk
Kuopion Alavan srk
Kuopion Kallaveden srk
Kuopion Männistön srk
Kuopion Puijon srk
Kuopion tuomiokirkkosrk
Kurikan srk
Kuusankosken srk
Kymin srk
Kälviän srk
Kärkölän srk
Lahden Joutjärven srk
Lahden Keski-Lahden srk
Lahden Launeen srk
Lahden Salpausselän srk
Laitilan srk
Langinkosken srk
Lapinlahden srk
Lappeen srk
Lappeenrannan srk
Laukaan srk
Lauritsalan srk
Lauttasaaren srk
Lempäälän srk
Leppävaaran srk
Leppävirran srk
Liedon srk
Lieksan srk
Limingan srk
Lohjan srk
Lohtajan srk
Loimaan srk
Lopen srk
Luumäen srk
Länsi-Porin srk
Maaningan srk
Maarian srk
Malmin srk
Meilahden srk
Mikkelin maa-srk
Mikkelin tuomiokirkkosrk
Muhoksen srk
Muuramen srk
Mynämäen srk
Mäntsälän srk
Mänttä-Vilppulan srk
Nastolan srk
Nilsiän srk
Nokian srk
Nurmeksen srk
Nurmijärven srk
Olarin srk
Oriveden srk
Oulaisten srk

Oulunkylän srk
Oulunsalon srk
Outokummun srk
Padasjoen srk
Paltamon srk
Parikkalan srk
Pelkosenniemen srk
Pellon srk
Pertunmaan srk
Pieksämäen srk
Pielaveden srk
Pielisensuun srk
Pihtiputaan srk
Pirkkalan srk
Pitäjänmäen srk
Porin Teljän srk
Posion srk
Pudasjärven srk
Punkalaitumen srk
Puolangan srk
Puumalan srk
Pyhäjärven srk
Pälkäneen srk
Pöytyän srk
Raahen srk
Raision srk
Rantakylän srk
Ranuan srk
Rauman srk
Rautalammin srk
Rautjärven srk
Reisjärven srk
Rekolan srk
Riihimäen srk
Ristiinan srk
Roihuvuoren srk
Rovaniemen srk
Ruokolahden srk
Ruskon srk
Salon srk
Sammonlahden srk
Sastamalan srk
Savitaipaleen srk
Savonlinna-Säämingin srk
Seinäjoen srk
Sievin srk
Siikaisten srk
Siikalatvan srk
Siikasalon srk
Siilinjärven srk
Sodankylän srk
Soinin srk
Sotkamon srk
Suomussalmen srk
Sysmän srk
Säkylän srk
Sääksmäen srk
Taipalsaaren srk
Tampereen Harjun srk
Tampereen Härmälän srk
Tampereen Kalevan srk
Tampereen Pyynikin srk
Tampereen tuomiokirkkosrk
Tapiolan srk
Tarvasjoen srk
Tervon srk
Tikkurilan srk
Toholammin srk
Toivakan srk
Tornion srk
Tuiran srk
Turun Henrikin srk

Turun Katariinan srk
Turun Martin srk
Turun Mikaelin srk
Turun tuomiokirkkosrk
Tuusulan srk
Tyrnävän srk
Töysän srk
Ulvilan srk
Utajärven srk
Vaasan suomal. srk
Valkealan srk
Vantaankosken srk
Vartiokylän srk
Vetelin srk
Vihdin srk
Viitasaaren srk
Virtain srk
Vuosaaren srk
Ylivieskan srk
Ylöjärven srk
Ypäjän srk
Äänekosken srk
Jäsenjärjestöt ja
niiden henkilöjäsenet
Etelä-Hämeen Pipliaseura (280)
Etelä-Karjalan Pipliaseura (238)
Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura (287)
Helsingin Pipliaseura (807)
Keski-Suomen Pipliaseura (215)
Kuopion Pipliaseura (340)
Kymenlaakson Pipliaseura (183)
Mikkelin Pipliaseura (110)
Lapin Pipliaseura (146)
Oulun Pipliaseura (173)
Pirkanmaan Pipliaseura (326)
Pohjanmaan Pipliaseura (265)
Pohjois-Karjalan Pipliaseura (242)
Satakunnan Pipliaseura (194)
Varsinais-Suomen Pipliaseura (260)
Yhteensä 4 300
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Henkilöstökulut

4. Tilinpäätös

-172 301

-158 886

Vuokrat

-27 115

-35 080

Poistot

-7 220

-6 770

-79 171

-96 630

Muut kulut
Kulujäämä

-285 806

-297 367

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-318 505

-102 019

YLEINEN VARAINHANKINTA

Tuloslaskelma

Jäsenmaksut

31 494

Testamentit

0

Tuottojäämä
VARSINAINEN TOIMINTA

1.1.–31.12.2011

1.1.–31.12.2010

36 107
27 799
31 494

63 906

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Raamattu- ja kehityshankkeet

Osinko- ja korkotuotot

18 722

40 958

Tuotot

Muut sijoitustuotot

157 431

56 431

Sijoitusten kulut ja arvonalennukset

-97 841

Suomen ev.lut. kirkon seurakunnilta
Talousarviomäärärahat

1 105 440

1 188 972

Kohdevarat

206 181

122 648

Kolehdit

190 864

231 512

11 257

9 154

Yksityishenkilöiltä

Kannattajarengastulot

590 101

614 274

Kehitysyhteistyövarat Ulkoministeriöltä

361 831

250 476

Julkiset avustukset, Kirkkohallitukselta

45 000

Muut lahjoitukset

87 912

Tuottojäämä
TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA

74 456

88 136

-208 699

50 022

37 157

37 629

-171 542

87 652

78 386

-75 709

SIIRROT SIDOTUISTA RAHASTOISTA
Anna Sanan kiertää -rahaston muutos

45 000
2 598 587

-9 252
78 311

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ
2 536 493

Kulut

Tilikauden ali/ylijäämän käsittely käyttötarkoituksen mukaan:
Raamattu- ja kehityshankkeet

Siirretään MA-rahastosta/rahastoon

Yhtyneiden Raamattuseurojen ohjelmat:

Siirretään raamattulähetysrahastosta / -rahastoon

Yksittäiset pipliaseurat ja muut kumppanit

-933 169

-847 337

Yhteiset ohjelmat

-271 837

-276 660

Kehitysyhteistyö

-381 008

-346 816

Muut ohjelmat
Ohjelmien suunnittelu ja seuranta

-43 832
-411 797

Toimintapääomaan

100 000

0

6 844

11 943

-59 812
-2 041 643

-344 472

-1 875 097

Tukitoiminnot
Tuotot tukitoiminnoista

9 865

983

Raamattutyön varainhankinnan menot

-279 164

-261 964

Viestinnän menot

-139 176

-144 418

Koulutustoiminnan menot

-104 881

Raamattuhankkeet Suomessa

-165 018

Kulu/tuottojäämä

-94 745
-678 374

-108 044

-608 189

-121 430

53 207

975 310

1 022 397

Raamatun kustantaminen
Tuotot
Kulut
Hankinnan ja valmistuksen kulut

-543 510

-549 344

Henkilöstökulut

-121 358

-131 701

Poistot
Muut kulut

-7 179
-214 532

Tuottojäämä

-8 940
-886 579

-190 271

88 731

-880 256
142 141

Yhteiset kulut
-172 301

-158 886

Vuokrat

Henkilöstökulut

-27 115

-35 080

Poistot

-7 220

-6 770

-79 171

-96 630

Muut kulut
Kulujäämä

-285 806

-297 367

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-318 505

-102 019

YLEINEN VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut

31 494

Testamentit

0

Tuottojäämä

36 107
27 799
31 494

63 906

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Osinko- ja korkotuotot
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18 722

40 958

Muut sijoitustuotot

157 431

56 431

Sijoitusten kulut ja arvonalennukset

-97 841
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Tuottojäämä

TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA

-9 252
78 311

88 136

-208 699

50 022
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Tase

Tilinpäätöksen liitetiedot

VASTAAVAA

31.12.2011

31.12.2010

PYSYVÄT VASTAAVAT

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2011, liitetiedot

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet

70 944

70 944

Koneet ja kalusto

36 101

27 196

Muut pitkävaikutteiset menot

Avainlukuja

2 365

109 411

4 731

102 871

2 395 181

2 395 181

2 034 861

2 034 861

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

Vaihto-omaisuus
41 558

49 271

Keskeneräiset tuotteet

120 147

108 717

Valmiit tuotteet

526 038

687 743

482 839

640 827

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

187 876

224 921

Muut saamiset

9 357

56 627

Siirtosaamiset

95 869

Rahat ja pankkisaamiset

293 101

120 473

402 021

670 719

1 042 023

4 156 155

4 222 604

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Anna Sanan kiertää -rahasto

146 106

183 264

Vapaat rahastot
Raamattulähetysrahasto
MA-rahasto
Raamattutyön toimintapääoma
Tilikauden ali/ylijäämä

80 008
2 196 077

180 008
2 276 085

1 295 632
6 844

2 274 463

2010
3 721 166
3 691 144
50 022
647 236
108 806
22 123

Em. palkkakuluihin sisältyy muutoin läpikulkevana eränä
seuran kirjanpidossa käsitellyt käännöskonsultin kulut ajalta
1.1.–30.6.2011, jotka on peritty täysimääräisinä Yhtyneiltä
Raamattuseuroilta. Käännöskonsultin palkka- ja muut kulut
olivat tuona aikana yhteensä 49 585 euroa. 1.7.2011 lähtien
seura on kattanut nämä kulut itse, ja ne sisältyvät
tuloslaskelman eriin.

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Aineet ja tarvikkeet

kokonaistuotot
kokonaiskulut
ali/ylijäämä
palkkakulut
eläkekulut
muut sos. kulut

2011
3 791 409
4 000 108
-208 699
681 864
116 042
22 719

Tase 31.12.2011, liitetiedot

2 454 471

Julkiset avustukset
Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallitus on myöntänyt 45 000
euron määrärahan pohjoissaamenkielisen Raamatun
käännöstyöhön.
Ulkoministeriön avustus on kehitysyhteistyövaroista
myönnettävää rahoitusta Norsunluurannikon, Burundin ja
Malawin Pipliaseurojen kanssa toteutettavaan Laupias
samarialainen -hankkeeseen, sekä uutena Yhtyneiden
Raamattuseurojen Nairobissa toimivan HIV-palvelujen
toiminnan rahoitusta. Vuonna 2011 UM:n maksama avustus
oli yhteensä 357 757 euroa, josta 60 000 euroa siirtyy
käytettäväksi HIV-palvelujen toimintaan vuonna 2012.
Edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyt hanketuki 64 074
euroa sisältyy vuoden 2011 tuloslaskelman tuottoihin, ja tuki
käytettiin vuoden 2011 aikana.
Yhteisten kulujen kohdentaminen eri toiminnoille
Vuoden 2011 aikana on seuran yhteisistä kuluista jyvitetty jo
kirjausvaiheessa eri toiminnoille niille kuuluvat osuudet.
Jaetut kulut liittyvät toimitiloihin, it- ja tietoliikennekuluihin
sekä vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin. Näiden jaettujen
kulujen arvo vuonna 2011 oli yhteensä 270 935 euroa.
Rahastojen tuottojen ja kulujen kohdentaminen
Kaikkien rahastojen tuotot ja kulut on sisällytetty
tuloslaskelman vastaaviin eriin.

Poistot
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25
%:n menojäännöspoistoa.
Sijoitusomaisuus
Sijoitusomaisuuden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus
on + 42 825 euroa. Arvonalennusta on sijoituksissa kirjattu
yhteensä 54 081 euroa.
Vakuudet ja vastuut
Erillisellä pankkitilillä olevat varat 36 710 euroa on pantattu
vuokranmaksun vakuudeksi. Seuralla on vuokravastuuta
sopimuksen loppuun 30.4.2018 asti Maistraatinportti 2A:n
toimitiloista 13 474 euroa kuukaudessa 1.1.2012 vuokratason
mukaan.
Leasingvastuita seuralla on IBM Rahoituspalveluille 8 059
euroa, josta vuoden 2012 osuus on 2 198 euroa ja vuosien
2013–2014 osuus 5 860 euroa.
Rahastot
Sidotun Anna sanan kiertää -rahaston varat käytetään
lahjakirjan määräyksen mukaan raamattutyöhön Suomessa ja
erityisesti pääkaupunkiseudulla.
MA-rahasto ja raamattulähetysrahasto ovat luonteeltaan
vapaita rahastoja. Molempien rahastojen käyttötarkoitus on
määritelty seuran hallituksen vahvistamilla säännöillä.
MA-rahaston varoja käytetään Raamatun levitystyön
edistämisestä aiheutuviin kuluihin Suomessa alkuperäisen
lahjoittajan tarkoittamalla tavalla. Vuonna 2011 rahaston
varoja kohdennettiin seuran juhlavuoden valmisteluun.
Raamattulähetysrahaston avulla varaudutaan tulevien vuosien
projektimenoihin. Vuonna 2011 rahaston varoja käytettiin
raamattu- ja kehityshankkeisiin 180 000 euroa. Rahastoon
vuoden 2011 tuloksesta kirjattu erä 80 000 euroa tullaan
käyttämään raamattutyöhön vuosien 2012–13 aikana.
Toimenpiteellä varaudutaan yleisen taloudellisen tilanteen
vaihteluista mahdollisesti johtuvaan tulokertymän tilapäiseen
muutokseen. Tämä voisi muutoin hankaloittaa raamattulähetyshankkeiden toteutumista.

1 283 690
1 302 476

11 943

1 295 632

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat

135 494

38 356

67 453

23 813

228 541

431 487
4 156 155
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227 068

289 237
4 222 604
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Oman pääoman erittely

Tilintarkastuskertomus

Sidotut rahastot
Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2011

183 264

Lisäykset tilikauden aikana

Suomen Pipliaseura ry:n jäsenille

5 348

Vähennykset tilikauden aikana

-42 505

Tilikauden muutokset yhteensä

-37 157

Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2011

Olemme tilintarkastaneet Suomen Pipliaseura ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikau
delta 1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
146 106

Vapaat rahastot
MA-rahasto 1.1.2011

2 274 463

Lisäykset tilikauden aikana

70 268

Vähennykset tilikauden aikana

-148 654

Tilikauden muutokset yhteensä

-78 386

MA-rahasto 31.12.2011

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätök
sestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorit
taneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilin
tarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme
kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko halli
tuksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvol
lisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.

2 196 077

Raamattulähetysrahasto 1.1.2011

180 008

Lisäykset tilikauden aikana

80 000

Vähennykset tilikauden aikana

-180 000

Tilikauden muutokset yhteensä

-100 000

Raamattulähetysrahasto 31.12.2011

2 276 085

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintar
kastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheelli
syyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen val
vonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laa
timisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lau
sunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettu
jen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidol
listen arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

1 302 476

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

80 008

Vapaat rahastot yhteensä
Toimintapääoma
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2011

1 295 632

Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen

6 844

Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2011

1 302 476

Oma pääoma yhteensä

3 724 668

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:
Helsingissä 2.4.2012

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huo
lehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla taval
la järjestetty.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati
mista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta.
Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2012

Pekka Särkiö

Olli Saunanoja

Anna-Leena Häkkinen

Taina Karhu

Marco Pasinato

Raimo Laine

Ulla Kotinurmi

Markku Kotila

Johanna Perälä			
Raimo Juurikko
KHT					KHT

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.
Helsingissä 2.4.2012
Johanna Perälä

Raimo Juurikko

KHT

KHT
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