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Juhlavuosi

1. Pipliaseura 200 vuotta

Maan vanhin kristillinen järjestö ja kirjankustantaja perustettiin vuonna 1812 julkaisemaan ja levittämään Suomessa tuolloin harvinaista Raamattua.
Sadassa vuodessa saavutettiin tavoite ”saattaa
Raamattu jokaiseen suomalaiseen kotiin”. Jälkimmäinen sata vuotta on ollut vahvasti kansainvälisen raamattutyön aikaa.
200-vuotias ekumeeninen järjestö tekee edelleen perustehtäväänsä: edistää Raamatun kääntämistä, jakelua ja käyttöä Suomessa ja kaikkialla
maailmassa, jotta ihmiset voisivat kuulla ja lukea
rakastavasta Jumalasta.
Monelle ensimmäinen äidinkielinen Raamattu
on avain lukutaitoon, osallisuuteen ja oman identiteetin näkyväksi tekemiseen. Myös Suomessa
200-vuotisen työn merkitys on näkynyt Raamatun vaikutuksessa kieleen, kulttuuriin, arvoihin ja
asenteisiin. Nykytehtävänä on tavoittaa myös niitä suomalaisia, joille Raamattu ja kristillisyys ovat
tulleet uudestaan oudoiksi.
Suomen Pipliaseuran
perusti skotlantilainen John Paterson
(1776-1855) vuonna
1812.

Vuotta 2012 vietettiin myös Raamattuvuotena.
200-vuotiaan Pipliaseuran lisäksi ensimmäinen suomenkielinen Raamattu täytti 370 vuotta ja nykyinen
kirkkoraamattu 20 vuotta.

2. Voimasanoja

Pipliaseuran juhlavuotta vietettiin teemalla Voimasanoja 200 vuotta – PIPLIA.
Voimasanassa on Sanan Voimaa. Heprealaiskirjeen
(Hepr. 4:12) mukaisesti: – Jumalan sana on elävä
ja väkevä.
Voimasanassa on myös vastavoimaa. Piplian voimasana ottaa mittaa ja etenee rohkeasti alueille,
joilla se ei ole tavanomainen ja tuttu.

3. Verkossa ja kaduilla
Juhlavuoden sivusto raamattuvuosi.fi kokosi kaikki
keskeiset aiheet ja ajankohtaiset tapahtumat samaan paikkaan.
Juhlavuonna Pipliaseuralla oli myös imagomainontaa, jossa seura tuli esiin modernina 200-vuotiaana kristillisenä kirkon järjestönä.
Erityistä näkyvyyttä juhlavuonna saatiin kahden
mediakampanjan kautta. Puhutko raamattua? toteutettiin toukokuisessa Turussa ja Aito joulu -kampanja marras–joulukuussa pääkaupunkiseudulla.
Edellinen kampanja suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja jälkimmäinen Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa.

4. Psalmien kirja lippakirjana
Pipliaseura julkaisi juhlavuoden erikoistuotteena
Psalmien kirjan ns. lippakirjana, jossa aukeamia luetaan sivuttain. Pipliaseura on ensimmäinen suomalainen kustantaja, joka julkaisi teoksen tässä uudessa formaatissa.
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lyhyesti
Suomen Pipliaseura tekee kansainvälistä raamattu
työtä, harjoittaa kustannustoimintaa sekä edistää
Raamatun käyttöä. Kansainväliseen työhön kuuluvat
raamatunkäännöstyö, lukutaitotyö, Raamatun jakelu
sekä hiv-asennekasvatus.

5. Väkevästi Turku
Raamattuvuoden pääjuhlaa vietettiin Pipliaseuran
synnyinkaupungissa Turussa teemalla ”Väkevästi
Turku”. Tapahtuman rungon muodostivat avajaiskonsertti Turun tuomiokirkossa, draaman muotoinen pääjuhla Mikaelinkirkossa sekä juhlajumalanpalvelus Turun tuomiokirkossa.
Ohjelmassa oli raamattu- ja historialuentoja,
intialaisten vieraiden esitelmiä raamatunkäännöstyöstä sekä vapaata ohjelmaa.

6. Sanan voimaa Intiassa
Juhlavuoden vuositeema seurakunnille, ”Sanan
voimaa Intiassa” antoi kasvot raamatunkääntäjille
ja -käyttäjille Koillis-Intiassa.
Intian Pipliaseuran käännösohjelmien johtaja
Jonadob Nathaniel, Shillongin käännöstyön keskuksen johtaja Dr. Zaimingthanga ja seuran pääsihteeri Dr. Mani Chacko saapuivat Suomeen kertomaan raamatunkäännöstyöstä Intiassa.
Raamatunkäännöstyö Koillis-Intian vähemmistökielille oli myös juhlavuoden keräyskohteena.

0

Keräystoiminnan tuotto käytetään kansainväliseen
toimintaan ja siihen välittömästi liittyviin tukitoimiin.
Raamatun kustantamista Suomessa toteutetaan
omana itsenäisenä liiketoimintana, johon ei kohdisteta keräysvaroja.
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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 2012 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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Voimasanoja vuodesta 1812
Pipliaseuran arvot

Suomen Pipliaseura syntyi seurakuntien tarpeesta
saattaa Raamattu kaikkien suomalaisten ulottuville.
Vuodesta 1812 alkaen raamattutyö on tarjonnut
seurakunnille ikkunan maailmanlaajuisen kirkon
haasteisiin.

■
■
■
■

Seurakuntien luottamushenkilöitä sekä yksityisiä
lahjoittajia kiinnostaa entistä enemmän, mihin
varainhankinnan tuottoja käytetään. Suomen Piplia
seura haluaa kertoa tästä avoimesti ja läpinäkyvästi.

■

Uskon ja rakkauden sana
Avoimuus
Yhteistyö
Kumppanuus
Pitkäjänteisyys ja uudistuminen

missio

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.

Strategiassa asetettu tavoite kohdentaa varainhankinnan bruttotuotosta vähintään 75 % ulkomaisiin
raamattu- ja kehityshankkeisiin saavutettiin.
Vuoden 2012 tilinpäätöksessä suhdeluku oli 75 %.

visio

Rukoilemme ja teemme työtä, että

Pipliaseura vietti juhlavuottaan yhdessä
seurakuntien ja kirkkojen kanssa. Eri puolilla
maata järjestetyt juhlajumalanpalvelukset kokosivat
yhteen seurakuntien edustajia, yksittäisiä työn
tukijoita ja kirkkojen johtajia. Samanlainen joukko
oli myös koolla, kun Pipliaseura perustettiin.

ihmisillä kaikkialla maailmassa olisi mahdollisuus
vastaanottaa Jumalan sana ja nähdä todellisen
valon loistavan kaikille Jeesuksessa Kristuksessa

■

lähimmäisenrakkaudesta nouseva yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, rauha ja sovinto toteutuisivat.
■

Suomen Pipliaseuran toimintamuodot ovat
200 vuoden aikana muuttuneet monella tavalla.
Oppivan organisaation luonteeseen kuuluu, että
muutos on jatkuvaa. Itse perustehtävä pysyy
kuitenkin samana.
Suomen Pipliaseura kiittää kaikkia, jotka eri tavoin
ovat osallistuneet yhteisen tehtävän toteuttamiseen
vuoden 2012 aikana.

Markku Kotila, pääsihteeri

Suomenkielisiä Raamattuja tai Uusia
testamentteja painettu
Raamattu on
n. 17 000 kpl
loppuunmyyty

.

1800

Suomen Pipliaseura perustetaan Englannin
Pipliaseuran vaikutuksesta tuomaan Raamattu
kaikkien ulottuville

.

1809

.

1812

			

................ ................ .......... ....................
Suomi liitetään Venäjään
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Helsingistä Suomen pääkapunki

								

			

Vuodesta 2012 eteenpäin
1 000 päivän aikana valmistuu
100 uutta käännöshanketta.
Yhdessä enemmän
Pipliaseurojen yli 200 maassa ja alueella toimivan
verkoston ansiosta vuonna 2012
•

33 miljoonaa ihmistä on saanut ensimmäistä
kertaa Raamatun omalla kielellään

•

5 miljoonaa ihmistä on saanut ensimmäistä
kertaa Uuden testamentin omalla kielellään

•

276 miljoonaa ihmistä on saanut uuden tai korjatun käännöksen Raamatusta, Uudesta testamentista tai yksittäisestä Raamatun kirjasta.

Suomen Pipliaseuran hankkeista sivulla 12–13.

venäjän Pipliaseura perustetaan
			

.

				

		

Suomen Pipliaseura julkaisee
ensimmäisen uuden testamenttinsa

1813		

.

1815		

Venäjän Pipliaseuran toiminta
siirtyy ortodoksiselle kirkolle
ja seura suljetaan.

.

1825

.

1826

.............. ............. ............... ....... ........
Nikolai I Venäjän keisariksi
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Juhlavuoden päätapahtumia
Vuoden 2012 Rukouspäiväjulistus
Tasavallan presidentti Tarja Halosen allekirjoittama Rukouspäiväjulistus nosti vuonna 2012 keskiöön Raamatun ja sen merkityksen kielelle, kulttuurille, arvoille ja
asenteille. – Kaksisataa vuotta sitten eurooppalainen
Raamattu-liike tuli Suomeen. Tuolloin perustettiin Suomen Pipliaseura, jonka tehtävä on levittää Raamattuja
kansan käsiin, kuvaa julistus alkuvaiheita. Julistuksen
sisällön olivat valmistelleet yhteistyössä Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja tasavallan presidentin kanslia.
– Raamatun saaminen kaikkien lukutaitoisten ulottuville
vaikutti ratkaisevalla tavalla kulttuurimme kehitykseen.
Omakielisestä Raamatusta tuli Suomen kansan sivistyksen ja hengellisyyden kulmakivi.
Julistus nosti esiin myös, miten Raamatusta nousevat suomalaisen ja eurooppalaisen elämäntavan arvot ja asenteet.
Samalla lukutaito on avain osallisuuteen kaikilla kulttuurin ja yhteiskunnan tasoilla. Siihen perustuu kansalaisyhteiskunta ja kansanvalta, johon olennaisesti kuuluu uskonnonvapaus.

Syntymäpäivävastaanotto Helsingin
tuomiokirkon kryptassa

Suomen Pipliaseura syntyi Turussa 24.3.1812. Kaksisataa
vuotta myöhemmin seuran 200-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin Helsingin tuomiokirkon kryptassa. Kutsuvieraita oli
noin 150. Juhlassa muistettiin Pipliaseuran tehtävän ja vivahteikkaan historian lisäksi Pipliaseuran lukuisia ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.
Juhlavuoden teema ”Voimasanoja 200 vuotta – Piplia” siivitti puhujien sanoja. Ohjelmassa oli myös korkeatasoista

Kolmannes talouksista
omistaa Raamatun tai
Uuden testamentin

.

ja viihdyttävää musiikkia. Juhlapuheen piti Lapuan piispa
Simo Peura.

Raamattuvuoden pääjuhla Turussa

Juhlavuoden päätapahtumapaikaksi valikoitui luontevasti Pipliaseuran synnyinkaupunki Turku. Raamattuvuoden
ekumeenista pääjuhlaa vietettiin 23.–25. toukokuuta teemalla ”Väkevästi Turku”. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Turun seudun seurakunnat, Suomen Pipliaseura ja
Varsinais-Suomen Pipliaseura. Tapahtumaviikonloppuun
osallistui arviolta 5 000 henkeä.
Seuran vuosikokouksessa kunniajäseniksi kutsuttiin arkki
piispa Leo, arkkipiispa Kari Mäkinen, piispa Teemu Sippo,
seurakuntaneuvos Valtter Luoto ja kirkkoneuvos Risto
Cantell.
Tapahtuman rungon muodostivat avajaiskonsertti Turun
tuomiokirkossa, draaman muotoinen pääjuhla Mikaelinkirkossa sekä juhlajumalanpalvelus Turun tuomiokirkossa.
Lisäksi ohjelmaan sisältyi ekumeeninen rukoushetki Turun
ortodoksisessa kirkossa, raamattu- ja historialuentoja, in-

Pipliaseura julkaisee Raamatun koekäännöksen:
sysäsi liikkeelle uuden raamatunkäännöshankkeen kirkossa

.

Englannin Pipliaseura ja Suomen Pipliaseura toimivat rinnakkain, osittain kilpaillen

1834		

1859

				

... .............................. .............................
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tialaisten vieraiden esitelmiä raamatunkäännöstyöstä sekä
sunnuntain jumalanpalvelukset kaikissa kirkoissa. Vapaamuotoista ohjelmaa edustivat mm. Hansa-torin toritapahtuma, musiikilliset illanvietot ja opastetut kävelykierrokset
Turun historiallisilla paikoilla.
Juhlille toivat tervehdyksensä vieraat Intian Pipliaseurasta:
pääsihteeri Mani Chacko, raamatunkäännöstyön johtaja
Jonadob Nathaniel sekä Shillongin raamatunkäännöskeskuksen johtaja Zaimingthanga.
Juhlaa edeltävän syys- ja talvikauden aikana 2011–2012
Turussa järjestettiin Raamattua eri näkökulmista valottava luentosarja. Luennot olivat nähtävinä myös internetissä.
Alkuvuoden aikana Raamattu luettiin kokonaan ääneen Turun tuomiokirkossa. Pääjuhlaa edeltäviin kuukausiin ajoittui myös erilaisia lastentapahtumia.

ryhmille nimikoidut Raamatut. Tilaisuudessa olivat paikalla
eduskunnan puhemiehistö ja eduskuntaryhmien edustajat.
Tervehdyksellä haluttiin nostaa esiin äidinkielisen Raamatun merkitys kielellisen ja kulttuurisen identiteetin vahvistajana. Juhlavuoden viesti palautti mieliin myös, että eurooppalaisella oikeuskäsityksellä sekä arvopohjalla on juurensa
Raamatun keskeisessä sanomassa.
Lähetyksen vastaanotti eduskunnan puhemies Eero Heinä
luoma. Vastauspuheenvuorossaan hän piti Raamattua tärkeänä osana suomalaista kulttuuriperintöä. – Sen lukemisesta saa voimaa ja ajatuksia tähänkin päivään.
Tilaisuus keräsi myös median huomiota.

Raamatut kansanedustajille

Raamattuvuoden syyskuussa Suomen Pipliaseura lahjoitti kaikille kansanedustajille sekä puolueiden eduskunta-

Pipliaseura tukee raamattujakelua
suomalaisten keskuudessa Siperiassa

				

.

1866

.

.

Kiista Raamatun arvovallasta ja asemasta kiihtyy

1869

1873			

.

1906

.......... .......... ............ ...................... ...
Kansakouluasetus

Uusi kirkkolaki käynnistää prosessin
kirkon itsenäistymiselle valtiosta

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksessa veljekset saavat Pipliaseuran Uuden
testamentin: "seitsemän Enklannin lahjaa"

Naisten äänioikeus
Suomessa
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Raamatunkäännös
omalle kielelle saa
aikaan muutoksen

1. Minunko kielelleni?

Keräys raamatunkäännöstyölle, näkökulmana Intia
Yhtyneillä Raamattuseuroilla on käynnissä yli 500 hanketta, jotka valmistuessaan tavoittavat lähes viisi miljardia ihmistä. Suomen Pipliaseura on mukana yli 50 käännöshankkeessa eri puolilla maailmaa, myös Intiassa. Tähän
mennessä Intiassa koko Raamattu on julkaistu 65 kielellä
ja vähintään yksi raamatunosa 170 kielellä.

2. Hyviä sanoja.

Keräys Raamattu Suomen Suvulle -hankkeelle, näkökulmana psalmien käännöstyö vepsän ja komin kielille
Raamattu Suomen Suvulle -hankkeessa Raamattua käännetään 12 sukukielelle. Uusi testamentti on valmistunut jo
seitsemälle kielelle. Psalmien kirja on työn alla ersäksi, komiksi, mariksi ja vepsäksi. Udmurtiksi ja aunuksenkarjalaksi
psalmeja jo luetaan.

3. Raamattua tarvitaan, kovasti tarvitaan.

Keräys udmurtinkielisen koko Raamatun käännöstyöhön
Buranovon udmurttikylän mummokuoro edusti Venäjää Eurovision laulukilpailuissa Azerbaidžanissa. Euroviisujen alla
Buranovon mummot lähettivät henkilökohtaisesti tervehdyksensä Suomen Pipliaseuralle. Mummot toivoivat kirkkokansalle omakielisiä Raamattuja.

Omakielinen Raamattu saa aikaan
muutoksen, jolla on merkitystä yksityisille kristityille, kirkoille ja kokonaisille kansoille. Lahjoittajat ovat
vaikuttaneet merkittävästi käännöstyön tavoitteiden saavuttamiseen
juhlavuoden kahdeksan keräyksen
kautta.

Kehitys Yhtyneiden Raamattuseurojen perustamiseksi
käynnistyy: tavoitteena välttää tarpeetonta kilpailua
kansainvälisessä työssä

.

.

1910

1914-1918

– Haluamme opettaa nuorille Jumalan tietä omalla kielellämme. Se on meidän mummojen tehtävä. – Tarvitsemme
kovasti Raamattua. Iloitsemme suomalaisten avusta ja sanomme teille paljon kiitoksia, totesi Olga Tuktarjova, kuoron johtaja.

4. Unelmissa Raamattu.

Keräys Intian Pipliaseuran raamatunkäännöstyölle
– Käännöstyön myötä ihmiset ovat kiinnostuneet kielestään. Toistaiseksi lepchan kielellä on vain vähän kirjallisuutta. Siksi lepchankielisellä Raamatulla on suuri merki-

raamattu
kaikkien
suomalaisten
ulottuvilla

.

1920-luku

Uusi kirkkoraamattu

.

1933/38

.

1939-45

... .............. ............ ......... ........... .........
Edinburghin lähetyskokous
käynnistää ekumeenisen liikkeen
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Ensimmäinen maailmansota

								

Toinen maailmansota

Varainhankinnan keräykset
tys myös itse kielelle, raamatunkääntäjä Pemba Stephen
Lepcha kertoo.
Lepchat ovat Sikkimin alkuperäisväestöä. Kielenpuhujia on
arviolta 40 000 ihmistä. Intian Pipliaseuralla on käynnissä 82 käännöshanketta, joista 43 hanketta Koillis-Intiassa.

5. Kerro meille.

Keräys erilaisiin raamattuhankkeisiin kuten raamattuäänitteiden tekemiseen, näkökulmana Malawi
Raamatun julkaisu kirjana on suuri tapahtuma. Malawin kaltaisessa maassa, jossa lukutaidottomuus on yleistä, kysyntää
on myös omankielisille äänitteille. Varsinkin maaseudulla kirkoissa kokoonnutaan kuuntelemaan Raamattua. Jopa lukutaitoiset mieluummin kuuntelevat kuin lukevat itse.

kantaa vastuuta myös kirkkonsa toiminnoissa. Naisen mahdollisuudet hankkia toimeentuloa perheelle paranevat. Häpeä väistyy. Kursseille osallistuville naisille on tärkeää, että
he voivat lukea Raamattua itse ja tutustua paremmin sen
sanomaan.

7. Aitoja käännöksiä.

Keräys alkuperäiskielisten raamatunkääntäjien koulutusohjelmaan Etelä-Amerikassa
– Tätä ohjelmaa tarvitaan, jotta varsinaista käännöstyötä tekevät äidinkielenpuhujat ja siten kulttuurinsa parhaat asiantuntijat. Kun he kääntävät kirjan omalle kielelleen, kirja tuntuu ja kuulostaa omalta. Raamattu elää heidän elämässään,
koulutusohjelman johtaja Esteban Voth toteaa.

Suomen Pipliaseura on kumppanina 24 hankkeessa 11 Afri
kan maassa. Näitä kumppanuusmaita ovat esim. Malawi, Burundi, Norsunluurannikko ja Keski-Afrikan tasavalta.

Koulutusohjelma aloitettiin vuonna 2002. Tähän mennessä Perussa, Costa Ricassa ja Guayanassa toimineesta koulutuksesta on valmistunut 122 raamatunkääntäjää, 45 eri
käännöshankkeesta, 12 maasta.

6. Mahdoton tulee mahdolliseksi.

8. Aito lahja.

Keräys naisten lukutaitotyölle Keski-Afrikan tasavallassa
– Lukutaito on välttämättömyys. Se tekee tasaveroisiksi kansalaisiksi ja edistää rauhaa. Se johtaa seikkailuihin arjen ulkopuolelle, totesi piispa Irja Askola saatesanoissaan sangonkielisen naisten lukutaitotyön keräyksessä.

Keski-Afrikan tasavallan Pipliaseura aloitti naisten lukutaitokurssit, kun uudistettu sangonkielinen raamatunkäännös valmistui neljä vuotta sitten. Monet kirkot pyysivät
Pipliaseuralta lukutaito-opetusta, sillä vain joka kolmas yli
15-vuotias nainen osaa lukea.
Kun nainen oppii lukemaan, hänen itsetuntonsa kasvaa. Lukutaitoisena hän voi osallistua asuinyhteisönsä toimintaan ja

Pipliaseura mukana perustamassa Yhtyneitä Raamattuseuroja

.

1946

Keräys Lastenraamattujen jakeluihin Egyptissä
Egyptin Pipliaseura jakaa Lastenraamattuja koulujen uskonnonopetuksen tueksi. Jakelu kohdennetaan erityisesti
12-vuotiaille koululaisille.

Kristityt ovat vähemmistönä Egyptissä. Heillä on kuitenkin oikeus saada koulussa uskontonsa mukaista opetusta.
Lastenraamattu tukee kristillisen perinteen siirtämistä sukupolvelta toiselle. Lastenraamattu on arvokas lahja perheille, joilla ei ole varaa ostaa sitä itse tai joita kirkon toiminta
ei muuten tavoita. Lastenraamattua lukevat myös aikuiset,
joiden lukutaito on heikko.

Englannin Pipliaseura luovuttaa
Suomessa olevan omaisuutensa
Suomen Pipliaseuralle

.

1947

Pipliaseura rahoittaa kansainvälistä
raamattutyötä

.

1948

..... ................... ............ .........................
Kirkkojen maailmanneuvosto perustetaan
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Pitkäaikaista sitoutumista

Seurakunnat osallistuvat ja vaikuttavat käytännön raamattutyöhön solmimalla yhteistyösopimuksen hankkeesta tai seuran kumppanuusalueesta. Pipliaseuralla on yhtä tai useampaa
kansainvälistä hanketta koskeva yhteistyösopimus 139 seurakunnan kanssa. Kansainvälisiin raamattutyön hankkeisiin saatavasta tuesta lähes puolet tulee seurakunnilta.

Pipliaseuran toiminta perustuu
erilaisiin yhteistyöverkostoihin
kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyösuhteet rakentuvat avoimuuden, vastavuoroisuuden ja
pitkäjänteisyyden periaatteelle.

Kirkot yhdessä

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kevätkokouksessa 2012
Keravalla käsiteltiin raamatunkäännöstyötä ja syyskokouksessa Tampereella Benedictus XVI:n kehotuskirjettä Verbum
Domini, jonka käännöksen katolisen kirkon tiedotuskeskus
julkaisi Pipliaseuran tuella. Pipliaseura osallistui molempien
kokousten toteuttamiseen.
Suomen ev.lut. kirkon kaikki hiippakunnat järjestivät yhteistyössä Pipliaseuran kanssa 200-vuotisjuhlajumalanpalveluksen ja tämän yhteyteen raamattujuhlan. Lapuan hiippakunnan joka kolmas vuosi järjestettävässä lähetysjuhlassa ja Oulun hiippakunnan jokavuotisessa lähetysjuhlassa Pipliaseuran
raamattutyö oli näkyvästi esillä.
Suomen ortodoksinen kirkko on osallistunut erityisesti raamatunkäännöshankkeiden edistämiseen suomensukuisten
kansojen parissa.
Ison Kirjan kesäkonferenssissaan helluntailiike järjesti raamattujuhlan, samoin kuin Suomen Vapaakirkko omassa tapahtumassaan. Pipliaseura oli kutsuttu molempiin tilaisuuksiin.
Vapaaehtoisella pohjalla toimivat alueelliset Pipliaseurat
järjestävät paikallisesti Raamattuun liittyviä tapahtumia. Viidessätoista alueseurassa oli vuonna 2012 jäseniä yli 4 000.

Pipliaseurojen dynaamisen vastaavuuden
periaatteesta muodostuu yleinen käännöstyön standardi vuosiksi eteenpäin

.

Modernin raamatunkäännöstyön pohjatekstinä käytettävä
The Greek New Testament
julkaistaan

.

1964

Yhtyneet Raamattuseurat ja
Vatikaani sopivat yhteistyöstä
raamatunkäännöstyössä

1966				

.

1968		

... ............................ ...................... ..........
Vatikaanin toinen kirkolliskokous uudistaa katolista kirkkoa
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Kulttuurivallankumous pysäyttää
kristillisen toiminnan Kiinassa

								

Yhteistyössä ja osallistuen
Pipliaseura on luterilaisen kirkon valtuuttama lähetysjärjestö. Tähän mennessä 230 ev.lut. kirkon
seurakuntaa on liittynyt seuran jäseneksi. Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa
ja Suomen vapaakristillinen neuvosto ovat seuran jäseniä ja edustettuina seuran hallituksessa.
Jäsenyyden myötä seurakunnat ja eri kirkkokunnat osallistuvat seuran toiminnan linjauksiin.



230 jäsenseurakuntaa ja yhteistyösopimus 139 seurakunnan kanssa
koskien kansainvälisiä hankkeita.

Uusi testamentti nykysuomeksi julkaistaan

Pipliaseura ev.lut. kirkon
lähetysjärjestöksi

.

1970		

.

1972

.

1973

........... .......................... ............... .........
keskustelu raamatun asemasta ja tulkinnasta kiihtyy ev.lut. kirkossa

Ev.lut. kirkko käynnistää uuden
raamatunkäännöshankkeen

2012 vuosikertomus
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Suomen Pipliaseuran

hankkeet teemoittain

■ Käännöshankkeet
Bolivia
Aimarankielinen lukutaitohanke
Albania
Ekumeeninen Vanhan testamentin käännös
Keski-Afrikan
Argentiina Toba surin käännöshanke
tasavalta
Sangon lukutaitohanke naisille
Bolivia 
Keski-ketšuan käännöksen uudistaminen
Afrikka
Lukutaitomateriaalien kehitystyöpaja
Burundi 
Kirundinkielinen Raamattu sanaselityksin
Etiopia 
Sidamon Uusi testamentti
■ Raamatunkäyttö
		 (käännöksen uudistaminen)
Egypti
Raamattumateriaalia koptikirkon lapsityöhön,
Intia  		
Käännöstyö viidelle paikalliskielelle
			raamattujakelu kristillisiin ala-asteen kouluihin
Kenia 
Käännöstyö (kalenjin, oluluyia)
		
ja köyhille lapsille, raamattumateriaaleja 		
Kiina 
Käännöstyö vähemmistökielille
		 Ylä-Egyptin (Assiut ja Sohaq) alueelle
Malawi
Tumbukan, yaon ja lomwen raamatunkäännökHonduras
Raamattumateriaaleja, joissa myös tietoa 		
		 set, chichewankielinen Raamattu sanaselityksin 		 luonnonmullistusten varalle miskiton kielellä
Malesia
Murut timugonin Vanhan testamentin ja deuIntia		
Radioraamattu lukutaidottomille ja raamattu		 terokanonisten kirjojen käännöshanke
		 työ lasten parissa
Meksiko
Käännöstyö (purepetsha)
Israel		
Raamattujen ja raamattumateriaalien jako 		
Norsun		 kautta maan
luurannikko Anyi morofon ja Daloan alueen beten 		 Jordania
Raamattuja tuettuun hintaan
		 ekumeeniset käännöshankkeet
Kiina		
Raamattujen saatavuuden parantaminen erityi-		
Sambia
Käännöstyö (mambwe-lungu, luvale, tonga ja
		 sesti maaseudulla, pistekirjoitusraamattuja so		 bemba)
		 keille, raamattumateriaaleja lapsille ja nuorille
Turkki		
Kurdinkielinen Vanhan testamentin käännös-		
Libanon
Yhteistyö maan eri kirkkojen kanssa
		 työ
Palestiina
Lapsityö
Uganda
Lumasaaban ekumeeninen Vanhan testamenTansania
Raamattuja kouluihin
		 tin käännöstyö
Thaimaa
Kaksikielisten (urak lawoi ja thai) Raamatun 		
Unkari 	Unkarinkielisen Raamatun uudistaminen
		
tekstien julkaiseminen printti- ja audiomuo-		
Venäjä
Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyös		 doissa
		 sä Raamatunkäännösinstituutin kanssa; VenäViro		
Raamattuja rippikoululaisille
		 jän Pipliaseuran Vanhan testamentin kään	nös■ Kehitysyhteistyö
		 hankkeet: altai, jakuutti, baškiiri ja burjaatti
Yhteiset
Pohjoissaamen Vanhan testamentin 		 Norsunluurannikko, Burundi ja Malawi, Afrikan pipliaseurojen
hiv-työn toimisto: Laupias samarialainen hiv-koulutusohjelma
		 käännös, käännöshankkeet inarinsaameksi ja
		 kolttasaameksi, raamatunkäännöstyön 		
■ Yleisavustukset perustoimintoihin
		 ja muun raamattutyön koordinointi, raamatunAzerbaidžan, Gambia, Guinea-Conakry, Irak, Keski-Afrikan
		
kääntäjien koulutusohjelma Etelä-Amerikassa,
tasavalta, Kuuba, Marokko, Turkki ja Yhtyneet Raamattuseurat
			
raamatunkäännöstyön laadunvalvonta ja kään		 nöstyön tukipalvelut.
■ Lukutaitotyö
Argentiina Lukutaitohanke wichín kielelle
Burundi
Lukutaitohanke seurakunnille

Pipliaseura tuo aktivoivan raamattutyöskentelyn
seurakuntien käyttöön

.

.

Kiina avautuu länteen ja
raamattutyö mahdollistuu

Hiv löydetään

bibliodraama tulee Suomeen

.

Nanjingin raamattupaino avataan Kiinassa

.

. . . . . .1979
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1981
. . . . . . . . . . . . . 1986
. . . . . . . . . . . . 1987		
........
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Tsernobylin ydinturma haastaa
Neuvostoliiton viestinnän

								

Sisällölliset painopisteet

Kansainväliset hankkeet maanosittain

Raamatunkäännöshankkeiden suhteellinen osuus
on hieman laskenut. Tuki suomensukuisten kielten
käännöstyöhön on laskenut, koska osa käynnissä
olleista hankkeista on valmistumassa.

Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan kohdistuvan
työn muita suurempi osuus johtuu kehitysyhteistyövarojen kasvusta.

15
25

20
6
25
9

% 41
15 4

%
43
% 41
22

■

Saharan eteläpuolinen Afrikka

■

Lukutaitohankkeet

■

Aasia

■

Raamatunkäytön edistäminen

■

Etelä- ja Keski-Amerikka

■

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

■

Eurooppa (sis. Raamattu Suomen Suvulle –hankkeen

■ 	Käännöshankkeet

■ 	Kehitysyhteistyö
■

Yleisavustukset

ja pohjoissaamen käännöstyön )

Pohjoismaiden Pipliaseurat toteuttavat laajan
Raamattujen jakeluhankkeen yhteistyössä
Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa

.

.

.

suurimittainen raamattutyö Virossa käynnistyy

. . . . . . . . . . 1988
. . . . . .			
. . . . . . . . . . . . . . . .1989
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
.......
Venäjän ortodoksinen
kirkko 1 000 vuotta

Berliinin muuri murtuu

		Neuvostoliitto romahtaa
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materiaaleissa hiv- ja aids-tietous
yhdistyy Raamatun teksteihin ja
edistää asenteiden muuttumista.

Uusi kirkkoraamattu

.

1992

Suomen vapaakristillinen
neuvosto Pipliaseuran
jäseneksi

Raamattu suomen suvulle
-kampanja viedään seurakuntiin

.

1993

.

1995		

.

1998 		

.. ............. ................... ............... ..........
Pipliaseura tuo uuden käännöksen ihmisten tietoisuuteen
ja hyödyntää ensimmäisenä kristillisenä järjestönä mm. TV-mainontaa

Seuran jäsenkunta laajenee
Suomi Euroopan unionin jäseneksi
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Älkää tuomitko, jottei teitä
tuomittaisi
Hiv ja aids koskettavat jokaista afrikkalaista: ei ole perhettä, ystäväpiiriä tai sukua, jossa ei olisi hiv-positiivisia
tai joka ei olisi haudannut aidsiin menehtynyttä. Siksi hiv
ei ole yksin terveyskysymys vaan myös yhteiskunnallinen
haaste Afrikassa. Se koskee myös kristittyjä ja kristillisiä
seurakuntia.
Monet afrikkalaiset kirkot ja seurakunnat ovat tehneet jo
pitkään hiv- ja aids-työtä. Kuitenkin edelleen on myös tavallista, että pastori toteaa hivin olevan Jumalan rangaistus ja
kirous siihen sairastuneelle. Hän saattaa sulkea hiv-positiiviset pois seurakuntayhteydestä, ei ehkä jaa heille ehtoollista saati että osallistuisi diakonisen tuen järjestämiseen
tartunnan saaneille ja heidän omaisilleen.
Yhtyneiden Raamattuseurojen tavoitteena on Raamattujen
levittäminen ja ihmisten auttaminen vuorovaikutukseen Jumalan sanan kanssa. Samoin Suomen Pipliaseuran tarkoituksena on edistää Raamatun levittämistä ja käyttämistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura mm. tukee kehityshankkeita yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, rauhan
ja sovinnon edistämiseksi (seuran säännöt, § 2,3).
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ja siksi jokaisen ihmisen ihmisarvo on luovuttamaton. Vastaavasti YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus toteaa kaikkien ihmisten
syntyvän vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Siksi myös Suomen Pipliaseura kumppaneineen osallistuu hiv-työhön.
Yhtyneiden Raamattuseurojen Laupias samarialainen -ohjelma on pyrkinyt vastaamaan hiviin ja aidsiin liittyviin haasteisiin Afrikassa vuodesta 2005. Se toimii nyt yli 20 Saharan eteläpuolisessa maassa. Suomen Pipliaseura on mu-

Ortodoksinen kirkko
Pipliaseuran jäseneksi

.

kana erityisesti Norsunluurannikon, Burundin ja Malawin
maahankkeissa sekä ohjelmaa koordinoivan ja kehittävän
Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimiston työssä.
Ohjelmamateriaaleissa yhdistyvät hiv- ja aids-tietous sekä
asenteita sanoittavat Raamatun tekstit. Tavoitteena on saada mukaan erityisesti niitä seurakuntia, jotka katsovat etteivät hiv ja aids kosketa niitä ja niiden jäseniä. Mukana olevat seurakuntalaiset ovat ottaneet ohjelman omakseen: he
osallistuvat koulutuksiin, jotta voisivat itse kouluttaa muita,
he järjestävät tukiryhmiä tartunnan saaneille sekä toimittavat mm. ruoka- ja vaateapua tarvitseville. Tartunnan saaneet ovat usein aktiivisimpien joukossa. He antavat kasvot
hiville rohkaisten samalla myös muita purkamaan vaikenemisen muuria.
Vapaaehtoisina toimivat seurakuntalaiset mahdollistavat
Laupias samarialainen -ohjelman: ilman heitä työ loppuisi.
Kiinnostus oppia Raamatusta voi motivoida osallistumaan
koulutuksiin, vaikka hiv-teema tuntuukin vaikealta. Opittuaan perustiedot hivistä ja aidsista sekä oivallettuaan sanoman lähimmäisenrakkaudesta ja oman vastuunsa kristittynä
alkaa asennemuutos mielessä. Pelot väistyvät, moni katuu
aikaisempaa torjuvaa asennettaan ja tarttuu toimeen lähimmäistensä hyväksi. Tartunnan vuoksi toivonsa ja asemansa
yhteisössä menettänyt saa uutta rohkeutta, itseluottamusta
ja voimia toimia itsensä ja muiden hyväksi. Alkaa hiv-positiivisten ihmisoikeuksien palauttaminen.
Ulkoministeriö tukee Suomen Pipliaseuran hiv-asennekasvatusohjelmia.

Yhtyneet Raamattuseurat ottaa sääntöihinsa Raamatun
käytön edistämisen Suomen Pipliaseuran vaikutuksesta

.

1999

2000

Pipliaseura toteuttaa
"10 vapauttavaa sanaa"
-kampanjan

.

2001

..... ........................ ..................... ..........
Millenium-juhlallisuudet yhdistävät maailmaa

Suomeen
naispresidentti

Terrori-isku WTC:n torneihin New Yorkissa
käynnistää terrorismin vastaisen sodan

2012 vuosikertomus
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Kristillisiä viestejä medioissa
Pipliaseuran työn painopiste Suomessa on yhä enemmän
Raamatun monipuolisen tarjonnan ja käytön edistämisessä.

Pipliaseura toteutti vuonna 2012 kaksi mediakampanjaa:
Puhutko raamattua? -kampanjan toukokuisessa Turussa
sekä Aito joulu -kampanjan marras–joulukuussa pääkaupunkiseudulla. Molemmat suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä seurakuntien kanssa, edellinen yhdessä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän ja jälkimmäinen Helsingin,
Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa.

Kiinnostuksen herättämisen kautta

Vaikka kampanjat olivat toteutukseltaan hyvinkin erilaisia,
molempien lähtökohtia määritteli sama haaste: ”Nykyihmisen
suhde kirkkoon sekä Raamatun keskeisiin sisältöihin on ohut
ja etäinen. Kristillinen traditio ei välity sukupolvelta toiselle.”
Pipliaseuran tavoitteena oli erityisesti kiinnostuksen herättäminen Raamatun sisältöjä kohtaan ja Raamatun sisältöjen
avaaminen. Kampanjat tukivat samalla seurakuntien jäsenyyden kehittämistä ja kristillisen identiteetin vahvistamista.
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Luterilaiset seurakunnat kutsutaan
Pipliaseuran jäsenkuntaan

.

Viesteillä haluttiin lähestyä juuri näitä ihmisiä, joiden kanssa
kirkko ei ole osannut kommunikoida ymmärrettävästi. Samalla kampanjat menivät sinne, missä ihmiset liikkuvat ja niillä
välineillä, jotka he tuntevat.

”Taidat puhua raamattua paremmin kuin
tiesitkään”

Kampanjatoteutuksissa keskeistä oli jättää tilaa vastaanottajan oivallukselle. Puhutko raamattua? -kampanjan ideana
oli herättää arkipuheestakin tuttujen raamatunviittausten
kautta ajatus: – Taidan minäkin puhua raamattua. – Taidan
minäkin olla kristitty.

Katolinen kirkko
Pipliaseuran jäseneksi

.

Usko-toivo-rakkaus -kampanja yhteistyössä Helsingin seurakuntien kanssa

.

. . . . . .2002
. . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006		
...........
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Digitaaliset kirjat alkavat yleistyä

								

Juhlavuonna Pipliaseura halusi tavoittaa erityisesti niitä tavallisia suomalaisia, joita ei näy seurakuntien
tilaisuuksissa ja joiden suhde kristinuskoon ja Raamattuun on ohut. Haluttiin myös vahvistaa
yleistä näkyvyyttä, erilaisiin tapahtumiin osallistumista ja tuoda julkiset viestit osaksi perustyötä..

Kampanja vahvisti myönteistä yhteenkuuluvuutta. Itselle
tunnistettavat sanat muistuttivat Raamatun ja kristinuskon
syvästä juurtumisesta suomalaiseen kulttuuriin ja kielenkäyttöön. Tutut sanat liittyivät omaan kokemukseen ja siten oma kokemus Raamatun traditioon.
Hyväntuulinen kampanja näkyi bussipysäkeillä, bussien
kyljissä, kuului radiossa ja osallisti netissä. Facebook-testi
arvuutti viittausten merkityksiä ja sai kävijät viettämään sivuilla aikaa selvästi keskimääräistä kauemmin.
Turussa paikallisena toteutettu kampanja saa jatkoa Lahdessa ja Jyväskylässä keväällä 2013.

”Katso meihin joulun Herra”

Loppuvuoden Aito joulu -kampanja lanseerasi uuden suomalaisen joululaulun. Kampanja luotti tunnettuihin ammattilaisiin, laulun tekijöinä säveltäjä Esa Nieminen ja sanoittaja

Sinikka Svärd. Esittäjiksi ja kampanjan keulakuvaksi valittiin
julkkikset Neumann, Martina ja Frederik.
Pääkaupunkiseudun Aito joulu -kampanja suuntasi Puhutko raamattua -kampanjaa painokkaammin viihteen kentälle. Kampanjamediat ja keulakuvat valittiin kohderyhmälle
tutuista medioista ja kampanjan ilmiasu tehtiin tarkoituksella kohutyylillä. Itse kampanja oli kuitenkin tosissaan ja
aidosti kristillinen.
Kampanja herätteli epätavanomaisella ilmiasullaan miettimään, onko nykymenossa ja omassa elämässä jotain, mikä
voisi olla toisin. Tavoitteena oli myös herätellä hyvää tahtoa, suvaitsevaisuutta ja armoa sekä itseä että toisia kohtaan. Viesti oli rakennettu kampanjan pääkuvaan, Aito joulu
-joululaulun sanoitukseen sekä avattu kampanjasivustolla.
Kampanja herätti paljon huomiota. Kampanjasivusto keräsi poikkeuksellisen suuren kävijämäärän kahdessa viikossa, yhteensä 56 788 eri kävijää. Kampanjamittauksista on
kuitenkin nähtävissä, että ihmisten keskittyminen oli jossain
määrin pinnallista. Ne jotka syventyivät kampanjasivuston
sisältöön, antoivat eniten positiivista palautetta. Sivuston
Facebook-kommentit olivat yllättyneen positiivisia.
Aito joulu näkyi pääkaupunkiseudun bussipysäkeillä, metron liukuportaissa, ratikoissa, viihde-, iltapäivä- ja kaupunkilehdissä sekä internetissä ja kuului Spotifyssa, radioissa
ja kampanjasivustolla. Aito joulu synnytti myös juttuja eri
medioihin ja spontaania keskustelua internetin keskustelupalstoilla.

Laupias samarialainen -asennekasvatusohjelmaan
ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea

.

.

Suomen Pipliaseura 200 vuotta

.

Pipliaseuran kansainvälinen työ muuttuu projektipohjaiseksi

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010			
. . . . . . . . . . . . . .2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2012
.....
2008

Benedictus XVI julkaisee Raamatun käyttöä
koskevan Verbum Domini -asiakirjan

Arabikevät mullistaa pipliaseurojen toimintaedellytyksiä Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä
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Maan vanhin kirjankustantaja
· Pipliaseuran tehtävä on harjoittaa suomenkielisen Raamatun ja siihen liittyvän kirjallisuuden
kustantamista kaikkien ulottuville
·

Kustannustoiminnan tavoite on erityisesti
palvella kirkkoja ja tuottaa teknisesti ja sisällöllisesti korkealuokkaisia tuotteita

Kustannustoiminnan tulee olla pitkäjänteistä. Tavoitteena
ei ole mahdollisimman suuri voitto, mutta toiminnan tulee
kattaa omat kulunsa sekä osuutensa seuran yhteisistä kuluista. Kansainväliseen raamattutyöhön kerättyjä varoja ei
käytetä kustannustoiminnan rahoittamiseen.
Pipliaseuran tuotevalikoimaan tulee vuosittain uutuuksia.
Vuoden 2012 bestseller oli Farkkuraamattu. Juhlavuoden
erikoistuotteena julkaistiin Psalmien kirja ns. lippakirjana.
Pipliaseura oli ensimmäinen suomalainen kustantaja, joka
julkaisi teoksen tässä uudessa formaatissa, jossa aukeamia
luetaan sivuttain.
Kustannustoiminnan strategian mukaan seura vahvistaa
osaamistaan digitaalisen ja sosiaalisen median hyödyntämisessä. Vuoden 2012 aikana valmistui ensimmäinen suomenkielinen Lastenraamattu appsina eli älypuhelimiin ja
tabletteihin tarkoitettuna sovelluksena. Juhlavuoden aikana
on valmisteltu myös toista suurta, koko Raamatun käsittävää digitaalista hanketta. Kyseisissä hankkeissa seura tekee
läheistä yhteistyötä muiden maiden pipliaseurojen kanssa.
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200 vuotta
Ristiaskelia – Stand up Piplia

Juhlavuoden eri tilaisuuksissa nähtiin Raamatun kertomuksiin ja sisältöihin perustuvia ammattimaisia stand up -esityksiä. Näistä julkaistiin seurakuntien, koulujen ja erilaisten ryhmien käyttöön tarkoitettu dvd Ristiaskelia – Stand up Piplia.

digitaalinen ja
sosiaalinen media
haastavat ja muuttavat
kustannustoimintaa

Materiaaliin sisältyy ohjaajan opas, joka tarjoaa ideoita yksilö- ja ryhmätehtäviin. Erityisesti nuorille aikuisille suunnattu oppimateriaali toteutettiin yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa, ja siihen saatiin rahoitusta Kirkon
mediasäätiöltä.

lia.fi
www.pip

Raamattujen levikki 2012
TU
RAAMAT

Yhteensä
Raamatut
suomenkieliset
muut kielet
Uudet testamentit
suomenkieliset
muut kielet
Raamatun osat
suomenkieliset
muut kielet
Raamattulehtiset
Muut

Myynti	Ilmaisjakelu

56 511
1 719

56 074
1 635

662
279

629
274

14 873
95
59 443
1 364

14 447
95
41 711
1 338

437
84
33		
5

			
’ 92

426
0
17 732
26
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Tunnuslukuja
Seuran talous kehittyi melko suotuisasti huolimatta vallitsevasta epävakaasta taloustilanteesta.

Varainhankinta tulolajeittain

Varainhankinnan tuottojen kasvu jatkui ollen 2,8 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 eivät
ole laajasti tunnettuja.
Tuki seurakunnilta Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat
Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 085 000 euroa ja muita tuottoja 524 000 euroa. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien
taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.
Keräystuotot Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden
joukko, joka tukee hankkeita joko säännöllisesti tai hankekohtaisesti. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 590 000 euroa.
Julkiset avustukset Julkisissa avustuksissa oli selvää kasvua.
Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 445 000
euroa. Avustuksena Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallitukselta saatiin 45 000 euroa.

Kansainvälisten hankkeiden kulurakenne

Suomen Pipliaseura on asettanut tavoitteeksi, että 75 %
kansainvälisen työn varoista kohdentuu raamattu- ja kehityshankkeisiin. Vuonna 2012 osuus oli 75 %, joten tavoitteen mukainen jakosuhde toteutui. Työn tukitoimintoihin
eli varainhankintaan, viestintään ja sidosryhmille suunnattuun koulutukseen käytettiin 25 %.
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Kansainväliset hankkeet maanosittain
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Kustannustoiminta, tuotot ja kulut

Vuoden 1992 kirkkoraamatun kappalemääräinen myynti kasvoi. Kustannustoiminnan tuottojen lasku johtuu lähinnä siitä,
että markkinoille on tullut uusi käännös, Raamattu kansalle,
joka on ainakin aluksi kiinnostanut aiemmin edellistä kirkkoraamattua (1933/38) suosineita käyttäjiä.
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Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan kohdistuvan työn suurempi osuus johtuu kehitysyhteistyövarojen kasvusta.

kustannustoiminta, tuotot ja kulut

Sisällölliset painopisteet

■ 	Tuottojäämä / yleishallintoon

Raamatunkäännöshankkeiden suhteellinen osuus on hieman
laskenut. Tuki suomensukuisten kielten käännöstyöhön on
laskenut hieman, koska osa käynnissä olleista hankkeista
on valmistumassa.
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Miten hallinto on järjestetty?
Hallitus

Puheenjohtaja
Kenttäpiispa, teol.toht. Pekka Särkiö
Varapuheenjohtaja
Rehtori Taina Karhu
Jäsenet
Pastori Anna-Leena Häkkinen
Pastori Minna Koistinen
Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa
Seurakuntapalvelun vt. johtaja Raimo Laine
Kirkkoherra Timo Mäkirinta
Kappalainen Marco Pasinato
Koulutussuunnittelija Jaana Rantala
Laamanni Olli Saunanoja
Johtoryhmä

Pääsihteeri, teol.toht. Markku Kotila
Apulaispääsihteeri Martti Asikainen
Talousjohtaja Eeva Vuorinen
Ohjelmakoordinaattori Matleena Järviö,
johtoryhmän sihteeri
Muu henkilökunta

Kehittämispäällikkö Terhi Huovari
Käännöstyön johtaja, teol.toht. Seppo Sipilä
Tietohallintopäällikkö Katriina Partanen
Kumppanuuskoordinaattori Leena Koivisto
Sidosryhmäkoordinaattori Anne Haverinen
Varainhankinnan koordinaattori Satu Toukkari
Projektisuunnittelija Laura Leipakka
Varainhankinnan assistentti Kati Kajander
Myyntipäällikkö Leena Koski
Yhteyspäällikkö Satu Peltosaari
Visuaalinen suunnittelija Anu Tuomainen
Kirjanpitäjä Satu Rissanen
Toimistosihteeri Tuija Numminen
Tilintarkastajat

KHT Johanna Perälä (varahenkilönä KHT Jaana Salmi)
KHT Raimo Juurikko (varahenkilönä KHT Samuli Perälä)
PricewaterhouseCoopers

Toiminnan tarkoitus

Suomen Pipliaseura ry:n tarkoituksena on edistää Pyhän
Raamatun levittämistä ja käyttämistä Suomessa ja muissa
maissa (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 §).
Raamatun kustantamista Suomessa toteutetaan omana
itsenäisenä liiketoimintana, johon ei kohdisteta keräysvaroja.

Jäsenkunta

Suomen ev. lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2012 loppuun mennessä 230 (230) seurakuntaa oli ilmoittautunut
jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen
yhden äänivaltaisen edustajan.
Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko sekä Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN) ovat seuran jäseninä. Kukin niistä voi lähettää
vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.
Jäsenyhdistykset: Seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu 15 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat
itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueseurojen jäsenet ovat samalla Suomen Pipliaseuran kannattajajäseniä. Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä
kaikkiaan 4 325 (4 300). 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
yksi henkilö. Uusia jäseniä tähän ryhmään ei enää oteta.
Kunniajäsenet: Vuoden 2012 vuosikokous kutsui seuran

kunniajäseniksi arkkipiispa Kari Mäkisen Suomen ev.lut.
kirkosta, arkkipiispa Leon Suomen ortodoksisesta kirkosta, piispa Teemu Sipon Katolisesta kirkosta Suomessa,
seurakuntaneuvos Valtter Luodon Suomen vapaakristillisen neuvoston piiristä ja dosentti Risto Cantellin Suomen
ev.lut. kirkosta. Aiemmin kunniajäseneksi on valittu rovasti
Hannu Pelkonen, joka toimi pitkään seuran hallituksessa.
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Hallitus

Seuralla on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä yhdeksän
vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa
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 ev.lut. kirkon jäseniä. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. (5§)
Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta.
Hallitus kokoontui varsinaiseen kokoukseen vuonna
2012 neljä kertaa.
Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana.
Työvaliokunnan tehtävät on määritelty hallituksen vahvistamalla johtosäännöllä.
Pääsihteeri ja johtoryhmä
Pääsihteeri hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa,
taloutta sekä varainhoitoa (yleistoimivalta). Hallitus on
vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään
pääsihteerin vastuut.

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.

Sidosryhmäilmoitus

Työvaliokunta on tehnyt päätöksen sidosryhmärekisterin
perustamisesta. Ilmoitus pyydetään hallituksen jäseniltä,
tilintarkastajilta 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
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 (whistle blowing and
fraud response policy).
Projektisuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien käytössä intranetissä. Yhtyneiden Raamattuseurojen
tilintarkastuksesta vastaa Deloitte & Touche LLP.
Pääsihteeri Markku Kotila edustaa seuraa Yhtyneiden
Raamattuseurojen keskeisten rahoittajien kokouksessa
(Resource Mobilization Group) ja on jäsenenä riskienhallintaa kehittävässä työryhmässä. Talousjohtaja Eeva Vuorinen toimii Euroopan ja Lähi-idän alueen julkaisuryhmän
puheenjohtajana (European Publishing Group). Ohjelmakoordinaattori Matleena Järviö toimii Laupias samarialainen hiv-ohjelman rahoituskoordinaattorina (Funding Coordinator). Käännöstyön johtaja Seppo Sipilä on valtaosan
työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff).

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.

Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten sidosryhmien luottamuselimissä

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Särkiö on Suomen ev.lut.
kirkon ulkoasiain neuvoston jäsen. Pääsihteeri Markku Kotila on kirkon lähetystyön toimikunnan jäsen ja Pekka Särkiö varajäsen. Markku Kotila on myös jäsenenä PALTA:n
työmarkkinavaliokunnassa.

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 (henkilökohtainen palkan
osa ja pitempiä työmatkoja koskeva vapaa-aikahyvitys).

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa
ja työturvallisuutta koskevat ohjeistukset.
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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 65 (129) päivää.
Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toimii Leena
Koivisto ja työsuojeluvaltuutettuna 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 landskapsregering
myönsi 15.8.2012 keräysluvan Ahvenanmaan maakunnan
alueelle ajalle 1.9.2012–31.8.2013 (ÅLR 2012/6620)).

Rahoitusasema

Seuran omavaraisuusaste on 89 %.

Varainhoidon linjaukset

Hallitus arvioi varainhoidon järjestämistä kaksi kertaa vuodessa laadittavan raportin pohjalta. Työvaliokunta valvoo
seuran sijoitustoimintaa ja antaa tarvittavaa ohjeistusta.
Seuran omaisuus on sijoitettu pitkäaikaisena sijoituksena
pääsääntöisesti ns. matalan riskin instrumentteihin pääasiassa yleisesti käytössä olevien sijoitusrahastojen kautta.
Kaikkien sijoitusten tasearvo nousi 11 %. Sijoitusten tuottama kassavirta oli markkinoiden tilanteen huomioon ottaen
tyydyttävää.
Hallituksen päätöksellä seuran sijoitusomaisuudesta 49 %
hoidetaan omatoimisesti käyttämällä kuitenkin varainhoidon
konsultteja (Helsingin OP Pankki / OP-Private sekä Mandatum Life Varainhoito) ja 51 % annetulla valtakirjalla (Nordea
Private Banking Helsinki).

Riskit ja riskienhallinta

Hallitus arvioi toimintaan liittyviä riskejä säännöllisesti.
Seuran toiminnan merkittävimmät riskit liittyvät seuran
maineeseen uskottavana ja luotettavana toimijana, kansainvälisten hankkeiden varainkäyttöön ja luotettavaan raportointiin, keskeisimmän yhteistyökumppanin Suomen ev.lut.
kirkon seurakuntien taloudellisen aseman ja seurakuntarakenteen kehittymiseen sekä yleisen arvopohjan murrokseen, jos lähetystyöhön, kehitysyhteistyöhön sekä Raamattuun liittyvät asenteet muuttuvat oleellisesti.
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Kustannustoiminnassa riskit liittyvät erityisesti painettuun
kirjaan ja digitaalisiin julkaisuihin liittyviin tulevaisuuden näkymiin.
Riskienhallinnassa keskeistä on myös henkilöstön ammattitaidon ja motivaation vahvistaminen.

Kehitysyhteistyön toiminnantarkastus

Ulkoministeriö teetti KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy:llä
toiminnan tarkastuksen kevään 2012 aikana. Tarkastuksessa
arvioitiin Suomen Pipliaseuran yleisiä edellytyksiä ja kapasiteettia hallinnoida kokonaismäärältään merkittävää hanketukea. Tarkastus kohdistui vuosien 2008–2011 koko hankehallinnon ketjuun sisältäen kirjanpidon, tilintarkastukset,
raportoinnin ja varainhallinnan. Tarkastushavaintojen perusteella on laadittu kehittämissuunnitelma. Tarkastuksen päätöskokouksessa todettiin, että seuran toiminta on yleisesti
hyvin hoidettua ja että järjestön kapasiteetti on kunnossa.

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. Tämä antaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen.
Perinteisen painetun kirjan tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Seura varautuu tähän kehittämällä digitaalisia julkaisuja.
Suomen Pipliaseura täytti 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.

								

jäsenluettelo

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
Kajaanin srk
Kalajoen srk
Kallion srk
Kangasalan srk
Kangasniemen srk
Kannuksen srk
Karjasillan srk
Kauhajoen srk
Kauniaisten
suomalainen srk
Kemin srk
Keminmaan srk
Kempeleen srk
Keravan srk
Kerimäen srk
Keski-Porin srk
Keuruun srk
Kiimingin srk
Kirkkonummen
suomalainen 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
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
Piikkiön srk
Pirkkalan srk
Pitäjänmäen srk
Porin Teljän srk
Posion srk
Pudasjärven srk
Punkalaitumen srk
Puolangan srk
Puumalan srk
Pyhäjärven srk
Pälkäneen srk
Pöytyän srk
Raahen srk
Raision srk
Rantakylän srk
Ranuan srk
Rauman srk
Rautalammin srk
Rautjärven srk
Reisjärven srk

Rekolan srk
Riihimäen srk
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
Sääksämäen 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 Kaarinan srk
Turun Katariinan srk
Turun Maarian 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 (281)
Etelä-Karjalan
Pipliaseura (241)
Etelä-Pohjanmaan
Pipliaseura (282)
Helsingin Pipliaseura
(802)
Keski-Suomen
Pipliaseura (216)
Kuopion Pipliaseura
(329)
Kymenlaakson
Pipliaseura (187)
Mikkelin Pipliaseura (110)
Lapin Pipliaseura (147)
Oulun Pipliaseura (172)
Pirkanmaan
Pipliaseura (333)
Pohjanmaan
Pipliaseura (256)
Pohjois-Karjalan
Pipliaseura (236)
Satakunnan
Pipliaseura (191)
Varsinais-Suomen
Pipliaseura (257)
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Tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA
Raamattu- ja kehityshankkeet
Tuotot
Suomen ev.lut. kirkon seurakunnilta
Talousarviomäärärahat
Kohdevarat
Kolehdit
Kannattajarengastulot
Yksityishenkilöiltä
Kehitysyhteistyövarat ulkoministeriöltä
Julkiset avustukset Kirkkohallitukselta
Muut lahjoitukset
Kulut
Raamattu- ja kehityshankkeet:
Yhtyneiden Raamattuseurojen ohjelmat:
Yksittäiset Pipliaseurat ja muut kumppanit
Yhteiset ohjelmat
Kehitysyhteistyö
Muut ohjelmat
Ohjelmien suunnittelu ja seuranta
Tukitoiminnot
Tuotot tukitoiminnoista
Raamattutyön varainhankinnan menot
Viestinnän menot
Koulutustoiminnan menot
Raamattuhankkeet Suomessa
Tuotto/kulujäämä
Raamatun kustantaminen
Tuotot
Kulut
Hankinnan ja valmistuksen kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Tuottojäämä
Yhteiset kulut
Pipliaseuran juhlavuoden hankkeet
rahoitus yhteistyökumppaneilta
juhlavuoden hankkeet, menot
Henkilöstökulut
Vuokrat
Poistot
Muut kulut
Kulujäämä
Varsinaisen toiminnan kulujäämä
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1.1.-31.12.2012
–

1 084 539
209 429
303 701
10 482
589 532
444 998
45 000
136 002

-940 239
-252 809
-541 056
-46 252
-343 854
22 326
-286 339
-192 168
-129 596
-69 125

1.1.-31.12.2011
–

2 823 682

1 105 440
206 181
190 864
11 257
590 101
361 831
45 000
87 912

2 598 587

-2 124 210

-933 169
-271 837
-381 008
-43 832
-411 797

-2 041 643

-654 903
44 569

9 865
-279 164
-139 176
-104 881
-165 018

903 495
-474 201
-133 985
-7 007
-237 170

-852 364
51 131

124 163
-427 985
-175 080
-32 209
-6 963
-82 698

-678 374
-121 430

975 310
-543 510
-121 358
-7 179
-214 532

-886 579
88 731

0
0
-172 301
-27 115
-7 220
-79 171
-600 772

-285 806

-505 072

-318 505

								

–
1.1.-31.12.2011

–
1.1.-31.12.2012
YLEINEN VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut
Testamentit
raamattu- ja kehityshankkeisiin
yleiset
Tuottojäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Osinko- ja korkotuotot
Muut sijoitustuotot
Sijoitusten kulut ja arvonalennukset
Tuottojäämä

36 493

31 494

322 566
32 156

0
0
391 214

29 751
109 992
-15 565

31 494

18 722
157 431
-97 841
124 177

78 311

TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA

10 320

-208 699

SIIRROT SIDOTUISTA RAHASTOISTA
Anna Sanan kiertää -rahaston muutos

85 984

37 157

TILIKAUDEN YLI / ALIJÄÄMÄ

96 304

-171 542

99 736
50 008
-253 976

78 386
100 000
0

-7 928

6 844

Tilikauden yli/alijäämän käsittely käyttötarkoituksen mukaan:
Siirretään MA-rahastosta
Siirretään raamattulähetysrahastosta
Siirretään Hilja Kyyrön rahastoon
Toimintapääomasta / toimintapääomaan
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Tase
VASTAAVAA

31.12.2012

31.12.2011

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Koneet ja kalusto
Muut pitkävaikutteiset menot
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

70 944
34 815
0
2 661 574

105 759

70 944
36 101
2 365

109 411

2 661 574

2 395 181

2 395 181

743 144

41 558
120 147
526 038

687 743

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

36 160
183 074
523 910

173 523
85 923
181 955

441 400
223 938

187 876
9 357
95 869

4 175 815

293 101
670 719
4 156 155

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Anna Sanan kiertää -rahasto
Hilja Kyyrön rahasto
Vapaat rahastot
Raamattulähetysrahasto
MA-rahasto

60 122
253 976

314 098

146 106
0

146 106

30 000
2 096 341

2 126 341

80 008
2 196 077

2 276 085

Raamattutyön toimintapääoma
Tilikauden ali/ylijäämä

1 302 476
-7 928

1 294 549

1 295 632
6 844

1 302 476

440 827

135 494
67 453
228 541

431 487

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat

124 773
40 578
275 476

4 175 815
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4 156 155

								

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tuloslaskelman liitetiedot

Taseen liitetiedot

Avainlukuja

Poistot
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25 %:n
menojäännöspoistoa.

kokonaistuotot
kokonaiskulut
ali/ylijäämä
palkkakulut
eläkekulut
muut sos.kulut

2012
4 404 622
4 394 302
10 320
718 211
125 351
24 268

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

Julkiset avustukset
Ulkoministeriö
Suomen ev.lut. kirkko

444 998
45 000

Ulkoministeriön vuodelle 2012 myöntämästä avustuksesta siirtyy
49 000 euroa käytettäväksi vuonna 2013.
Vuoden 2011 hanketuesta jäänyt 60 000 euroa sisältyy vuoden 2012
tuottoihin, ja tuki on käytetty vuonna 2012.
Yhteisten kulujen kohdentaminen
Vuoden 2012 aikana on seuran yhteisistä kuluista kohdennettu eri
toiminnoille niille kuuluvat osuudet. Jaetut kulut liittyvät
toimitiloihin, tietohallintoon sekä vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin.
Nämä kulut olivat vuonna 2012 yhteensä 278 519 euroa.
Rahastojen tuottojen ja kulujen kohdentaminen
Kaikkien rahastojen tuotot ja kulut on sisällytetty tuloslaskelman
vastaaviin eriin.

Sijoitusomaisuus
Sijoitusomaisuuden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus on
+ 179 469 euroa. Arvonpalautuksia on sijoituksissa kirjattu yhteensä
42 596 euroa ja arvonalennuksia 669 euroa
Vakuudet ja vastuut
Toimitilojen vuokranmaksun vakuudeksi on pantattu 36 710 euroa.
Seuralla on vuokravastuuta sopimuksen loppuun 30.4.2018 asti
Maistraatinportti 2 A:n toimitiloista 13 934 euroa kuukaudessa
1.1.2013 vuokratason mukaan.
Leasingvastuita seuralla on IBM Rahoituspalveluille 11 471 euroa,
josta vuoden 2013 osuus on 6 035 euroa ja vuosien 2014–2015
osuus 5 436 euroa.
Rahastot
Sidotun Anna sanan kiertää -rahaston varat käytetään lahjakirjan
määräyksen mukaan raamattutyöhön Suomessa ja erityisesti
pääkaupunkiseudulla.
Käyttötarkoitukseltaan sidotun Hilja Kyyrön rahaston peruspääoma
saatiin testamenttilahjana vuonna 2012. Rahaston vuotuiset tuotot
käytetään raamattutyöhön.
MA-rahasto ja raamattulähetysrahasto ovat luonteeltaan vapaita
rahastoja. Molempien rahastojen käyttötarkoitus on määritelty
seuran hallituksen vahvistamilla säännöillä.
MA-rahaston varoja käytetään Raamatun käytön edistämiseen
Suomessa. Vuonna 2012 rahaston varoja kohdennettiin seuran
juhlavuoden tapahtumien rahoittamiseen.
Raamattulähetysrahaston avulla varaudutaan tulevien vuosien
projektimenoihin.
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Oman pääoman erittely
Sidotut rahastot
Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2012

146 106

Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana

267
-86 251

Tilikauden muutokset yhteensä
Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2012

-85 984

Hilja Kyyrön rahasto 1.1.2012
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana

0
253 976
0

Tilikauden muutokset yhteensä
Hilja Kyyrön rahasto 31.12.2012

253 976

60 122

253 976

Vapaat rahastot
MA-rahasto 1.1.2012
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana

2 196 077
136 523
-236 259

Tilikauden muutokset yhteensä
MA-rahasto 31.12.2012

-99 736
2 096 341

Raamattulähetysrahasto 1.1.2012
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden muutokset yhteensä
Raamattulähetysrahasto 31.12.2012

80 008
0
-50 008
-50 008
30 000
2 126 341

Vapaat rahastot yhteensä
Toimintapääoma
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2012

1 302 476

Tilikauden alijäämä rahastosiirtojen jälkeen
Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2012

-7 928
1 294 549

Oma pääoma yhteensä

1 294 549
3 734 988

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:
Helsingissä 25.3.2013
Pekka Särkiö

Taina Karhu

Olli Saunanoja
Anna-Leena Häkkinen
Timo Mäkirinta

Raimo Laine
Marco Pasinato
Jaana Rantala

Minna Koistinen

Markku Kotila

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 25.3.2013

Johanna Perälä
KHT
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Raimo Juurikko
KHT

								

Tilintarkastuskertomus

Suomen Pipliaseura ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Suomen Pipliaseura ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman
ja liitetiedot.
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 huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on
lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella
lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää,
että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko
hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai
yhdistyksen sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi
tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista.
Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen.
Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan,
joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei
siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan
tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto		
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2013

Johanna Perälä			 Raimo Juurikko
KHT			KHT
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