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Hyvä vai tärkein?

pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

           LAHJOITUSTILI                     DANSKE BANK  FI 58 8000 1800 0557 
                 

Vaalikampanjan perusteella osattiin odottaa, että 
uusi hallitus leikkaisi kehitysyhteistyövaroja, mutta 
leikkauksen massiivisuus yllätti kehitysyhteistyötä 
tekevät järjestöt. Leikkaus kosketti myös Pipliaseu-
raa. Olimme hakeneet Malawin Laupias samarialai-
nen -hankkeelle jatkoaikaa. Hallituksen kokonais-
pakettiin kuului myös päätös, ettei pienten ja kes-
kisuurten toimijoiden hakemuksia vuodelle 2016 
lainkaan käsitellä. Malawin hanke on nyt veitsen 
terällä. Jatko riippuu meistä kaikista.
 
Samanaikaisesti monet seurakunnat painivat ta-
lousvaikeuksien kanssa. Luottamushenkilöt joutu-
vat tekemään kauaskantoisia valintoja. On hyvä, 
että myös kansainvälisen työn asiat nousevat uu-
della tavalla keskusteluun. Luottamusmiehet joutu-
vat tekemään valintoja hyvän ja tärkeän välillä. 
Valtaosa Pipliaseuran seurakunnilta ja yksityisiltä 
saamista varoista käytetään raamatunkäännöstyö-
hön. Myös lukutaitohankkeet nousevat jatkossa en-
tistä tärkeämpään asemaan. Tässäkin voimme vai-
kuttaa seurakunnissa käytävän keskustelun loppu-
tulokseen. Aloite on sinulla.
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Rippiraamattu taipuu moneksi

 TEKSTI: TUIJA NUMMINEN  

Suomen Pipliaseura esitteli rippiraamattuihin 
tulevat uudet liitteet Kirkon kasvatuksen päivil-
lä tammi kuussa. Palaute oli myönteistä ja kiin-
nostunutta. Rippikoulujen parissa työskentele-
vät näkivät heti monipuolisten liitteiden käyt-
tömahdollisuudet rippikoululaisten innostajina. 
Ne sopivat hyvin työkirjaksi ja lukukirjaksi sekä 
rippikouluun että uskontotunneille. 

Monissa Pipliaseuran rippiraamattumalleissa liitteet ovat kesän ai-
kana vaihtuneet. Muutamassa kansimallissa on vielä vanhat liit-
teet, mutta ajan kanssa kaikkiin myynnissä oleviin malleihin tulee 
uudet. Muutoksen yhteydessä osa vanhoista kansimalleista myy-
dään loppuun. Myöhemmin syksyllä ilmestyy kaksi uutta kantta, 
Rajaton riemu ja Taivaanranta. 

Havainnollisesti rippikoululaisille
Uudet liitteet tarjoavat paljon kiinnostavaa lisätietoja Raamatusta. 
Ne on sijoitettu Raamatun alkuun ja loppuun teemojensa mukaan. 
Myös karttaosat löytyvät piirrettyinä.   
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 TEKSTI: TUIJA NUMMINEN  

Pipliaseuran uudet rippiraamattujen liitteet sopivat hyvin työkirjaksi ja luku-
kirjaksi sekä rippikouluun että uskontotunneille. Palaute on ollut innostunutta.

Liitteiden alkulehdillä selvitetään, mikä
Raamattu on sekä kerrotaan, mitä kaik-
kea Vanhasta ja Uudesta testamentista 
löytyy. Vanhan testamentin ”punainen 
lanka”, aikajana, kertoo tärkeimmät koh-
dat maailman ja ihmiskunnan luomisesta 
ja Israelin kansan erityisasemasta Juma-
lan kansana. Uuden testamentin lanka 
eli juoni sisältää kertomuksia Jeesuksen 
elämästä ja kristinuskon alkuvaiheista.

Raamatun loppupuolen liitteet sisältä-
vät rippikoululaisille tärkeät muistetta-
vat ja opittavat tekstit: mm. Isä mei-
dän - rukous, Herran siunaus ja uskon-
tunnustus. Siellä selvitetään, mitä siu-
naus on ja miten se kantaa elämää sekä 
rohkaistaan rukoilemaan sopivien raa-
matunkohtien avulla. Jeesus ja monet 
profeetat vetäytyivät hiljaisuuteen ru-
koilemaan; sydämen hiljaisuudessa voi 
paremmin kuulla Jumalan puhetta. 

Jeesuksesta kerrotaan mm. monin raa-
matunjakein, kuka hän oikein oli. Entä 
mitä Jumala sinulta odottaa? Kymme-
nen käskyä käydään läpi sekä rakkauden 
kaksoiskäsky (Luuk. 10:27). Muita käsi-
teltäviä teemoja ovat mm. Pyhä Hen-
ki, usko, Raamattu ja musiikki, rikkaus ja 
köyhyys. 

Omia merkintöjä ja viestejä
Uusissa liitteissä on muutamia kohtia, 
joissa rippikoululainen saa itsekin ottaa 
kynän käteen ja tehdä merkintöjä. Löy-
tyy mm. Meidän ripari -aukeama, johon 
voi pyytää kavereita kirjoittamaan vies-
tejä ja terveisiä. Uskontunnuksen kohdal-
la voi merkitä, mikä sivun kuva mielestä-
si kuuluisi mihinkin tekstikohtaan. Kirjan 
lopusta löytyy Konfirmaation vieraskir-
ja, jossa on tilaa nuoren omille mietteille, 
mutta myös perheen, kummien, kaverei-
den, isosten ja ripariohjaajien terveisille.  

Apua oppitunneille
Raamattu on tärkeä osa rippikoulua ja 
koulujen uskonnonopetusta.  Oman rip-
piraamatun merkitys säilyy vuodesta toi-
seen. Teemun rippikoulusta on aikaa jo 
1,5 vuotta. – Paljon siellä käytiin läpi Raa-
mattua; puhuttiin anteeksiannosta, elä-
mästä ja kuolemasta.

Vs. rippikoulupastori Jari Pulkkinen vah-
vistaa, että oma Raamattu on rippikou-
lussa tärkeä työväline.  – Sitä käytetään 
oppitunneilla monissa eri työskentelyti-
lanteissa, raamatturyhmissä ja hartaus-
hetkissä sekä keskustelun herättäjänä ja 
pohjana esimerkiksi näytelmien tekemi-
selle. – Nuo uudet liitteet vaikuttavat kai-
kin puolin hyviltä ja kutsuvilta. Ulko asu 

 
Loppuvuodesta julkaistaan kaksi uutta 
kantta, Rajaton riemu ja Taivaanranta.

on selkeä ja tekstejä on helppo lukea. 
Liitteet ovat sellaisia, joita voidaan hyö-
dyntää jatkossa myös isoskoulutuksessa. 
Kaksi kertaa rippileireillä isosena ollut 
Johanna muistelee: – Ripariraamattu oli 
aina mukana oppitunneilla. Lisäksi Raa-
mattua käytettiin joskus esim. leikeissä 
ja peleissä, mikä on kyllä mukavin tapa 
opetella raamatunkäyttöä. 

Liitteet saattavat korvata   
oppikirjan
Pipliaseuran myyntipäällikkö Leena Koski  
 on esitellyt uusia liitteitä seurakunnis-
sa. – Liitteiden monipuolisuudesta ja uu-
desta raikkaasta ilmeestä on tullut hyvää 
palautetta. Ne saavat nuoret tutkimaan 
Raamattua enemmän. 

Jotkut seurakunnat jakavat Raamattu-
ja jo kuudesluokkalaisille, joten niiden 
avulla on helppo pitää oppitunteja. Mo-
net uskonnonopettajat ovatkin huoman-
neet rippiraamatun uusien, enemmän 
tietoa sisältävien liitteiden auttavan ope-
tuksessa. 

Anna-Leena Häkkinen, rippikoulutyöstä 
vastaava pappi,  kiittelee uudistusta.  
– Liitteet vaikuttivat varsin toimivilta. 
Luulen, että ne voisivat jopa korvata op-
pikirjan. Tämä on erittäin hieno juttu.



6    |   PIPLIA  

Malawin Pipliaseuran hiv-koordinaattori Patrick Gondwe ja hiv-projektiassistentti Rosemary Tembo 
vierailivat huhtikuussa Suomen Pipliaseurassa. Malawin Pipliaseura tekee Laupias samarialainen -oh-
jelman avulla elintärkeää hiv-työtä syrjivien asenteiden poistamiseksi. 

– Hiv-tartunnan saaminen stigmatisoi ihmisen ja etenkin nai-
sen. Maassamme ei ole mitään sosiaaliturvaa, vaan on per-
heiden varassa huolehtia sairaista, leskistä ja orvoista, kertoo 
Patrick Gondwe. Malawissa elää lähes 16 miljoonaa ihmistä. 
Perheet ovat isoja, lapsia on monesti kymmenen.

Afrikassa on vielä seurakuntia, joissa sairauden ajatellaan 
olevan Jumalan rangaistus. Syrjintä on yleistä ja sitä perus-
tellaan Raamatulla. Laupias samarialainen -ohjelman työs-
kentelyissä ihmiset havahtuvat asenteisiin raamatuntulkin-
nan takana. Asenteiden muuttumisen kautta hiv-positiiviset 
saavat ihmisarvonsa takaisin. Kyse on ennen kaikkea lähim-
mäisenrakkauden toteutumisesta. – Meillä on paljon töitä! 
Koulutamme vapaaehtoisia heidän omalla alueellaan, pidäm-

me työpajoja. Osallistujia tulee eri kirkkokunnista. Olem-
me myös aktiivisesti yhteydessä hallituksiin, vakuuttaa Pat-
rick Gondwe.

Rosemary Tembon päätehtävänä on kouluttaa vapaaehtoi-
sia. – Noin 40 vapaaehtoista koulutetaan kerralla. Käytäm-
me koulutuksissa paljon draamaa, sillä se on erittäin toimi-
va ja hyvä koulutusmuoto afrikkalaisille. Koulutukset ovat 
hyvin suosittuja. – Tulijoita olisi paljon enemmän kuin, mitä 
voimme ottaa, hän vahvistaa.  

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat mukaansa materiaa-
lia: opetusohjeita, lehtisiä, fläppitauluja, kuvia ja  dvd-filme-
jä. Yhdellä alueella voi asua miljoona ihmistä, joten resurs-

Koulutetut vapaaehtoiset 
hiv-työn voimavara
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN   KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA JA YHTYNEET RAAMATTUSEURAT

sit ovat rajalliset.   – Isoista seurakunnista koulutukseen tu-
lee kerrallaan kaksi ihmistä, pienistä yksi. 

Patrick Gondwe iloitsee siitä, että Pipliaseura on hyvin tun-
nettu Malawissa. Siksi seuran koulutuksiin on helppo pääs-
tä osallistumaan yli seurakuntarajojen. – Vapaaehtoisia on 
reilut tuhat henkilöä. Miehiä enemmän, koska kirkkoa johtaa 
mies eikä nainen saa kouluttaa ihmisiä. Se onkin yksi haas-
teistamme. Työpajoissa molemmat sukupuolet voivat kuiten-
kin työskennellä yhdessä. 

Monet malawilaisista elävät köyhyydessä. Kylissä ei ole sai-
raaloita, eikä lääkkeitä ole saatavilla. – Olemme riippuvaisia 
hallitusten tuesta. Monet kuolevat nälkään, ja lääkkeet mak-
savat paljon. Sairastuneista 80 %:lla ei ole varaa ostaa lääk-
keitä. Ennen lääkettä piti ottaa kahdesti päivässä, nyt onnek-
si vain kerran. Mutta sen kanssa tulee syödä ja juoda riittä-
västi. Tähän ihmisillä ei ole mahdollisuutta. 

Laupias samarialainen –hanke toimii nyt kuudetta vuotta 
Malawissa. Projekti on ollut erittäin menestyksekäs. On roh-
kaistu ihmisiä menemään testeihin, muodostettu tukiryhmiä. 
On jaettu oikeaa tietoa sairaudesta ja pystytty vaikuttamaan 
asenteisiin, jotta hiv-positiiviset hyväksytään ja että he voi-
vat elää tasaveroisina yhteisössä.  

– Vaikutamme yhteisöihin: hiv on olemassa, ja se voi tart-
tua kaikkiin. Tässä suhteessa kaikki ovat tasa-arvoisia, kertoo 
kolme vuotta projektissa työskennellyt Rosemary Tembo.  
– Hiv on todellinen, se tappaa monia, se on vaarallinen.  
Laupias samarialainen –hankkeen avulla haluamme pysäyt-
tää taudin leviämisen. Maamme tarvitsee tukea. Raha me-
nee ihmisten elämän muuttamiseen.

Hän kiittää lämpimästi suomalaisia tukijoita ja lahjoittajia.   

– Suomalaiset ovat antaneet toivoa niin monille ja aut-
taneet ihmisiä paremman elämän alkuun. 

Patrick oli nyt toista kertaa Suomessa, mutta Rosema-
rylle kerta oli ensimmäinen.  – Tämä on kaunis maa, 
mutta kylmä, molemmat toteavat. 

Lapaset olivat tällä matkalla tarpeen.  

 ■ Malawin tilanne muuttui kesällä, kun Suomen val-

tio päätti leikata kehitysyhteistyötuen määrärahoja. 

Työ jää ainakin osittain kesken. Malawin pääsihtee-

rin mietteitä aiheesta seuraavalla aukeamalla. 

Pastori Omex Juma osallistui Laupias samarialainen -kou-
lutukseen ensimmäistä kertaa vuonna 2010. – Olin aluksi 
epäileväinen, mutta kolmen päivän jälkeen vakuutuin ja 
ryhdyin kouluttajaksi itsekin. Olemme muodostaneet tuki-
ryhmiä hiv-positiivisille ja tehneet myös kotikäyntejä.



 TEKSTI: SATU TOUKKARI  KUVAT: HANNA ASIKAINEN
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Valtion tuki Malawille  
loppuu toistaiseksi    

 TEKSTI: RICHARD BREWIS  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA JA YHTYNEET RAAMATTUSEURAT

— Monet ovat elossa tänä päivänä Laupias samarialainen -ohjelman vuoksi. Tulokset näkyvät, kun hiv-positiivinen 
ihminen otetaan takaisin yhteiskuntaan seurakunnan toiminnan kautta. Syrjintää lievitetään. Olen todella kiitolli-
nen tähänastisesta avusta. Thank you!, sanoo Malawin Pipliaseuran pääsihteeri Clapperton Mayuni.

Suomen Pipliaseura on tehnyt eteläisen Afrikan Ma-
lawissa hiv-työtä vuodesta 2010 asti. Paikallinen yhteis-
työkumppani on Malawin Pipliaseura. Vuosina 2010–
2014 on tavoitettu satoja tuhansia ihmisiä. Vuonna 
2014 jopa 40 000 ihmistä osallistui työpajoihin, joissa 
he saivat koulutusta hiviin liittyvien väärien uskomus-
ten poistamiseksi. Tavoitteena on Laupias samarialai-
nen -ohjelman kautta vaikuttaa syrjiviin asenteisiin en-
sin kirkon sisällä ja sitä kautta laajemmin yhteiskunnas-
sa. 

Suomen ulkoasiainministeriö on tukenut Malawin han-
ketta kehitysyhteistyövaroilla, mutta kesäkuussa Piplia-
seuralle ilmoitettiin, että seuraava hankekierros kes-
keytetään. Vuodelle 2016 ei ole tulossa tukea. Hiv-työn 
tulevaisuus on nyt epävarma. 

Malawin Pipliaseuran pääsihteeri Clapperton Mayuni 
reagoi näihin muutoksiin:
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Malawin ja Laupias 
samarialainen 
-ohjelman lukuja  
      
  

 ■ Malawissa 16 miljoonaa asukasta, joista 
lukutaitoisia on 70 %  

 ■ Keskiansio on alle 1 euroa / päivä 

 ■ Aikuisväestöstä 11 % on hiv-posi tiivisia 
ja maassa on 800 000 aids-orpoa 

 ■ 274 000 ihmistä on osallistunut Laupias 
samarialainen -työpajoihin  

 ■ 1 500 vastuuhenkilöä on koulutettu  
Laupias samarialainen -ohjaajiksi 

 ■ 170 000 ihmistä sai ohjelmasta tietoa 
kristillisen televisiokanavan kautta  

 ■ 50 000 ihmistä kävi hiv-testissä

— Vaikeinta on tietää, että heidän työpanostaan 
 kaivataan vielä kipeästi kentällä.

 

– Olihan tämä päätös yllättävä, etenkin kun hanketyöntekijämme oli-
vat vierailleet Suomessa keväällä 2015 keskustelemassa sekä Piplia-
seuran että ulkoasiainministeriön kanssa. Meitä kuitenkin varoitet-
tiin jo silloin, että jos hallitus vaihtuu, kehitysyhteistyön tukiin voi tul-
la muutoksia.

Leikkaukset vaikuttavat luonnollisesti Malawin Pipliaseuran työhön.
– Kahdesta hiv-hanketyöntekijöistämme toisen työsopimusta ei voida 
uusia. Toinen työntekijä siirtyy muihin tehtäviin organisaation sisällä. 
Vaikeinta on tietää, että heidän työpanostaan kaivataan vielä kipeästi 
kentällä. Olen nähnyt omin silmin, kuinka vaikuttavasti Laupias sama-
rialainen -ohjelma on toiminut. Vaikka työ on emotionaalisesti raskas-
ta, moni hiv-positiivinen ihminen on saanut paljon apua päivittäiseen 
elämäänsä.  Olen myös itse oppinut paljon hiv-positiivisilta ihmisiltä.

Suomen Pipliaseura on sitoutunut tukemaan hiv-työtä myös vuonna 
2016, mutta paljon vaatimattomalla summalla kuin edellisten vuosien 
aikana.  – Malawin Pipliaseuran hallitus kokoontuu lokakuun alussa, 
jolloin mietimme erilaisia toimenpiteitä. Tärkeintä on, ettei menetetä 

Pääsihteeri Mayuni lähettää terveisiä Suomen   
ulkoasiainministeriölle:
– Kun ajattelen,  kuinka paljon ihmisiä on konkreettisest i  
autettu, se vetää hiljaiseksi. Kuinka moni ihminen on saanut 
asenteiden muuttumisen kautta rohkaisua mennä hiv-tes-
tiin ja sen jälkeen saanut lääkitystä, joka on mahdollistanut 
elämän jatkumisen. Monet ovat elossa tänä päivänä Laupias 
samarialainen -ohjelman vuoksi. Voi, kunpa voisimme jatkaa  
yhteistyötä!

hyviä saavutuksia. Toinen hiv-hanketyöntekijöistä on Pipliaseuran käytettävissä jatkossakin, jos Suomesta 
tulee tukea. Odotan Suomen Pipliaseuran ohjelmajohtajan vierailua lokakuussa, että voimme keskustella 
kasvotusten mahdollisista jatkosuunnitelmista.

– Etenkin haluamme varmistaa, että yhteistyö eri hiv-työtä tekevien malawilaisten järjestöjen kanssa jat-
kuisi. Laupias samarialainen -ohjelma on erityisesti auttanut seurakuntia näkemään, kuinka meidän tuli-
si kokonaisvaltaisesti suhtautua ihmisten hätään. Monet pastorit puolisoineen ovat kiittäneet meitä, että 
olemme antaneet heille mahdollisuuden keskustella avoimesti asiasta, joka on ollut meille vaikea. 
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* KOLUMNI

Tunnelma on hiirenhiljainen ja apea. 
Kepan* kokoustilassa istuu pienten ja 

keskisuurten järjestöjen edustajia. Olem-
me saaneet huonoja uutisia: Suomen uu-
den hallituksen myötä ulkoasiainminis-
teriö on päättänyt leikata kehitysyhteis-
työvaroja sadoilla miljoonilla euroilla. Nyt 
leikataan kaikista köyhimmiltä ja samalla 
suomalaisia työpaikkoja katoaa. Päätök-
sestä kärsivät eniten kaukana elävät lä-
himmäisemme, jotka tarvitsisivat akuu-
teimmin apua ja tukea saavuttaakseen 
edes siedettävät elinolosuhteet ja ihmis-
oikeudet. 

Vai ovatko he sittenkään niin   
kaukana?
Kaikki nykyiset hallituspuolueet ilmoitti-
vat jo ennen vaaleja, että kehitysyhteis-
työvaroja tullaan leikkaamaan. Valinnois-
ta vastaavat hallituspuolueet vastaavat 

myös arvovalinnoista. Erään vaalilupauk-
sen mukaan ”tarvittavat leikkaukset on 
aloitettava maahanmuuton ja kehitysavun 
tapaisista maailmanparannusmenoista”. 
Lause kuulostaa minusta siltä, kuin maail-
manparannus olisi jotakin ylimääräistä ja 
vapaaehtoista toimintaa. Parannusta tar-
vitaan kuitenkin siksi, että jo lähtötilanne 
on äärimmäisen huono. Pakolaisten mää-
rä ei tule vähenemään, siitä pitävät huo-
len köyhyys, sodat ja ilmastonmuutos. Jos 
emme auta ihmisiä siellä, missä he ovat 
nyt, edesautamme itse asiassa muuttoliik-
keiden syntymistä.

Miltä tuntuisi, jos meidän oikeuksiamme 
leikattaisiin? Jos Suomen kansalainen ei 
olisikaan tervetullut esimerkiksi opiske-
lemaan tai töihin ulkomaille? Jos suoma-
lainen ei voisi edes haaveilla oikeudesta 
matkustaa Thaimaahan tai USA:han? En-

Leikkaus lähimmäisenrakkaudesta  
tä jos meillä olisi oikea hätä ja pelkäisim-
me henkemme edestä (kuten sotavuosina); 
miltä silloin tuntuisi kuunnella muiden val-
tioiden kieltävän apunsa tai maasta pake-
nemisen? 

Vetoan Suomen kansaan ja päättäjiin: ei 
leikata köyhimmiltä. Ei leikata lähimmäi-
senrakkaudesta. 

Ps. Jos Joosef ja Maria eivät olisi saaneet 
paeta Egyptiin, miten olisi käynyt Jeesus- 
lapselle (Matt. 2:13 -15)? Pakolaisuuden 
vastustaminen on kaukana kristillisestä 
ajattelusta. Vaikka muutos miten pelottai-
si, meitä kutsutaan aina rakastamaan, ja-
kamaan ja asettumaan toisen ihmisen ase-
maan. 

*Kepa on asiantuntijaorganisaatio ja suoma-
laisten kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen 
kattojärjestö.                           

Vaikka muutos miten pelottaisi, 

meitä kutsutaan aina rakastamaan, 

jakamaan ja asettumaan toisen   

ihmisen asemaan. 

Leena Koivisto työskentelee Suomen Piplia-
seurassa kumppanuuskoordinaattorina. 

 TEKSTI: LEENA KOIVISTO
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN

Suomalaiset vetosivat kehitys-
yhteistyön puolesta
Piplia-lehden toimitus kysyi neljältä suomalaiselta, mitä 
he ajattelevat valtiovarainministeriön budjettiesitykses-
tä, jonka mukaan ensi vuoden kehitysyhteistyömääräraho-
ja leikattaisiin 49 miljoonalla eurolla. Kansalaisjärjestöjen 
ulkoasianministeriön rahoittamasta kehitysyhteistyötuista 
leikattaisiin 43 prosenttia. Leikkaukset kohdistuvat miljoo-
niin heikko-osaisiin, samalla useat järjestöt joutuvat talou-
delliseen ahdinkoon ja Eurooppaan tulvii pakolaisia.

Kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Kepa ry luovutti Suo-
men hallitukselle syyskuussa Pelastetaan kehitysyhteis-
työ! -vetoomuksen, jolla vaadittiin kohtuullistamaan kehi-
tysyhteistyön leikkauksia. Vetoomuksen allekirjoitti 
41 893 ihmistä. 

Yksi allekirjoittaneista on Valomerkki.fi:n toimituspäällik-
kö Tuure Hurme.  – Eihän tätä voi kuin ihmetellä, että aina-
han sanotaan että juu hädänalaisia ihmisiä pitää auttaa hei-
dän kotimaissaan, jotta heidän ei tarvitse lähteä kodistaan 
esimerkiksi Suomeen, ja sitten samaan aikaan päätetään 
supistaa juuri tästä auttamistoiminnasta, Hurme toteaa.

Leikkaus lähimmäisenrakkaudesta  

 TEKSTI: KATRI SAARELA

Valomerkki.fi:n toimituspäällikkö Tuure Hurme allekir-
joitti Pelastetaan kehitysyhteistyö! -vetoomuksen.

Kehitysmäärärahojen leikkaaminen saa tylyn tuomion suomalaisilta. Myös 

piispat allekirjoittivat Pelastetaan kehitysyhteistyö! -vetoomuksen.

Lapsuutensa Afrikassa viettänyt ja pitkään ulkomailla 
asunut toimistosihteeri Sari De Nierin mielestä länsimai-
den tulisi tarjota kehittyvien maiden asukkaille mahdol-
lisuus parempaan elämään. – Kehitysyhteistyön avulla 
olemme konkreettisesti paikalla kertomassa, että väli-
tämme. Välittämisen sanoma on tärkeä asia maailman-
rauhaa ajatellen. Jos nyt leikataan kehitysyhteistyötä 
rankasti, niin eiköhän kohta taas mietitä rankasti, miten 
osaisimme auttaa jotenkin fiksummin: vaikka kehitysyh-
teistyötä tukemalla, toteaa De Nier.

Espoolaisen Tuukka Jorun mielestä kehitysyhteistyö 
on nimenomaan työtä köyhyyden tuoman eriarvoisuu-
den poistamiseksi.  – Se ei poista kaikki ongelmia yhdes-
sä yössä, mutta se on osaltaan estämässä uusien ongel-
mien syntyä, Joru pohtii. 

– Mielestäni kehitysyhteistyön määrärajoja ei pitäisi lei-
kata. Kantani perustuu vastuuseen lähimmäisistä, kau-
kanakin. Meillä on varaa siihen, sanoo Helsingin piispan 
erityisavustaja Kaisa Kariranta.

Euroopan pakolaiskriisiä ei helpota se, että hallitus on 
leikkaamassa kehitysavusta. Pahimmillaan leikkaukset 
johtavat vielä pahempaan hätään ja pakolaistulvaan. 
Evankelis-luterilainen kirkko kannustaa seurakuntia aut-
tamaan turvapaikanhakijoita. Samalla arkkipiispa Kari 
Mäkinen on arvostellut kehitysyhteistyöbudjetin rajua 
leikkausehdotusta. Mäkinen kommentoi aiemmin jul-
kisuudessa, että kehitysyhteistyöstä leikkaaminen on 
merkki kovista arvoista. 

Piplia-lehden selvityksen mukaan Pelastetaan kehitys-
yhteistyö! -vetoomuksen allekirjoittivat arkkipiispa Ka-
ri Mäkinen sekä piispat Kaarlo Kalliala, Irja Askola, Simo 
Repo, Jari Jolkkonen, Matti Repo, Tapio Luoma, Seppo 
Häkkinen, Björn Vikström ja Samuel Salmi . – Rajut ja 
nopeat leikkaukset johtavat todellakin vaikeuksiin, Kuo-
pion piispa Jari Jolkkonen kommentoi Piplia-lehdelle.



12    |   PIPLIA  

 TEKSTI: SATU TOUKKARI KUVA: YHTYNEET RAAMATTUSEURAT 

Ajankohtainen Lähi-itä kutsuu ja haastaa kuulemaan, mi-
tä sen miljoonilla pakolaisilla, siirtotyöläisillä, kristityillä 
ja seurakunnilla on kerrottavanaan. Pipliaseurojen teh-

tävä on kulkea kirkkojen ja yksityisten kristittyjen rinnalla. Pip-
liaseurat ovat työllään mukana myös rakentamassa rauhaa ja 
luomassa siltoja eri tavoin ajattelevien välille. Kaikkea tätä sii-
täkin huolimatta, että työtä tehdään varsin kivikkoisella tiellä. 

Vuositeemamateriaali nostaa esiin Jordanian Raamatun maa-
na, sen pakolaiset ja pienen kristillisen vähemmistön. Bahrai-
nin ja Arabiemiraattien myötä katse käännetään siirtotyöläi-
siin. Persianlahden maiden loistoa ja vaurautta ovat rakenta-
massa miljoonat siirtotyöläiset. Nämä itse jättävät taakseen 
kotimaansa, usein myös perheensä tehdäkseen töitä vaurais-
sa öljyvaltioissa. Toimeentulosta saatetaan maksaa kova hin-
ta. Persianlahdella maailmat ja monet uskonnot kohtaavat. 
Osa siirtotyöläisistä on aasialaisia tai afrikkalaisia kristittyjä.  

Persianlahden Pipliaseura palvelee alueensa kirkkoja ja kris-
tillisiä yhteisöjä esimerkiksi toimittamalla niiden käyttöön Raa-
mattuja 60 kielellä. Omanissa toimii sekä Raamattukeskus et-
tä -kauppa. Samoin Kuwaitissa ja Bahrainissa on toimipisteet.

Suomen Pipliaseura osallistuu Lähi-idän pipliaseurojen yh-
teistyöhankkeisiin, jotka palvelevat alueella toimivia kristil-
lisiä kirkkoja ja yhteisöjä sekä yksittäisiä kristittyjä.

Lähi-itä-teemamateriaalin tavoitteena on antaa kasvot ja 
ääni raamattutyölle Jordaniassa ja Persianlahden maissa. 
Materiaali soveltuu käytettäväksi erityisesti aikuis- ja nuo-
risotyössä.  

Teemamateriaaliin kuuluu ohjaajan opas, jossa on muka-
na muistitikulla monipuolinen multimediamateriaali sisäl-
täen lyhytvideoita ja Powerpoint-esityksen muistiinpanoi-
neen. Ohjaajan oppaaseen liittyy toiminnallisia viriketehtä-
viä sekä keskustelun pohjaksi kysymyksiä. Materiaalissa on 
myös johonkin raamatunkertomukseen liittyvä työskentely.

Ohjaajan opas ja muistitikku valmistuvat tammikuussa, ja ne 
toimitetaan seurakunnille helmikuun alussa. 

Teemamateriaalista ja siihen liittyvistä koulutuksista voi 
tiedustella sidosryhmäkoordinaattori Satu Toukkarilta. 
satu.toukkari@piplia.fi, puh. 040 522 8726.

Lähi-itä kaukana ja lähellä hi-itä

2016 vuositeemana Lähi-itä
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✐ ajankohtaista

Lähi-itä kaukana ja lähellä hi-itä

Päivitä Pipliasi Helsingin Kirjamessuilla
Helsingin Kirjamessut järjestetään 22.–25.10.2015 Helsingissä Messukeskuksessa.  
Se on aina yhtä odotettu ja monipuolinen tapahtuma kaikille kirjan ystäville ja alan  
ammattilaisille. 
Pipliaseura on mukana Helsingin Kirjamessuilla omalla osastollaan 6h76. Tule tervehti-
mään meitä ja tekemään kirjalöytöjä; esittelemme uutuuksia ja annamme hyviä messutar-
jouksia.   

Joulukortin tähti johdattaa seimen luo 
Taiteilija Minna L. Immonen on jälleen suunnitellut Pipliaseuran tämän 
vuoden joulukortin. Kortti sisältää jouluevankeliumitekstin.
– Joulukortteja on ihana tehdä. Nostan itse kortin aina pöydälle altta-
riksi ja koristeeksi. 
Kortti on väriltään kauniin punainen. Kannessa on tähti, joka johdatti 
paimenet seimen luo.  
– Kortissa on pyhä perhe, josta on pidetty vuodesta toiseen. Sävyjä on 
hyvä hieman vaihdella, eri vuosien kortit muodostavat näin yhtenäisen 
sarjan, kertoo Immonen teoksestaan.

Joulukortteja voi tilata Piplia-lehden takakannen tilauskortilla tai 
verkkokaupasta: www.pipliakauppa.fi.

Kirjojen torit syksyllä
Pipliaseuran myyntinäyttelyt kiertävät seurakunnissa  
taas syksyllä. Esillä on laaja valikoima Raamattuja sekä   
muita kristillisiä kirjoja ja tuotteita. Kerromme mielellämme 
myös ajankohtaisista vuositeemamateriaaleista – 2015  
teemana Intia ja ensi vuonna 2016 Lähi-itä. 

Tavataan torilla!
• 30.9. klo 10-15  Joensuun seurakuntakeskus 
• 7.10. klo 10-15  Kouvolan seurakuntakeskus 
• 15.10. klo 11-15  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 

 osasto 
6h76

Merkitse 
kalenteriin!

Tervetuloa Raamattutapahtumaan Hyvinkäälle 
Ensi keväänä kokoonnumme Raamattutapahtumaan Hyvinkäälle. Merkitse siis kalenteriisi 21.–22.5.2016!    
Ohjelmassa on ajankohtaisia teemoja, raamattuopetusta, laadukasta musiikkia ja teatteria. Esillä on  
erityisesti Lähi -idän tilanne ja vuositeeman mukainen raamattutyö Jordaniassa ja Persianlahden maissa.  
Paikalle on tarkoitus kutsua myös ulkomaisia vieraita.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Hyvinkään seurakunta ja Suomen Pipliaseura. Osallistujia odotetaan 
varsinkin lähialueilta mutta myös Pipliaseuroista kautta maan. Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille.
Lauantain ohjelmaan sisältyy myös Suomen Pipliaseuran vuosikokous virallisille kokousedustajille.
Tarkempaa tietoa ohjelmasta loka–marraskuussa: seuraa siis piplia.fi:tä! Nähdään Hyvinkäällä!
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Siinä on rakkaus 

Avilan Teresa kirjoittaa rakkauden tuntomerkeistä seuraavas-
ti: – Ehkä emme tiedä, mitä rakastaminen on; eikä se minua 
paljon hämmästyttäisi. Rakastaminen ei näet ole samaa kuin 
suuri mielihyvä, vaan samaa kuin suuri päättäväisyys ja halu ol-
la kaikessa Jumalalle mieliksi. (SL41.7)

Jumala on luonut ihmiset omaksi kuvakseen ja asuu sielumme 
keskuksessa. Elämän mysteerin eläminen on oppia rakasta-
maan, sillä Jumala on rakkaus ja totuus. Jumalan rakkaus ma-
nifestoituu Kristuksessa, pojassa. Jumalaa voi rakastaa par-
haiten rakastamalla ja palvelemalla lähimmäisiämme. Juma-
lan armosta opimme tuntemaan itseämme. Kun hyväksymme 
itsemme sellaisena kuin olemme, pystymme myös vastaanot-
tamaan Jumalan rakkauden ja olemaan rakastettuja. Pääsem-
me vapautumaan itsekkyydestä ja aistiemme riippuvuuksista. 
Tämä johtaa suurempaan nöyryyteen ja kykyyn palvella. Ru-
kous on rakkautta ja näkyy ystävyytenä Jumalan kanssa isälli-
senä liittona. 

Avilan Teresa puhuu rakkauden lähteestä, elävänä vetenä. Ra-
kastaa ja olla rakastettu on Teresan elämän oppia. Niin ilos-
sa kuin vaikeuksissa meidän tulee pitää silmät Kristuksessa. 
Eläessämme rakkaudessa olemme onnellisia, minkä Teresa ki-
teyttää: – Ei ole tärkeää ajatella paljon vaan rakastaa paljon. 
Tehkää sen vuoksi sitä, mikä eniten herättää teitä rakkauteen.

Jeesuksen Teresan runo:
Rakkauden keskustelu  ◆  Coloquio amoroso 
Jos rakkaus, jota Teillä on minua kohtaan,
Jumalani, on sellaista kuin minulla on Teitä kohtaan;
sanokaa minulle, mitä minä odotan?
Tai Te, mitä Te odotatte?
Sielu, mitä tahdot minusta?
Jumalani, en enempää kuin nähdä sinut.
Ja mitä itse pelkäät eniten?
Pelkään eniten menettäväni sinut.
Rakkautta, joka ottaa omakseen, Teiltä pyydän,
Jumalani, sieluni omaksenne omistakaa,
tehdäksenne kodin lempeän
sinne minne sopii parhaiten.
Sielu Jumalassa kätkettynä,
mitä muuta tahtoisikaan
kuin rakastaa ja enemmän rakastaa,
ja rakkaudessa täysin palavassa
palata jälleen rakastamaan?   
(Suom. Maria Saari-Cole)

Ulla Lumijärvi on pastori ja Especialista de la Mistica, joka 
on diakoniapappina Porvoon suomalaisessa seurakunnas-
sa. Hän kirjoittaa Piplia-lehden tämän vuoden raamattu-
mietiskelyt. Ekumeenisena toimijana Pipliaseura esittelee 
lukijoille erilaisia Raamatun käytön tapoja.

Siinä on rakkaus – ei siinä, että olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän 
on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi”. 
”Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä”  1 Joh. 4:10 ja 19.

A



MIKKELIN PIPLIASEURA
Mikkelin seurakuntakeskus, 
PL 21, 50101 Mikkeli
0400 143410 pj. Marja Holm

OULUN PIPLIASEURA
Oulunseläntie 22 D,  90580 Oulu
pj Riku Korkeamäki 
siht. Merja Pyykkönen
044 345 7551
merja.pyykkonen@evl.fi

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Koulukatu 5 A 16, 33200  Tampere
pj. Sami Uusi-Rauva, 0400 445 987
sami.uusi-rauva@live.com

POHJANMAAN PIPLIASEURA
Kirkkotie 11, 67700 Kokkola
(06) 8312 358, pj. Mikko Himanka

POHJOIS-KARJALAN  PIPLIASEURA
Rantakylän kirkko,  Rantakyläntie 2, 
PL 504, 80161 Joensuu
(013) 263 5510 , pj. Anna Holopainen

SATAKUNNAN PIPLIASEURA
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827, pj. Aarno Niemi
satakunnan.pipliaseura@gmail.com

VARSINAIS-SUOMEN  PIPLIASEURA
Martinkatu 7 F 5, 20810 Turku
pj. Jari Laaksonen

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja 010 838 6530
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6531
Anne Huoponen, varainhankinnan koordinaattori 010 838 6532
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
Leena Koski, myyntipäällikkö 010 838 6521
Satu Peltosaari, yhteyspäällikkö 010 838 6523
Tuija Numminen, myynti- ja viestintäassistentti 010 838 6522
Matleena Järviö, ohjelmajohtaja 010 838 6515
Leena Koivisto, kumppanuuskoordinaattori 010 838 6518
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Katri Saarela, viestintäsuunnittelija 010 838 6535
Terhi Huovari, viestintäjohtaja 010 838 6536
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja 010 838 6514
Richard Brewis, ohjelmajohtaja 010 838 6510

etunimi.sukunimi@piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali  info(@piplia.fi

   Haluan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
   Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet  
lahjoittamisen käynnistämiseksi.
   Haluan esitteitä raamattutyöstä  (n. 6 kpl / vuosi)
   Haluan liittyä kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)
   Haluan tilata sähköisen uutiskirjeen
   Olen muuttanut / osoitteessani on virhe

Piplia 3/2015

Pekka Särkiö (pj), Taina Karhu, Keuruu (SVKN), Minna  
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsinki 
(ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Anna-Maija 
Pahkala, Kalajoki (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), 
Olli Saunanoja, Espoo (ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki 
(kat.), Sami Uusi-Rauva, Tampere (ev.lut.) 

SUOMEN PIPLIASEURA 
ma—pe  9—16     
 
PL 54   |    Maistraatinportti 2 A  |   00241 HELSINKI   
puh.  010 838 6500    |    info@piplia.fi  

RAAMATTUMYYNTI    
myynnin puhelinpalvelu ma—pe 9—16    

ETELÄ-HÄMEEN PIPLIASEURA
Kiikkulank. 5 A 3, 15950 Lahti
0400 841877, siht. Raija Heikkurinen

ETELÄ-KARJALAN PIPLIASEURA
Kolikkoinmäentie 37
54410  Ylämaa
0500 482 597,  siht. Jarmo Piispanen

ETELÄ-POHJANMAAN  PIPLIASEURA
Pj. Tapio Hirvilammi, Nurmo
040 594 3854
tapio.hirvilammi@evl.fi

HELSINGIN PIPLIASEURA
Viklakuja 3 F, 00200 Helsinki
Pj. Kari Kallio kari.a.kallio@elisanet.fi

KESKI-SUOMEN PIPLIASEURA
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
40800 Vaajakoski
pj. Hannu Huttunen
hannu.s.huttunen@evl.fi

KUOPION PIPLIASEURA
Rastaantie 44, 70340 Kuopio, 
(017) 2614 286, siht. Kirsti Tervo

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
pj. Heikki Kiviluoto,  0400 752 201
heikki.kiviluoto@evl.fi

LAPIN PIPLIASEURA
Pj. Matti Suomela, Urheilukatu 7 as 4
98100 Kemijärvi, puh: 040 0399100
matti.suomela@pp.inet.fi
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Nimi ...........................................................      Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite vanha ............................................................   uusi......................................................................

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

Päiväys ja allekirjoitus

Siinä on rakkaus 

Katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi 

Seuraa ja osallistu myös facebook.fi/pipliaseura, @pipliaseura                   
       t       ™ 
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Pipliaseura maksaa postimaksun.

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

  

  Suomen Pipliaseura  ¡  Pl 54, 00241  helSinKi  ¡   puh 010 838 6520   ¡  www.piplia.fi   ¡  www.pipliakauppa.fi  ¡  

Postikulut lisätään hintaan.

www.pipliakauppa.fi  ■  

Ikuinen ystävä –riipus 39 €

365 päivää Raamatun kertomuksia 29 €

Joulukortti  2 € / KPl (1,90 € / 100 KPl) 
Minimitilaus 5 kpl
Voit tilata tuotteet myös netistä www.pipliakauppa.fi, nopeasti ja edullisesti!

Nimi

Katuosoite 

Postinro ja –toimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

365  +   Piplia 

Taiteilija Minna L. Immonen on suunnitellut Piplia- 
seuran vuoden 2015 joulukortin. Kortti sisältää joulu-
evankeliumitekstin. Saatavana myös ruotsinkielisenä.
Hintaan sisältyy kirjekuori. Minimitilaus 5 kpl. 
2 € / KPl (1,90 € / 100 KPl)

Hopeinen enkeliriipus suojelijaksi 
itsellesi tai ystävällesi. Design  
Assi Arnimaa-Leinonen yksin-
oikeudella Pipliaseuralle. 
39 €

365 PÄIVÄÄ RAAMATUN 
KERTOMUKSIA    

IKUINEN YSTÄVÄ -RIIPUS

JOULUKORTTI 2015

uutuuksia 

Värikkäässä lastenraamatus-
sa jännittävä kertomus jokai-
selle päivälle. Laadukas kirja 
6–12-vuotiaille. 29 €

Tilaa ajoissa!


