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SUOMEN PIPLIASEURA 

KANSAINVÄLISEN TYÖN STRATEGIA 2016–2018 

 

 

YHTEISTYÖ 

Seura kohdentaa sille uskotut voimavarat ensisijaisesti Yhtyneiden 

Raamattuseurojen (UBS) ohjelmiin. Ohjelmien kokonaisuudet neuvotellaan 

vastavuoroisesti kansallisten pipliaseurojen kanssa. Yksittäisten hankkeiden 

valinnassa otetaan huomioon suomalaisten kirkkojen ja seurakuntien 

lähetystyö, seurakuntien kanssa solmitut yhteistyösopimukset sekä alueet, 

joilla muu lähetystyö on mahdotonta tai huomattavan rajoitettua. 

 

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ 

Seura tekee raamatunkäännöstyötä osana Yhtyneiden Raamattuseurojen 

kansainvälistä käännösohjelmaa ottaen huomioon myös muiden järjestöjen 

raamatunkäännöshankkeet. Seura kohdistaa sille uskottuja resursseja erityisesti 

seuraaville alueille: 

 Laajat raamatunkäännösohjelmat Kiinassa ja Intiassa 

 Raamattu Suomen suvulle -ohjelman loppuunsaattaminen Venäjällä 

 Ensimmäisiä ja uusia raamatunkäännöksiä Afrikassa ja Mekongin alueella 

 Latinalaisen Amerikan raamatunkääntäjien koulutus 

 

Seura tarjoaa myös raamatunkäännöskonsultin palveluita muille pipliaseuroille. 

 

RAAMATUN KÄYTÖN EDISTÄMINEN 

Seuran tavoite on auttaa ihmisiä löytämään Raamatun sanoma. Jotkut 

tarvitsevat rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun 

sanoma on tai mikä on Raamatun ja heidän oman elämänsä välinen yhteys. 

Jumalan sana saavuttaa ihmiset eri muodoissa: painettuina 

raamatunkäännöksinä, äänitteinä ja mobiilisovelluksina. Digitaalinen 
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toimintaympäristö, erityisesti sosiaalinen media tarjoaa uusia mahdollisuuksia 

vuorovaikutukseen. 

Raamatunkäytön edistämistyö toteutetaan yhdessä paikallisten pipliaseurojen 

kanssa. Seura tukee kirkkojen kasvua ja vahvistumista Kiinassa sekä 

vähemmistöjen toimintaedellytyksiä Intiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. 

 

LUKUTAITOTYÖ 

Raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että kansat saavat 

kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan. 

Luku- ja kirjoitustaito on myös kaiken muun kehityksen perusta, joka 

parhaimmillaan parantaa heikoimmassa asemassa olevien, etenkin naisten tasa-

arvoa antaen heille uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia. Lukutaito-ohjelmat 

palvelevat koko yhteisöä uskonnosta riippumatta.  

Seura kohdentaa sille uskotut voimavarat Yhtyneiden Raamattuseurojen 

lukutaito-ohjelmiin, joita toteutetaan ensisijaisesti yhteistyössä SIL 

Internationalin kanssa Afrikassa. 

Seura kehittää lukutaitotyötä merkittävästi vuoteen 2018 mennessä, jolloin 10 

% seuran kansainvälisen työn varoista sijoitetaan näihin ohjelmiin. Seura anoo 

Ulkoasiainministeriöltä kehitysyhteistyövaroja Afrikan lukutaito-ohjelmiin.  

 

SYRJIVIIN ASENTEISIIN VAIKUTTAMINEN 

Seura tekee hiv-vaikuttamistyötä Afrikassa osana Yhtyneiden 

Raamattuseurojen kansainvälistä ohjelmaa. Ohjelma tekee näkyväksi syrjinnän 

taustalla olevia asenteita ja uskomuksia ja vahvistaa kehitystä, jossa kaikille 

kuuluvat ihmisoikeudet ja lähimmäisenrakkaus toteutuvat. Seura kohdistaa sille 

uskottuja lahjoituksia ja Ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroja hiv-

ohjelmaan, jota Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimisto koordinoi ja kehittää. 

Ohjelma toimii noin 20 Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa. 

 

 


