
PIPLiA

piplia.fi   |   agricola.fi

❶❻

VUOSIKERTOMUS 2016  n  SUOMEN PIPLIASEURA  



■  

SUOMEN PIPLIASEURA tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan
heidän omalla kielellään. Käännämme ja kustannamme 
Raamattua sekä herätämme mielenkiintoa sanaa kohtaan. 
Edistämme työmme kautta luku- ja kirjoitustaitoa sekä 
vaikutamme syrjiviin asenteisiin.

KERÄYSTOIMINNAN TUOTTO käytetään kansainväliseen toimin-
taan ja siihen  välittömästi liittyviin tukitoimiin. 

RAAMATUN KUSTANTAMISTA Suomessa toteutetaan omana itse-  
näisenä liiketoimintanaan, johon ei kohdisteta keräysvaroja.

PIPLIASEURA KUULUU YHTYNEIDEN RAAMATTUSEUROJEN  (United  
Bible Societies) verkostoon, joka toimii yli 200 maassa tai    
alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työn-  
tekijät tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit  
sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.
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Painopisteet 2016  
 Reformaation ytimessä 

Raamattu kansan omalle kielelle oli Martti Lutherin keskeisiä ajatuksia. Lutherin naulatessa teese-
jään Raamattu oli käännetty yhdeksälle kielelle.

Nyt 500 vuotta myöhemmin Raamattu on saatavilla 648 kielellä kattaen 5,2 miljardia puhujaa. 
Uusi testamentti on käännetty 1 432 kielelle, joita puhuu 657 miljoonaa ihmistä ja jokin yksittäinen 
raamatunkirja 1 145 kielelle tavoittaen 434 miljoonaa puhujaa.1

Mikael Agricola, Lutherin oppilas, puolestaan käänsi Uuden testamentin suomeksi ja loi suomen 
kirjakielen. Suomalaisille avautui tie lukutaitoon ja koulutukseen. Saimme lahjan, jota Pipliaseura nyt 
vie osaltaan eteenpäin maailmalla – niille vähemmistökansoille, joilla raamatunkäännöstä, kirjakieltä 
ja lukutaitoa ei vielä ole. 

 DigiMarkus mobiilikansalle 

Pipliaseuran vastaus Reformaation merkkivuoden sisältöihin on uusi suomennos Markuksen
evankeliumista. Kyseessä on ensimmäinen käännös suoraan alkukielestä mobiilikäyttöön – tekstiä ei 
paineta missään vaiheessa. Toteutus sisältää runsaasti taustamateriaalia ja evankeliumin voi myös 
kuunnella.
 
Käyttäjälähtöinen kääntäminen on tuottanut raikasta ja ymmärrettävää suomea. Käännöksessä on 
pyritty välittämään alkuperäistä merkitystä niin, että se on kaikenikäisille ymmärrettävää. Saatavilla 
on myös runsaasti tausta-aineistoa.
 
DigiMarkuksen ohjausryhmässä on jäseniä yliopistolta sekä eri kirkkokuntien ja yhteisöjen edustus. 
Ekumeeninen ryhmä on antanut palautetta käännöksestä koko vuoden 2016 kestäneen prosessin 
ajan.
 
Työn rahoittaa ev.lut. kirkon Kirkkohallitus. Pilotista saadun palautteen perusteella arvioidaan 
jatkotoimia.

 Lukutaito 20 000 naiselle 

Raamatunkäännöksestä on melko vähän hyötyä sellaiselle, joka ei osaa lukea. Luku- ja kirjoitustaito 
on myös ihmisoikeuskysymys ja kaiken muun kehityksen perusta.

Pipliaseura on aloittanut uuden, mittavan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman, jonka tavoitteena 
on opettaa 20 000 itäafrikkalaista naista lukemaan. Pipliaseura tekee lukutaitotyötä neljässä Itä-
Afrikan maassa ja osin alueilla, joissa jopa 90 % kansasta on lukutaidottomia.

Lukutaitotyön osuus Pipliaseuran kansainvälisestä työstä kasvaa ohjelman kautta 10 %:iin. Suomessa 
lukutaitotyö näkyy erityisesti vuosittaisen Agricola-kampanjoinnin kautta.

1 UBS raamatunkäännöstyön tilastot 31.12.2016. Luvut kattavat kansainväliset tiedot järjestöiltä
 United Bible Societies, Wycliffe Global Alliance ja progress. BibleTM
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Reformaation merkkivuosi nostaa esille sen, mikä on kirkoille 
yhteistä. Samalla tulee myös näkyväksi se, mistä ei vielä ole 
yhteistä näkemystä. Suomen Pipliaseuran työ vahvistaa  

 kirkoille yhteistä aluetta. Luontevin tapa käydä ekumeenista  
 keskustelua on työstää kirkkojen yhteistä Raamatun käännöstä.
 

Strategiansa mukaisesti Pipliaseura haluaa olla alansa edellä-
kävijä.  Kutsumme kirkkoja yhteistyöhön, joka vahvistaa kirkkojen 
perustehtävän toteutumista muuttuvissa olosuhteissa.
 
DigiMarkuksen saama myönteinen vastaanotto osoittaa, että 
kuljemme oikealla tiellä ja oikeaan suuntaan. Strategiamme mukai-
sesti Raamatun käyttäjien tarpeet ohjaavat toiminnan suunnittelua 
ja toteutusta. Viemme Raamatun sinne, missä ihmiset viettävät 
merkittävän osan päivästään. Luomme ja käytämme uusia mene-
telmiä ja teknisiä ratkaisuja, jotta Raamatun sanoma tavoittaisi 
jokaisen ihmisen. Tällä tiellä kirkot voivat kulkea yhdessä.

Markku Kotila, toiminnanjohtaja

Pipliaseuran työ yhdistää kirkkoja

Toiminnanjohtajalta   ■  
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Yhtyneiden Raamattuseurojen 
yleiskokous Philadelphiassa
Pipliaseurojen maailmanlaajuinen verkosto, Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible So-
cieties), kokoontuu kerran kuudessa vuodessa määrittelemään pipliaseurojen strategisen 
suunnan ja keskeiset tavoitteet seuraavalle kuusivuotiskaudelle. Yleiskokous järjestettiin 
toukokuussa 2016 Philadelphiassa, Yhdysvalloissa.

Pipliaseurojen yhteinen visio on saattaa Raamattu kaikkien ihmisten ulottuville. Nykyään verkosto 
ulottuu 200 maahan tai alueelle, ja sen jäseninä on 150 paikallista seuraa. Verkosto rahoittaa, 
konsultoi ja tukee alueellisia pipliaseuroja, jotka toteuttavat työtä paikallisesti.

Viime vuonna yleiskokouksella oli erityistä aihetta juhlaan. Vuonna 1946 perustettu Yhtyneet 
Raamattuseurat, jonka perustajajäseniin Suomen Pipliaseura kuuluu, täytti 70 vuotta. Samalla yleis-
kokouksen isäntänä toiminut Amerikan Pipliaseura juhli 200-vuotista taivaltaan.

 Yhdessä kaikkien kirkkojen kanssa 

Pipliaseurojen työ rakentuu yhteistyölle kaikkien kirkkojen kanssa. Tämä näkyi myös eri kirkollisten 
johtajien tervehdyksissä Philadelphian yleiskokoukselle.

Maailman evankelisen allianssin pääsihteeri, piispa Efraim Tendero toivotti Jumalan siunausta 
sanoen: ”Rukoilen, että Jumalalta tuleva viisaus, hänen läsnäolonsa, hänen varjeluksensa ja hänen 
ohjauksensa olisi kanssanne, kun kokoonnutte yleiskokoukseenne iloitsemaan työnne tuloksista, 
kiittämään Jumalaa ja suunnittelemaan tulevaa työtä.”

Paavi Franciscus välitti yleiskokoukselle tervehdyksen, jossa hän näki yhteiset raamatunkäännökset 
merkkinä kasvavasta pyrkimyksestä kristittyjen yhteyteen ja evankeliumiin perustuvaan yhteiseen 
todistukseen.

Ortodoksisten kirkkojen ekumeeninen patriarkka Bartolomeus vahvisti työn todellista merkitystä: 
”…te ette vain julkaise kirjoja tai toteuta hankkeita ja ohjelmia. Te tarjoatte Jumalan sanan antamaa 
toivoa ja osoitatte meille annetun tehtävän mukaisesti rakkautta vähäisimmille veljillemme ja 
sisarillemme.”

Anglikaaninen Canterburyn arkkipiispa Justin Welby kiteytti kirkon ja työn merkityksen lyhyesti 
näin: ”Jos kirkolla ei olisi Raamattua, olisimme kuin mikä tahansa kansalaisjärjestö.”

 Philadelphia Promise linjaa työn 

Philadelphian yleiskokous vahvisti pipliaseurojen yhteistä näkyä ja tehtävää sekä sitoutumista yhtei-
siin arvoihin. Se myös arvioi hallintoelinten toimintaa sekä päätti toimintaa ohjaavista säännöistä.

Yleiskokous hyväksyi Philadelphia Promise -asiakirjan. Se ohjaa strategisilla linjauksilla pipliaseurojen 
työtä seuraavien kuuden vuoden aikana. Tulevan kehityksen kannalta keskeistä on globaalin etelän ja 
lännen välisen yhteistyön vahvistaminen tasavertaiselta pohjalta. Samalla kukin pipliaseura on oman 
työnsä ja oman toimintaympäristönsä paras asiantuntija.

Kokouksessa todettiin, miten nuorten määrän kasvu, kaupungistuminen sekä kirkon painopisteen 
siirtyminen etelään vaikuttavat ideoihin, musiikkiin, teologiaan ja Raamatun lukemiseen. Pipliaseuro-
jen verkoston voi näin ennakoida muuttuvan jatkossa vielä enemmän yhteisöllisyyttä ja kokonaisval-
taisuutta korostavaan suuntaan.

”Jumalan sana: elävä toivo kaikille”



”
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”Jos kirkolla ei olisi Raamattua, olisimme kuin mikä tahansa kansalaisjärjestö.
– Canterburyn arkkipiispa Justin Welby

Phidelphia Promise 
vuoden 2016 yleiskokouksen päätösasiakirjasta

Meidän tehtävämme on mahdollisimman laaja, tehokas ja mielekäs 
Pyhän Raamatun levittäminen ja ihmisten auttaminen vuorovaikutukseen 
Jumalan sanan kanssa.

Me huolehdimme Raamatun koko elinkaaresta: käännöstyöstä, Raamatun 
kustantamisesta ja levittämisestä sekä Raamatun käytön edistämisestä.

Meidän ydintehtävämme on raamatunkäännöstyö, jonka tavoitteena on 
saattaa Raamattu kaikkien ulottuville.

Me palvelemme kaikkia kirkkoja ja sitoudumme kirkkojen väliseen 
yhteistyöhön omassa työssämme.

Me olemme iloisia siitä, että pipliaseuroina voimme yhdessä toimia 
missiomme toteuttamiseksi. Me sitoudumme arvioimaan yhteistyömme 
rakenteita vahvistaaksemme työn vaikuttavuutta.

Me sitoudumme läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen toinen toisiamme 
ja sidosryhmiä kohtaan. Noudatamme yhteisiä laatukriteerejä ja toiminta-
periaatteita.

Työmme lähtökohta ja perusta on Jeesuksen antaman lähetyskäskyn 
toteuttaminen (Matt. 28:18–20). Raamatun välittämä ajatus resurssien 
yhteisestä jakamisesta on yhteistyömme perusta (Hepr. 13:16). 

Tälle perustalle rakentaen sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin seuraavilla 
alueilla:
1. Asetamme kohderyhmät ja heidän tarpeensa työmme keskiöön.
2. Vahvistamme yhteistyötä kirkkojen kanssa.
3. Sitoudumme yhteiseen suunnitteluun.
4. Vahvistamme työtämme siellä, missä kristityt elävät uhan alla.
5. Kehitämme johtajuutta.
6. Vahvistamme työn kestävyyttä.
7. Luomme yhteiset toimintaohjeet kokonaisvaltaisiin hankkeisiin.

Asetamme pipliaseurojen työlle strategiseen suunnitteluun perustuvat
selkeät ja mitattavat tavoitteet. Näitä arvioidaan säännöllisesti.
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Tulevaisuuden 
näkymiä
DigiMarkus on ensimmäinen suomenkielinen raamatunkäännös, jonka 
valmistelussa eri kirkot olivat tasavertaisessa asemassa. Käännöksen 
saama vastaanotto on osoittanut, että digiympäristön vaatimuksiin vastaa-
valle uudelle käännökselle on selvä tarve. Päätökset hankkeesta koskien 
koko Uutta testamenttia tehdään vuoden 2017 aikana. 

Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen asema heikkenee 
keskipitkällä aikavälillä. Seura varautuu tuleviin muutoksiin laajentamalla 
yksityisen varainhankinnan pohjaa. Työ on pitkäjänteistä sekä seuran 
tunnettuuden että uusien lähestymistapojen kehittämistä. Digitaalisessa 
ympäristössä tapahtuva varainhankinta perustuu strategian mukaisesti 
vuorovaikutteiseen sitouttamiseen Pipliaseuran työhön. Saavutettu 
sisältöjen ja työn parempi tuntemus on yhteydessä työn tukemiseen.  

Lähetystyöhön ja Raamatun tulkintaan liittyvät asenteet näyttävät pola-
risoituvan entisestään. On tärkeää, että Pipliaseura pystyy säilyttämään 
toimivat yhteistyösuhteet eri sidosryhmien kanssa.

Työn lähtökohtana on jokaisen ihmisen loukkaamaton ihmisarvo. Kansain-
välisistä hankkeista on jatkossa suunnattu 38 % tukemaan haavoittuvia 
ihmisryhmiä ja kriisialueita. Neljässä Itä-Afrikan maassa on käynnistetty 
laaja lukutaitohanke, jota Suomen Pipliaseura koordinoi. 

Seuran maine uskottavana ja luotettavana toimijana on hyvä, mutta 
riskienhallintaan kuuluu myös pitää sen säilymisestä erityistä huolta. 
Seura varautuu hankkeiden suunnittelun, monitoroinnin ja raportoinnin 
asettamiin uusiin haasteisiin.

Työnantajana Suomen Pipliaseuraan liittyy vakaus. Sen tärkeä voimavara 
on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Seuraavan viiden vuoden 
aikana jää neljä seuran johtoon kuuluvaa avainhenkilöä eläkkeelle. Tähän 
on varauduttu laatimalla suunnitelma siirtymävaihetta varten niin, että 
osaaminen voidaan siirtää eteenpäin hallitusti. 
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Reformaation merkkivuosi käynnistyi ev.lut. kirkossa lokakuun lopussa 2016. 
Vastauksena merkkivuoden sisältöihin Pipliaseura toteutti uuden suomennoksen 
Markuksen evankeliumista.

DigiMarkus on maailman ensimmäinen raamatunkäännös, joka on tehty alkuteks-
tistä suoraan mobiilikäyttäjille. Suomennosta ei paineta missään vaiheessa.

DigiMarkuksessa Pipliaseura on sekä oman työnsä että reformaation ytimessä.

Pipliaseuran tehtävänä on tuoda sana ihmisten ulottuville kielellä, jota he 
ymmärtävät, ja muodossa, joka on heille sopivin. Lutherin ajan tehokas kirjapai-
notaidon käyttö on nykyajassa siirtynyt digitaalisen käyttöympäristön luontevaan 
hyödyntämiseen.  ➥

     DigiMarkus  
 uusi suomennos mobiilikansalle
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Luontevasti kohti digiaikaa  
Reformaation ytimessä on kansankielinen Raamattu. Reformaation merkkivuonna 2017 kysymys 
tavalliselle ihmiselle ymmärrettävästä Raamatusta on edelleen ajankohtainen. Mobiililaitteet ovat 
mullistaneet ihmisten mediankäytön tottumukset. Tutkimusten mukaan älypuhelimet ja muut mobiili-
laitteet ovat ohittaneet pöytäkoneet netin käyttövälineinä. Mobiili on lähes jokaisen kädessä.
 
Pipliaseura halusi ottaa tämän haasteena. Syntyi ajatus uudenlaisesta tavasta kääntää Raamattua. 
Idea DigiMarkuksesta esiteltiin evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitukselle, joka myönsi käännös-
työlle rahoituksen osana Reformaation merkkivuoden hankkeita.
 
Alkukielestä mobiiliin kääntämistä varten koottiin ekumeeninen ohjausryhmä, jossa suuret kirkot ja 
vapaat suunnat olivat edustettuina. Lisäksi mukaan pyydettiin eksegetiikan ja suomen kielen asian-
tuntijat yliopistolta. Työ lähti liikkeelle tähänastisen tutkimustiedon kartoittamisesta ja käyttäjälähtöi-
sen kääntämistavan määrittelystä.
 
Itse käännöstä tekemään valittiin TT Susanna Asikainen sekä suomen kielen asiantuntija FT Mikko T. 
Virtanen.  Käännösperiaatteet linjattiin mobiiliympäristön mukaisiksi: lauserakenteet eivät saaneet 
olla liian pitkiä, kulttuurisesti ja uskonnollisesti vieraat termit ja ajatukset oli selitettävä sanallisesti tai 
kuvin ja käytetyn kielen tuli olla vivahteikasta ja ymmärrettävää nykysuomea.
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Ekumeeninen käännös
 
DigiMarkuksen käännöstyö on ensimmäinen aidosti ekumeeninen suomenkielinen käännös. Katoli-
nen kirkko Suomessa on hankkeessa piispa Teemu Sipon siunauksella. Vastaavasti Karjalan ja koko 
Suomen arkkipiispa Leo vahvisti ortodoksien mukanaolon. Mukana on myös ev.lut. kirkko sekä 
vapaakristillisten edustus. Ekumeeninen ohjausryhmä on määritellyt ja hyväksynyt DigiMarkuksen 
käännöstyön periaatteet ja osallistunut kääntämisen prosessiin sen kaikissa vaiheissa.

 
Käännöstekstin toimivuutta on myös testattu kohderyhmiin kuuluvilla testiryhmillä. Näiden 
tuloksena todettiin, että jotkin, vielä vuoden 1992 käännöksessä esiintyneet maalaiskulttuurin 
sanat, kuten vakka, ovat nykyisille kaksikymmenvuotiaille jo käsittämättömiä. Näihin on haettu 
DigiMarkuksessa uusia vastineita.
 
DigiMarkusta käytetään todennäköisesti rippikouluopetuksessa, jota palvelee myös mahdollisuus 
kuunnella evankeliumiteksti. DigiMarkuksen käännös ei ole kuitenkaan nuorisokäännös, vaan se 
on tarkoitettu jokaiselle suomea ymmärtävälle. Samalla laaja taustamateriaali ja eri käännösten 
tarkastelu rinnakkain tuovat lisäarvoa monille käyttäjille iästä riippumatta.
 
Pilottihankkeella on myös kansainvälistä merkitystä. DigiMarkus on noteerattu mm. Yhtyneiden 
Raamattuseurojen Publishers’ Convention -tapahtumassa. Julkaisun jälkeen DigiMarkus.fi-sivuston 
käyttäjiltä kerätään palautetta. Palautteen perusteella arvioidaan jatkotoimia.

Digiympäristön mahdollisuudet käyttöön
Digitaaliseen käyttöympäristöön kääntämisen idea oli syntynyt Pipliaseurassa jo vuoden 2015 ke-
väällä. Vuosi 2016 oli intensiivinen työvuosi. Raakakäännös valmistui alkukesästä, ja sitä testattiin 
20–24-vuotiaiden kohderyhmällä. Palautteen perusteella ohjausryhmä paransi parhaansa mukaan 
tekstin ymmärrettävyyttä. Lopputulos on raikasta suomea, jota on helppo lukea tai kuunnella 
mobiililaitteella.
 
Käännöksen kanssa samaan aikaan rakennettiin julkaisualustaa. Yhteistyökumppaniksi valikoitui 
Hollannin Pipliaseura. Hollantilaisten responsiivinen ja selainpohjainen järjestelmä tarjosi Digi-
Markus.fi:lle alustan, joka olisi saatavilla jokaisen älypuhelimeen ilman sovellusasennuksia.
 
DigiMarkus.fi-verkkopalvelussa käännös saa ympärilleen laajan lisämateriaaliaineiston, joka 
taustoittaa Markuksen evankeliumissa esiintyviä sanoja ja käsitteitä. Kirjautunut käyttäjä voi 
avainsanoja klikkailemalla lukea esimerkiksi, mitä demonit olivat Uudessa testamentissa tai keitä 
fariseukset olivat. Lisämateriaalissa on myös paljon kuvia. Raamatunluvun ohessa käyttäjä voi 
tallentaa omia muistiinpanojaan, tehdä alleviivauksia sekä jakaa raamatunkohtia sosiaaliseen 
mediaan.
 
DigiMarkuksen äänituotannon on verkkopalveluun lukenut Kallion seurakunnan kirkkoherra 
Teemu Laajasalo.
 
DigiMarkus.fi-verkkopalvelussa julkaistaan myös Agricolan Uusi testamentti vuodelta 1548 edi-
toituna ensi kertaa helposti luettavaan muotoon, nykyistä kirjoitusjärjestelmäämme noudattaen. 
Muokkaustyön on tehnyt professori emerita Kaisa Häkkinen.
 
Lisäksi saatavilla on kokonaisuudessaan vuoden 1933/38 raamatunkäännös sekä 1992 kirkkoraa-
mattu apokryfikirjoin. Eri käännöstekstejä voi myös tarkastella rinnakkain.
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”
 Oikeita merkityksiä ja vivahteita välittävän käännöksen

               voi tehdä parhaiten kielen äidinkielinen puhuja.

Namibian uusi 
raamatunkäännöstyö
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Namibian väestöstä yli 
puolet on alle 25-vuotiaita. 
Nuoret vierastavat vanhentuneita 
raamatunkäännöksiä.

Namibiassa on käynnistynyt uusi raamatunkäännöstyö ndongan ja kwanjaman kielille. 
Suomen Pipliaseura tukee hanketta, jonka kohderyhmänä ovat 15–35-vuotiaat nuoret.

Luterilainen ja anglikaaninen kirkko nimittivät syksyllä 2016 raamatunkäännöstyöhön seitsemän 
kääntäjää, kolme ndongan ja neljä kwanjaman työryhmään. Kääntäjät ovat tasapuolisesti eri kirkoista, 
sukupuolista ja koulutustaustoista. He tulevat Namibiasta ja Angolasta, sillä myös Angolassa puhutaan 
kwanjamaa.

Pipliaseurojen periaatteena on, että oikeita merkityksiä ja vivahteita välittävän käännöksen voivat 
tehdä parhaiten kunkin kielen äidinkieliset puhujat. Piispat siunasivat uudet raamatunkääntäjät 
tehtäväänsä. – Tarvitsemme raamatunkäännökset, jotka välittävät Raamatun alkutekstien merkityksen 
ymmärrettävässä muodossa nykylukijalle. Jumala teitä ja teidän työtänne siunatkoon, evästi luterilai-
nen piispa Veikko Munyika kääntäjiä.

Aluksi kääntäjät koulutetaan tehtävään ja ParaTExt-käännösohjelman käyttöön. Kouluttajina toimivat 
Yhtyneiden Raamattuseurojen käännöskonsultit Riikka Halme-Berneking ja Gerrit van Steenbergen.

Osa kääntäjistä osallistui elokuussa 2016 järjestettyyn käännöstyöpajaan. Ndongan kääntäjäksi valittu 
pastori Martha Kanyemba kuvaa tehtävän vaativuutta näin:
– Kielen osaaminen ja kulttuurin tunteminen ovat keskeisiä asioita, jotta kääntä-
minen onnistuu. – Haasteena tulee olemaan oikeiden ilmausten löytäminen, jotta 
käännös palvelee nuoria, hän sanoo.

Lähetystyöntekijä Martti Rautanen käänsi 1800–1900-lukujen taitteessa ensim-
mäisen ndongankielisen Raamatun ja loi ndongan kirjakielen. Sittemmin raamatun-
käännöstä on muokattu kaksi kertaa. Kwanjamankielinen raamatunkäännös on 
puolestaan 1970-luvulta.

 Nuorten vaikea ymmärtää nykyisiä käännöksiä 

Nndongan ja kwanjaman kieltä puhuva väestönosa Namibiassa on merkittävä. 49 % eli yli miljoona 
puhuu äidinkielenään jompaakumpaa kieltä. Maan väestö on hyvin nuorta: 2,2 miljoonasta asukkaasta 
yli puolet on alle 25-vuotiaita.

24-vuotias namibialainen opiskelija Simon Ngenokesho sanoo ääneen ikäpolvensa kokemuksen: 
– Nuorten kiinnostus Raamattuun on heikentynyt, koska sen kieli ei vastaa nuorten käyttämää kieltä.

Sama ilmeni kielenpuhujien parissa tehdystä sosio-lingvistisestä tutkimuksesta, ja tähän on nyt myös 
Namibian kirkossa havahduttu. Ndongan- ja kwanjamankielisten Raamattujen kieli on vanhentunutta 
ja nuoret tarttuvat mieluummin englanninkieliseen Raamattuun.

Nuorten suuri ryhmä on huomisen vastuunkantaja kirkossa. Uudet käännökset tukevat raamattu-
opetusta sekä seurakuntien omakielisiä jumalanpalveluksia.

Raamatunkäännöstyöhankkeen toteutuksesta vastaavat Namibian ja Angolan Pipliaseurat yhteis-
työssä paikallisten kirkkojen kanssa. Kumppaneina hankkeessa toimivat Suomen Pipliaseura, Suomen 
Lähetysseura sekä Seed Company -järjestö. Tavoiteaikataulun mukaan uudet käännökset valmistuvat 
vuonna 2027.
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”Kun koulu alkoi, minulle naurettiin. – Olet jo aikuinen, sinulla on lapsia ja olet vaimo. 

Miksi käyt koulua? – Koska se on sydämelläni. Minä menen kouluun ja jonain 

päivänä autan teitä, kertoo Elisabeth Pere, maasaikansan lukutaito-oppilas Keniasta.

 

Lukutaitotyön painopiste 
Itä-Afrikkaan
Suomen Pipliaseura on vuoden 2016 aikana rakentanut mittavaa lukutaito-ohjelmaa neljään 
Itä-Afrikan maahan. Tarkoituksena on, että 20 000 naista oppii lukemaan omalla kielellään. Työ 
ulottuu 16 vähemmistökielelle Keniassa, Etiopiassa, Malawissa ja Tansaniassa. Ohjelman kautta 
lukutaitotyön merkitys Pipliaseuran työssä kasvaa.

Kenian luoteisosassa asuva turkanakansa sai omakielisen Raamatun vuonna 2007. Ongelmana 
kuitenkin on, että turkanoista 90 % ei osaa lukea. Ei ole myöskään tavatonta, että lukutaidoton 
pastori kiertää lähikylissä kuuntelemassa kollegoitaan, jotta voisi palata kotikirkkoonsa saarnaa-
maan korvakuulolta.

Samalla kirkko kasvaa maailmassa eniten ja nopeimmin juuri Afrikassa. Vaikka kirkkojen kasvu on 
hyvin rohkaisevaa, herää kysymys, millaisia seurakuntia Afrikkaan syntyy. Afrikassa on maailman 
eniten kieliä, joille ei ole käännetty Raamattua, ja maailman 750 miljoonasta lukutaidottomasta 
aikuisesta suurin osa asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Pipliaseuran strategian mukaan tukea viedään sinne, missä tarve on suurin. Luku- ja kirjoitustaito 
on samalla ihmisoikeuskysymys ja kaiken muun kehityksen perusta.

20 000 oppii lukemaan
  4 maassa 

16 vähemmistökielellä
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Vuonna 2016 Agricola-kampanja vahvisti yhteyksiä 
seurakuntiin. Agricola-leivokset löysivät tiensä myös 
paikalliskahviloihin.

■  

Pipliaseura – 
oman aikamme Agricola
Suomalaiset saivat kirjakielen, kun Mikael Agricola 
käänsi Uuden testamentin suomeksi. Saimme 
lahjan, jota nyt viemme eteenpäin muille kansoille: 
pipliaseurojen tukemana vähemmistökansojen agri-
colat tekevät käännöstyötä, kehittävät kirjakieliä ja 
luovat kehityksen perustaa omalle kansalleen.

Vain lukutaitoinen pystyy lukemaan omalle 
kielelleen käännettyä Raamattua. Keskeistä on 
myös vähemmistökansojen oikeus puolustaa omaa 
kieltään sekä haavoittuvien ryhmien ja yksilöiden 
tukeminen. Kouluihin kehitetään erilliset oppima-
teriaalit, ja opetukseen voi osallistua uskonnosta 
riippumatta.

   

    Vuosittainen Agricola-kampanjointi
Kotimaassa Pipliaseuran lukutaitotyö on näkynyt 
erityisesti Agricolan päivän aikaan. Viestinnällistä 
mediakampanjaa on rakennettu vuodesta 2014 
lähtien. Painopiste on kertoa lukutaitotyöstä ja sen 
vaikutuksista suurelle yleisölle, seurakunnille ja 
lahjoittajille.

Agricola-leivokset ovat käytännössä muistuttaneet 
kansainvälisen lukutaitotyön merkityksestä ja va-
kiinnuttaneet asemansa lukutaitotyön symboleina. 
Kaikille avointa reseptiä kehitettiin viime vuonna 
Kakkugallerian kanssa hieman helpommaksi. Vuon-
na 2016 leivokset saavuttivat ihmiset myös ensi 
kertaa kahviloissa, samalla kun yhteistyö laajeni 
seurakuntiin. Kampanjaan on liittynyt lukutaitotyös-
tä kertova materiaalipaketti.

Reformaation merkkivuosi tekee Agricolasta 
entistä ajankohtaisemman. Myös uuden lukutaito-
ohjelman kautta tarve kertoa pipliaseurojen 
lukutaitotyöstä Suomessa kasvaa edelleen.

 Uusia opettajia ja oppimateriaaleja 

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaa rahoitetaan Yhty-
neiden Raamattuseurojen turvin. Kullekin maalle nimetään 
lukutaitotyön konsultti. Työtä koordinoivat paikalliset  pip-
liaseurat. Yhteistyössä SIL Internationalin Afrikan alueen 
kanssa kehitetään oppimateriaaleja ja koulutetaan opetta-
jia.

Ohjelma alkoi elokuussa 2016 Malawissa SIL:n vetämällä 
työskentelyjaksolla, jossa luotiin ensimmäinen yaonkielinen 
aapinen ja pohjustettiin opettajien koulutusta. Malawissa 
kehitettyjä menetelmiä sovelletaan ja kehitetään edelleen 
muissa ohjelmamaissa.

 Naisten opiskelusta hyötyy koko perhe ja kylä 

– On aivan mahdollista, että lukutaidottomuuden ongelma 
voidaan ratkaista parin sukupolven kuluessa, koska kou-
lutetut ihmiset, etenkin naiset ohjaavat lapsensa kouluun, 
sanoo Kenian Pipliaseuran ohjelmajohtaja Thomas Tharao. 
– Haluan lapsilleni paremman tulevaisuuden, sanoo myös 
maasaiäiti Jane, kun hän kuvailee haaveitaan ja syitä omaan 
opiskeluunsa.

Lukemaan oppiminen on elämän suuri käännekohta. Se 
parantaa välittömästi arkea ja auttaa selviytymään itsenäi-
sesti. Lukutaito tuo työtä, tasa-arvoa ja terveyttä. Erityisesti 
naisten opiskelulla on kauaskantoiset vaikutukset. Koulutta-
minen saa aikaan positiivisen kierteen koko yhteisössä.

Opettaja on avainasemassa siinä, että oppilaat löytävät 
tiensä kouluun. Tämä vaatii vierailuja perheiden koteihin ja 
keskusteluita ihmisten kanssa.

Perheenäidin lähteminen opintielle ei ole itsestäänselvyys 
ankarissa elinoloissa, joissa äiti huolehtii arjen pyörittämi-
sestä, maataloustöistä, lapsista ja eläimistä. Joskus myös 
asenteet koulutusta kohtaan ovat vähätteleviä. Yleensä 
asenne kuitenkin muuttuu, kun ihmiset näkevät käytännös-
sä, mitä hyötyä lukemaan oppimisesta on. Lukutaito luo 
kehitystä myös koko yhteisölle, mikä auttaa ihmisiä jatka-
maan elämäänsä kotiseudullaan.
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Pipliaseurojen hiv-työ kirkastaa 
Raamatun sanomaa rakkau-
desta, syrjimättömyydestä ja 
ihmisestä Jumalan kuvana.

”

■  

Ulkoministeriön tuki hiv-työlle 
jatkuu
Kehitysyhteistyövarojen leikkaukset Suomessa heijastuivat ulkoministeriön hanketukipää-
töksiin vuosille 2017–18 ja merkitsivät monelle järjestölle putoamista tuen piiristä. Oli siksi 
ilahduttavaa, että ministeriö myönsi jatkotukea pipliaseurojen hiv-ohjelmaa kehittävälle 
hiv-työn toimistolle.
 
Ministeriön vuosittainen tuki Pipliaseuran hiv-työhön on leikkausten myötä pienentynyt. 
Malawin maahankkeelle ei vuonna 2016 myönnetty enää tukea.
 

Norsunluurannikon maahanke on päättynyt suunnitellusti. Loppuar-
vioinnissa todettiin vahvuuksina kristillinen arvomaailma, vapaaeh-
toisiin pohjautuva toimintamalli ja hiv-työn toimiston työ. Erityisenä 
haasteena Norsunluurannikolla on ollut miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon edistäminen. Epätasa-arvo edesauttaa hivin leviämistä. 
Toisaalta vammaisten ihmisten mukaan ottaminen on sujunut hyvin.

Kehitysyhteistyössä ei ole perinteisesti juuri ajateltu vammaisia ihmisiä paitsi vammaisjärjes-
töjen omassa työssä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa hiljalleen ja ulkoministeriö edellyttää 
ihmisoikeuksien huomioimista kaikessa kehitysyhteistyössä.
 

 Työn ytimessä syrjimättömyys 

Pipliaseurojen hiv-työ kirkastaa Raamatun sanomaa rakkaudesta, syrjimättömyydestä ja 
ihmisestä Jumalan kuvana. Koulutuksiin osallistuvien asenteiden ja käytöksen muuttuessa 
hiv-positiivisten asema seurakunnissa ja yhteisöissä paranee. Esimerkiksi kristillisten kirkkojen 
johtajien ja jäsenten harjoittama syrjintä ja leimaaminen mm. epäämällä oikeus ehtoolliseen 
tai seurakunnan yhteisiin ruokahetkiin on merkittävästi vähentynyt. Kaikkein vaikeimmassa 
asemassa olevia sairastuneita ja heidän perheitään on alettu auttamaan eri tavoin.

Vammaisten ihmisten asema afrikkalaisissa yhteiskunnissa on usein karu, keskimäärin vain 
2 % saa mahdollisuuden käydä koulua. Vammaisuuteen liittyy paljon uskomuksia ja myyttejä 
ja vammaisia perheenjäseniä voidaan hävetä ja piilotella.

Kuluneena vuonna työstettiin ja päivitettiin Laupias samarialainen -hiv-koulutusmateriaaleja, 
joissa vammaiset ihmiset on huomioitu yhtenä kohderyhmänä. Aiempina vuosina on pilotoitu 
yhdessä paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa hiv-työtä Burundissa ja Norsunluurannikolla. 
Lisäksi eri maiden hiv-koordinaattoreille on järjestetty pienimuotoista koulutusta vammaisuu-
desta useamman vuoden ajan.
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Hankkeet teemoittain 
Suomen Pipliaseuran kansainvälinen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti Yhtyneiden Raamattu-
seurojen (UBS) kanssa. Vuonna 2016 Suomen Pipliaseura tuki 48 eri hanketta UBS:n ohjelmien 
kautta. Yksittäisistä hankkeista neuvotellaan aina kansallisten pipliaseurojen kanssa lähtien niiden 
tarpeista. Hankkeiden valinnassa otetaan huomioon myös suomalaisten kirkkojen ja seurakuntien 
lähetystyö, seurakuntien kanssa solmitut yhteistyösopimukset sekä alueet, joilla muu lähetystyö 
on mahdotonta tai huomattavan rajoitettua.
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20 

7 

 Kansainvälisen työn sisällölliset painopisteet           
      
■  Käännöshankkeet    
■  Hiv-työ   
■  Yleisavustukset  
■  Raamatunkäytön 
      edistäminen     
■   Lukutaitohankkeet      

 Kansainvälinen työ maanosittain         
   
■  Saharan eteläpuolinen Afrikka  
■  Aasia  
■  Etelä- ja Keski-Amerikka  
■ Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka      
■  Eurooppa (sis. Raamattu 
 Suomen Suvulle, pohjoissaame   
 ja  inarinsaame)        
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 Raamatunkäännöstyö 
Bolivia  
Keski-ketšuan käännöksen uudistaminen
Etiopia   
Arsi-bale oromon käännöksen uudistaminen
Intia 
Käännöstyö 25 kielelle
Raamattuja näkövammaisille
Kiina 
Käännöstyö vähemmistökielille
Vanha testamentti selityksin
Malawi 
Lomwen käännös
Meksiko  
Purepetshan käännös
Namibia 
Uudet käännökset ndongan ja kwanjaman kielille
Papua-Uusi-Guinea 
Pinai-hagahain käännös
Sambia
Luvalen käännöksen uudistaminen 
Tongan Raamattu selityksin
Thaimaa
Uudistettu thairaamattu sanaselityksin 
Turkki
Kurdin Vanhan testamentin käännöstyö
Uganda
Lumasaaban ekumeeninen Vanhan testamentin 
käännös
Venäjä
Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä 
Raamatunkäännösinstituutin kanssa; Venäjän 
Pipliaseuran Vanhan testamentin käännöshankkeet 
kielille altai, jakuutti, baškiiri ja burjaatti 
Vietnam
Vietnamin käännös selityksin
Yhteiset
Pohjoissaamen Vanhan testamentin käännös, 
käännöshankkeet kolttasaameksi ja inarinsaameksi, 
raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön koordi-
nointi, raamatunkääntäjien koulutusohjelma Etelä-
Amerikassa, raamatunkäännöstyön laadunvalvonta 
ja tukipalvelut

 Lukutaitotyö 
Arabian niemimaan emiraatit 
Lukutaito-ohjelma siirtotyöläisille
Argentiina 
Lukutaitohanke wichí-kansan parissa

Bolivia 
Koululaisille aapiset ja helppolukuiset Kertomuksia Raamatusta 
-kirjaset viidellä alkuperäiskielellä
Egypti
Lukutaitotyö lasten ja aikuisten parissa
Keski-Afrikan tasavalta 
Lukutaitohanke naisille sangon kielellä
Malawi
Lukutaitotyö yaokansan parissa
Yhtyneet Raamattuseurat 
Lukutaitotyön koordinointi ja tukitoiminnot

 Raamatunkäyttö 
Arabian niemimaan emiraatit 
Ääniraamattuja siirtotyöläisille 19 kielellä 
Raamatunkerronnan koulutusta seurakunnille 
Egypti
Raamattujakelu kristityille alakoululaisille
Raamattuja vähävaraisille
Intia
Raamattuja näkövammaisille 
Leskien ja haavoittuvien naisten auttaminen

Irak
Irakin kristittyjen ja kristillisten kirkkojen avustaminen (lääkkei-
tä, ruokaa, Raamattuja)
Jordania
Humanitaarista apua pakolaisille ja köyhille perheille 
Raamattuleirejä nuorille
Kiina
Raamattujen saatavuuden parantaminen erityisesti maaseudulla
Palestiina
Raamattutapahtuma kirkoille 
Raamattuaktiviteetteja lapsille
Tansania
Raamattuja kouluihin
Unkari
Raamatunkäytön ja Raamatun tunnettuuden edistäminen
 
 Hiv-työ 
Norsunluurannikko, Burundi, Malawi ja Afrikan pipliaseurojen 
hiv-työn toimisto: Laupias samarialainen -hiv-ohjelma

 Yleisavustukset perustoimintoihin 
Israelin arabiankielinen Pipliaseura sekä Irakin ja Jordanian 
Piplia seurat 
Yhtyneet Raamattuseurat: Yleisavustus yhteisiin toimintoihin
 

Suomen Pipliaseuran vuonna 2016 tukema työ
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Pipliaseura palvelee seurakuntia
Suomessa Pipliaseura on seurakuntien palvelujärjestö. Pipliaseura tarjoaa seurakunnille raamat-
tu- ja kansainvälisyyskasvatuksen materiaaleja sekä koulutuspalveluja aineistojen hyödyntämiseen. 
Piplia seuran muusta työstä erillinen kustannustoiminta toimittaa seurakunnille myös suuria eriä 
rippi- ja vihkiraamattuja sekä tarjoaa laajan valikoiman erikielisiä Raamattuja.

Liittymällä Pipliaseuran yhteisöjäseneksi seurakunta voi lähettää edustajansa vuosikokoukseen ja 
vaikuttaa toiminnan linjauksiin. Nykyisellään ev.lut. seurakunnista yli puolet on Pipliaseuran jäseniä.

Pipliaseura kutsuu seurakuntia myös kumppanuuteen kansainvälisessä työssä. Seurakunta voi solmia 
Pipliaseuran kanssa yhteistyö- eli nimikkosopimuksen ja sen kautta tukea haluamaansa Pipliaseuran 
työkohdetta. Yhteistyösopimus syventää kumppanuutta ja avaa näköalan kansainväliseen raamattu-
työhön.

Yhteistyöseurakunnat voivat seurata työtä ja sen vaikutusta kuulumiskirjeiden avulla sekä piplia.fi -
verkkosivujen kautta. Pipliaseura vierailee myös seurakunnissa kertomassa työstä. Lisäksi seura 
järjestää säännöllisesti seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille tarkoitettuja opintomatko-
ja kumppanuustyöalueille.

 Ajankohtainen Lähi-itä 

Pipliaseura keskittyy vuosittain erityisesti yhteen teemaan. Vuonna 2016 se oli Lähi-itä. Syksyn 2015 
pakolaisaalto teki vuositeemasta ajankohtaisemman kuin kevään suunnitteluvaiheessa oli aavistettu-
kaan. Suomeen saapui vuoden aikana noin 30 000 pakolaista Lähi-idästä.

Seurakuntien toimintaympäristö on nopeasti muuttunut yhä kansainvälisemmäksi ja tuonut siihen 
omat haasteensa. Pipliaseuran Näe minut. Lähi-itä kaukana ja keskellämme -vuositeemamateriaali 
ja siihen liittyneet koulutukset pyrkivät osaltaan lisäämään ymmärrystä erilaisuuden kohtaamiseen, 
pakolaisuuteen ja lähimmäisyyteen.

Kun keväällä 2016 arabian-, farsin- ja darinkielisten Raamattujen kysyntä oli runsasta, Libanonin 
ja Syyrian Pipliaseurat avustivat varastojen täydentämisessä. Raamattuja ja Uusia testamentteja 
hankitaan, mistä niitä helpoimmin on kulloinkin saatavilla.

Syyskuussa Pipliaseura julkaisi Vuorisaarnan kalligrafein kuvitettuna kolmikielisenä (arabia–englan-
ti–suomi) julkaisuna. Vuorisaarna on yksi tärkeimmistä Jeesuksen puheista ja tärkeä paitsi kristityille, 
myös muslimeille. Siksi teos tarjoaa hedelmällisen pohjan keskustelupiireille, joihin seurakunnan on 
helppo kutsua mukaan ihmisiä monenlaisista taustoista. Materiaalin idea ja taittotyö tulivat Egyptin 
Pipliaseurasta, jolla on arjen kokemus kristittyjen ja muslimiyhteisöjen elämästä.

 ”Näe minut” toi Lähi-idän viestiä Hyvinkäälle 

Pipliaseura ja Hyvinkään seurakunnat järjestivät toukokuussa Näe minut -raamattutapahtuman. 
Tapahtumaviikonlopun vieraiksi saapuivat Ammanin luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Samer 
Azar Jordaniasta sekä Palestiinan Pipliaseuran viestintäjohtaja Simon K. Azazian. Vieraat kertoivat 
Lähi-idän kristittyjen vaikeasta tilanteesta.

Palestiinalaisalueella kristityt elävät radikalisoituneen islamin, Israelin laajenemispyrkimysten ja 
korruption ristipaineessa. – Joskus meidän viestimme on ainoa viesti toivosta ja rakkaudesta, minkä 
lapset kuulevat, kertoi Simon K. Azazian Palestiinasta. – Uhmaamme myös ääri-islamia rakkauden 

Arabian-, farsin- ja 
darinkielisten 
Raamattujen kysyntä 
oli runsasta.
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sanomalla, Azazian sanoi. – Jordaniassa kristityt ovat pieni vähemmistö, mutta Jordanian Piplia-
seura on maassaan virallisesti tunnustettu toimija. Sen toimintaperiaatteisiin kuuluu läpinäkyvyys. 
Samer Azar toivoo, että maa kehittyisi demokratian ja suvaitsevaisuuden suuntaan.

Lähi-idän kristittyjen haasteena on islamilaisen ääriajattelun leviäminen, kristittyihin kohdistuva 
syrjintä ja paikoitellen suoranainen vaino. Levottomuudet ja painostus ovat ajaneet ihmiset pois 
kotimaastaan, eikä muuttoliike Lähi-idästä näytä hiipumisen merkkejä.

Lähi-idän kristilliset toimijat, kuten kirkot ja paikalliset pipliaseurat, tekevät työtä sillanrakentajina 
ja dialogin edistäjinä vähemmistöstä enemmistöön. Pienestä koostaan huolimatta sekä Palestiinan 
että Jordanian Pipliaseurat ovat tunnustettuja yhteistyökumppaneita.

Näe minut -raamattutapahtuman Tuomasmessuun Hyvinkäällä osallistui myös läheisen vastaanot-
tokeskuksen kolmisenkymmentä turvapaikanhakijaa. He kertoivat ilahtuneensa erityisesti kuullees-
saan messussa omaa kieltään, arabiaa.

Lähi-idän teemaan liittyen Pipliaseura teki seurakuntien työntekijöiden ja muiden aiheesta kiinnos-
tuneiden kanssa marraskuussa myös opintomatkan Jordaniaan. Matka antoi osallistujille omakoh-
taista kokemusta Jordanian Pipliaseuran ja kirkkojen työstä, pakolaistilanteesta sekä Jordaniasta 
Raamatun maana.
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Lahjoittajat tukivat
Pipliaseuran työtä tukee yksityislahjoittajien joukko, jolle työn merkitys on tärkeää. Kiitos jokaisen 
lahjoittajan, yksityisin varoin rahoitetaan osaltaan raamatunkäännös- ja lukutaito-ohjelmia sekä 
ohjataan tukea syrjäytettyjen aseman parantamiseen.

Pipliaseuran tavoitteena on tarjota ihmisille yhä enemmän sisältöjä, joiden kautta työ tulee heille 
läheiseksi.

 Lähi-itä kaukana ja keskellämme 

Lähi-idän kriisi näkyi vuonna 2016 myös varainhankinnan tarpeissa. Jordania on yksin vastaan-
ottanut viime vuosina noin 1,5 miljoonaa sotaa paennutta ihmistä pääosin Irakista ja Syyriasta. 
Pipliaseura keräsi varoja Jordanian Pipliaseuralle, joka on yhteistyössä eri kirkkojen ja avustus-
järjestöjen kanssa auttanut niin hädässä olevia kristittyjä kuin islaminuskoisiakin.

Kuluneena vuonna tuettiin myös Persianlahden Pipliaseuran lukutaitotyötä, jota seura tekee 
yhteistyössä Koptikirkon kanssa Egyptistä tulleiden lukutaidottomien parissa.

 Raamattu omalla kielellä 

Pitkäjänteisiin hankkeisiin on saatu uusia työn tukijoita, kuten Namibian raamatunkäännöstyöhön 
ndongan ja kwanjaman kielille. Kymmenen vuotta kestävän työn tukemista varten perustettiin 
tukirengas, johon juuri tähän hankkeeseen sitoutuvat tukijat kutsutaan.

Kiinassa kulunut vuosi oli aivan erityinen. Raamattu julkaistiin ensi kertaa itä-lisun, mustan yin ja 
wan kielille. Länsilisunkielisen Raamatun uusintapainokseen lisättiin selitykset, lisäksi miaon- ja 
valkoisenyinkielisistä Raamatuista otettiin uudet painokset. Kaikkiaan vähemmistökielille painet-
tiin 160 000 uutta Raamattua.

Varoja kerättiin edelleen kymmeneen käännöshankkeeseen Venäjän alueella.

 Parannusta syrjäytettyjen asemaan 

Yhteisöjen vähemmistöihin kuuluvat ja heikompiosaiset ovat herkimmin vaarassa syrjäytyä. Työ 
syrjäytettyjen parissa kattaa vähemmistökieltä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, lukutaidottomia, 
vammaisia sekä hiv-positiivisia.

Kuluneena vuonna tuettiin lukutaitotyötä Boliviassa ja Kuwaitissa sekä käynnistettiin kuukausilah-
joittajista koostuva Agricola-tukirengas Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman tukemiseen.

Vuonna 2016 toteutetut keräykset
•  Mekongin alue: raamatunkäännöstyö
•  Lähi-itä: Irakin ja Syyrian pakolaisten keskuudessa tehtävä työ Jordaniassa
•  Kuwait: vierastyöläisten keskuudessa tehtävä lukutaitotyö, Agricola-kampanja
•  Venäjä: Raamattu Suomen Suvulle
•  Intia: raamatunkäännöstyö
•  Kiina: raamatunkäännöstyö
•  Namibia: raamatunkäännöstyö
•  Etelä-Amerikka: lukutaitotyö
•  Palestiinalaisalueet: lapsityö
•  Itä-Afrikka: lukutaitotyö



■  
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Kustannustoiminta 2016
 
Pipliaseuran missio on saattaa Raamattu kaikkien ulottuville. Kustannustoiminnan kannalta 
tavoite edellyttää jatkuvaa tuotekehitystä niin digitaalisissa jakelukanavissa kuin perinteisissä 
painotuotteissa. Erilaisille käyttäjäryhmille on tarjolla monipuolinen valikoima painettuja 
raamatunkäännöksiä, äänitteitä sekä digituotteita.
 
Rippi- ja vihkiraamatut muodostavat valtaosan Pipliaseuran tuotemyynnistä. Suuri osa vihkiraa-
matuista personoidaan seurakunnan toivoman ulkoasun mukaiseksi. Digipainotekniikan ansiosta 
myös isompien rippiraamattuerien kansikustomointi on nykyään mahdollista. Nahkakantisten 
raamattujen valmistus on edelleen suomalaista käsityötä.

 Uusia virsiä ja sanaa monilla kielillä 
 
Ensimmäiset lisävihkon sisältävät virsikirjat ilmestyivät kesällä 2016. Pipliaseura toi markkinoille 
yhteistyössä Kirjapajan kanssa kolme keskikokoista virsikirjamallia ja kaksi kirkkovirsikirjamallia 
Pipliaseuran logopainatuksilla. Adventtina virallisesti käyttöönotetun Virsikirjan lisävihkon 
kysyntä ylitti kaikkien kustantajien odotukset, ja loppuvuotta kohti kirkkovirsikirjojen painokset 
olivat ehtyneet.
 
Yhteistyö muiden maiden pipliaseurojen kanssa antaa Suomen Pip-
liaseuralle mahdollisuuden palvella seurakuntien vieraskielisen työn 
tarpeita kattavasti. Keväällä 2016 Euroopan varastojen tyhjennyttyä 
Libanonin Pipliaseura toimitti suoraan Suomeen yli 700 arabiankie-
listä Raamattua, Uutta testamenttia ja Lastenraamattua. Myös darin-, 
farsin- ja englanninkielisillä materiaaleilla oli paljon kysyntää. Syksyllä 
Pipliaseura julkaisi kauniilla kalligrafeilla kuvitetun kolmikielisen (suomi–
englanti–arabia) Vuorisaarnan yhteistyössä Egyptin Pipliaseuran kanssa. 
Sekä vieraskielisten Raamattujen että Uusien testamenttien myynti ylitti 
kahden edellisvuoden huippulukemat. Kaikkiaan Pipliaseura välittää 
seurakuntien tarpeisiin Raamattuja yli sadalla eri kielellä.
 

 Katse eteenpäin 
 
Kustannustoiminnan resursseja suunnattiin vahvasti uusien tuotteiden kehittämiseen. 
DigiMarkus-evankeliumikäännöksen ja DigiMarkus.fi-verkkopalvelun valmistelut innottivat 
vuotta 2016. Samanaikaisesti valmisteltiin nuorille suunnattua taittoa Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon katekismuksesta uutta rippiraamattumallia varten.

   Raamattujen levikki 2016 

                                    MYYNTI   ILMAISJAKELU YHTEENSÄ

raamatut   
suomenkieliset 63 905    119  64 024
vieraskieliset   1 451  9   1 460  
uudet testamentit
suomenkieliset 908   52  960
vieraskieliset  696  5  701



 Varainhankinta tulolajeittain                   

■   Talousarviomäärärahat    
■   Kohdevarat  
■   Kolehdit 
■   Lahjoitukset yksityisiltä
■   Julkiset avustukset   
■   Muut lahjoitukset
  Yhteensä
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Toiminnan tuotot ja kulut 

Kansainvälinen työ
 Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut 

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 455 000 euroa. Seura saa sekä 
vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.

Tuki seurakunnilta: Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran kes-
keinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 984 000 euroa ja muita 
tuottoja 543 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta kasvoivat noin 5 % vuoden 2015 
tuotoista. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjes-
töjen työhön raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa 
kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko, joka tukee 
hankkeita joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli  
498 000 euroa, mikä on 3 % vähemmän kuin vuonna 2015. Seuran yksi painopiste on 
kuukausilahjoittamisen kasvattaminen.

Julkiset avustukset:  Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 299 000 euroa. 
Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallitus on myöntänyt seuralle avustuksia pohjoissaamen ja 
inarinsaamen kielten raamatunkäännöshankkeille. Näitä avustuksia sisältyy vuoden 2016 
tuottoihin 70 000 euroa.

Suomen Pipliaseuran tuotot muodostuvat pääosin varainhankinnan ja kustannustoiminnan 
tuotoista. Muita merkittäviä tuottoja ovat tuotot sijoitustoiminnasta, jäsenmaksuista ja testa-
menteista. Sekä kansainvälinen työ että kustannustoiminta ovat kokonaan yleishyödyllistä ja 
sääntöjen 2 §:ssä ja 3 §:ssä kuvattua varsinaista toimintaa. Seuraavassa käsitellään kansain-
välisen toiminnan ja kustannustoiminnan tuottojen ja kulujen rakennetta, kumpaakin erikseen. 
Lisäksi kuvataan, miten seuran sijoitustoimintaa hoidetaan.

                         €             %
 984 000      39 
 324 000    13
 219 000  9
 498 000     20
 449 000         18
 60 000         2
  2 535 000 100
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 Kansainvälisen työn kulut                     
    € 
■  Hankerahoitus    1 854 000 
■  Varainhankinta    265 000 
■  Viestintä   116 000
■   Koulutus   137 000
■   Osuus yleishallinnosta  56 000
      Yhteensä           2 429 000

 Kansainvälisen työn sisällölliset painopisteet           
      
■  Käännöshankkeet    
■  Hiv-työ   
■  Yleisavustukset  
■  Raamatunkäytön 
      edistäminen     
■   Lukutaitohankkeet      

■  

 Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot   
Vuonna 2016 kansainväliseen työhön käytettiin 2 429 000 euroa. Tästä hankerahoitusta 
oli 1 854 000 euroa eli 76 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, 
koulutukseen, viestintään ja yleishallintoon käytettiin 23 %.

 Kansainvälinen työ maanosittain         
   
■  Saharan eteläpuolinen Afrikka  
■  Aasia  
■  Etelä- ja Keski-Amerikka  
■ Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka      
■  Eurooppa (sis. Raamattu 
 Suomen Suvulle, pohjoissaame   
 ja  inarinsaame)        
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 Kansainväliset hankkeet                                    

■   Yksittäisten pipliaseurojen hankkeet 
■   Pipliaseurojen yhteiset hankkeet
■   Kehitysyhteistyö
■   Muut hankkeet
■   Ohjelmien suunnittelu ja seuranta

 Kansainvälisen työn rakenne 
Suomen Pipliaseura antoi 684 000 euroa hanketukea kahdenvälisiin ja monenkeskisiin 
hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun käytön edistä-
mistä. Pipliaseurojen yhteisiin ohjelmiin kohdennettiin 216 000 euroa. Näillä tarkoite-
taan ohjelmia, joita Yhtyneet Raamattuseurat toteuttavat jäsenseurojensa puolesta. 
Lisäksi seura kohdensi kehitysyhteistyöhankkeisiin 390 000 euroa mukaan lukien seu-
ran omavastuuosuuden, sekä muihin ohjelmiin 68 000 euroa. Hankkeiden suunnittelu 
ja seuranta sisältävät kuluja, joita ei ole suoraan kirjattu yksittäisille hankkeille. Näitä oli 
496 000 euroa. Viimeksi mainitulla toiminnalla palvellaan kansainvälisen raamattutyön 
hankkeiden seurantaa myös muiden pipliaseurojen hyväksi.

 Kansainvälisen työn jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti 
Yksittäisten hankkeiden ja ohjelmien kulut mukaan lukien suunnittelu ja seuranta olivat 
1 854 000 euroa. Saharan eteläpuoleisen Afrikan työ on suurelta osin kehitysyhteis työ-   
hankkeita. Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen suurin. 
Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain 
laskenut, koska osa käynnissä olleista hankkeista on valmistunut tai valmistumassa. 
Lukutaitohankkeiden prosentuaalinen osuus tulee kasvamaan vuodesta 2017 lähtien.

               
                € 
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 Kustannustoiminta, tuotot ja kulut              
             €                     
■   Myyntituotot                      1 057 000
 ■   Kulut         971 000
■   Tuottojäämä / yleishallintoon       86 000
 

■  

Kustannustoiminta
Kustannustoiminnan tuotot nousivat 10 % edellisvuodesta. Myyntituottoja kasvatti 
tilaustyönä tehdyn kahden vanhimman raamattusuomennoksen yhdistelmäjulkaisun 
valmistuminen.  Vuoden 1992 suomennoksen myyntiluvuissa laskua oli 16 %. Kustannus-
toiminnan kannattavuus koheni edellisestä vuodesta. 

 

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta
Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 89 %. Vieraassa 
pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden ylijäämä on 83 000 euroa, josta 
81 000 euroa kirjattiin toimintapääoman lisäykseksi.

Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2016 tasearvoltaan yhteensä 2 486 000 euroa pitkä-
aikaisina sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Sijoitusten tuottama kassavirta oli 
tyydyttävä ottaen huomioon markkinoiden tilanne. Sijoituksista 86 % on Nordean ja 
Helsingin OP Pankin hoitamissa salkuissa. Mandatum Lifen kapitalisaatiosopimuksessa 
on sijoitusomaisuudesta 14 %.
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 Kustannustoiminta, tuotot ja kulut              
             €                     
■   Myyntituotot                      1 057 000
 ■   Kulut         971 000
■   Tuottojäämä / yleishallintoon       86 000
 

■  

 Hallitus 

Puheenjohtaja 
Pekka Särkiö, kenttäpiispa (ev.lut.)
Varapuheenjohtaja 
Timo mäkirinTa, kirkkoherra  (ort.)
Jäsenet
Jorma kaari, yrittäjä (SVKN) 
minna koiSTinen, pastori (ev.lut.)
Jaana kymäläinen, viestintäpäällikkö (ev.lut.)
riSTo nurmela, dosentti (ev.lut.)
Jaana ranTala, projektisihteeri (ev.lut.)
olli SaunanoJa, laamanni (ev.lut.) 
kaTri Tenhunen, toimitussihteeri (kat.)
Sami uuSi-rauva, pastori (ev.lut.)

 Johtoryhmä 

markku koTila, toiminnanjohtaja
marTTi aSikainen, ohjelmajohtaja, sidosryhmät
richard BreWiS, kansainvälisen työn johtaja 
Terhi huovari, viestintäjohtaja
eeva vuorinen, talousjohtaja

 Henkilökunta 

markku koTila, toiminnanjohtaja

Kansainvälinen työ
aiJa kaTriina ahlBerg, asiantuntija, lukutaitotyö
richard BreWiS, kansainvälisen työn johtaja 
maTleena Järviö, asiantuntija, kehitysyhteistyö
SePPo SiPilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö

Sidosryhmät
marTTi aSikainen, ohjelmajohtaja, sidosryhmät
kaTi kaJander, varainhankinnan assistentti
SaTu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori

Viestintä
Terhi huovari, viestintäjohtaja
kaTri Saarela, viestintäsuunnittelija
anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija

Talous ja kustannustoiminta
eeva vuorinen, talousjohtaja
TuiJa numminen,  yhteyspäällikkö
SaTu PelToSaari-lahTinen, yhteyspäällikkö
SaTu riSSanen, kirjanpitäjä
anTTi Siukonen, kehittämispäällikkö

 Tilintarkastajat 

PricewaterhouseCoopers Oy

Miten hallinto on järjestetty?
 Jäsenkunta 

Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2016 loppuun 
mennessä 218 seurakuntaa oli ilmoittautunut jäseneksi. 
Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden 
äänivaltaisen edustajan.
Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodok-
sinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN). 
Kukin niistä voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltai-
sen edustajan.
Muut jäsenyhteisöt:  Seuran luonne kansalaisjärjestönä 
toteutuu 15 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat 
itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueseurojen 
jäsenet ovat samalla Suomen Pipliaseuran kannattajajäseniä. 
Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan 
3 831 (3 784).
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: Arkkipiispa Kari Mäkinen (ev.lut.), arkkipiispa 
Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (kat.), seurakuntaneuvos 
Valtter Luoto (SVKN), piispa Juha Pihkala (ev.lut.), dosentti 
Risto Cantell (ev.lut.) ja rovasti Hannu Pelkonen (ev.lut.).

 Hallitus 

Seuralla on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi 
kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä yhdeksän vuosiko-
kouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista 
jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Ero-
vuorossa 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. 
Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmiste-
lee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta.

Hallitus kokoontui vuonna 2016 viisi kertaa. Hallituksen 
alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. Sen keskei-
sin rooli on toimia valvontavaliokuntana.
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Eeva Vuorinen on toiminut Euroopan ja Lähi-idän alueen 
julkaisuryhmän puheenjohtajana (European Publishing 
Group). Raamatunkäännöstyön asiantuntija Seppo 
Sipilä on merkittävän osan työpanoksestaan Yhtyneiden 
Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff).

 Jäsenyydet muissa järjestöissä 

Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkko-
palveluissa, Kepa ry:ssä ja Vastuullinen lahjoittaminen 
VaLa ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Eku-
meenisessa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelualojen 
työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen.

 Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten 
 sidosryhmienlluottamuselimissä 

Kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis on jäsenenä Suo-
men lähetysneuvoston hallituksessa. Suomen ekumeenises-
sa neuvostossa seuraa edustaa hallituksen puheenjohtaja 
Pekka Särkiö ja hänen varamiehenään toiminnanjohtaja 
Markku Kotila.

 Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus 

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja 
työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Työterveyshuolto 
toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työter-
veyspalveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäi-
sevässä terveydenhuollossa. Toimintaan on saatu tukea 
myös työeläkeyhtiö Varmalta. Seura tukee henkilöstön 
työhyvinvointia ja työssä jaksamista virikeseteleillä. Kolme 
päivää tai sen yli kestäneestä sairaudesta johtuneita 
poissaoloja oli tilivuoden aikana 288 (308) päivää. 
Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toimii Satu 
Toukkari ja työsuojeluvaltuutettuna Seppo Sipilä.

 Ympäristöohjelma 

Ympäristönäkökohtien kannalta seuran oleellisin toiminto 
on Raamattujen kustantaminen. Käytetty kirjapaino on 
antanut selvityksen noudatettavista määräyksistä ja käy-
tänteistä. Toimistossa on käytössä oma ympäristöohjelma.

 Keräysluvat 

Seuralla on voimassa Poliisihallituksen myöntämä keräys-
lupa (POL–2015–5312, 17.7.2015). Lupa on voimassa 
1.9.2015–31.8.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Ahvenanmaata koskevan keräysluvan 
on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus (ÅLR 
2016/3787, 8.6.2016). Lupa on voimassa 1.9.16–31.8.17.

   

iToiminnanjohtaja ja johtoryhmä 

Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimin-
taa, taloutta sekä varainhoitoa (yleistoimivalta). Hallitus on 
vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään 
tarkemmin toiminnanjohtajan vastuut. Toiminnanjohtajaa 
avustavaan johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtajan ohella 
ohjelmajohtaja Martti Asikainen, kansainvälisen työn johtaja 
Richard Brewis, viestintäjohtaja Terhi Huovari ja talousjoh-
taja Eeva Vuorinen.

 Johtamisen kehittäminen 

Hallituksen puheenjohtaja antaa vuosittain johtamista 
koskevan palautteen toiminnanjohtajalle. Lähiesimiehet 
vastaavat kaksi kertaa vuodessa toteutettavasta kehityskes-
kustelusta.

 Hallituksen ja johdon palkkiot 

Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu 
palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luottamustehtävän 
hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu. Johdon 
palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista päättää 
hallituksen puheenjohtaja.

 Lähipiirirekisteri 

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

 Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin 

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on 
Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity yleis-
hyödyllinen 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 Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvosto (Global 
Council), hallitus (Executive Board) sekä asianomainen 
viranomainen (Charity Commission). Yhtyneillä Raamat-
tuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menette-
lytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja 
ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud response policy).
 
Hankesuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien 
käytössä intranetissä. Yhtyneiden Raamattuseurojen 
tilintarkastuksesta vastaa Grant Thornton UK LLP.

Toiminnanjohtaja Markku Kotila on Yhtyneiden Raamattu-
seurojen neuvoston (Global Council) ja hallituksen (Exe-
cutive Board) jäsen sekä jäsenyyskomitean (Membership 
Committee) puheenjohtaja. Lisäksi hän edustaa seuraa 
Yhtyneiden Raamattuseurojen keskeisten rahoittajien ko-
kouksessa (Resource Mobilization Group) yhdessä kansain-
välisen työn johtajan Richard Brewisin kanssa. Talousjohtaja 
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 Jäsenyhteisöt 
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen vapaakristillinen neu-
vosto

 Jäsenseurakunnat 
Akaan srk
Alajärven srk
Alavieskan srk
Alavuden srk
Anjalankosken srk
Auran srk
Enon srk
Espoon tuomiokirkkosrk
Espoonlahden srk
Euran srk
Evijärven srk
Forssan srk
Haapajärven srk
Haapaveden srk
Hakunilan srk
Haminan srk
Hangon suomalainen srk
Hankasalmen srk
Hartolan srk
Hauhon srk 
Haukiputaan 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
Janakkalan srk
Joensuun srk
Jokioisten srk
Joroisten srk
Joutsan srk
Joutsenon srk
Juuan srk
Juvan srk
Jyväskylän srk
Jämijärven srk
Jämsän srk
Järvenpään srk
Järvi-Kuopion srk
Kaarinan srk
Kajaanin srk
Kalajoen srk
Kallion srk
Kangasalan srk
Kangasniemen srk
Kannuksen srk
Karjasillan srk
Kauhajoen srk
Kauniaisten suomalainen srk
Kemin srk
Keminmaan srk
Kempeleen srk

Keravan srk
Keski-Lahden srk
Keski-Porin srk
Keuruun srk
Kiimingin srk
Kirkkonummen 
suomalainen srk
Kiuruveden srk
Kokemäen srk
Kokkolan 
suomalainen srk
Kolarin srk
Konneveden srk
Kontiolahden srk
Korson srk
Kosken Tl srk
Kotka-Kymin 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
Kälviän srk
Lahden Joutjärven srk
Lahden Launeen srk
Lahden Salpausselän srk
Laitilan 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
Maarian srk
Malmin srk
Meilahden srk
Mikkelin tuomiokirkkosrk
Muhoksen srk
Muuramen srk
Mynämäen srk
Mäntsälän srk
Mänttä-Vilppulan srk
Mäntyharjun srk
Nastolan srk
Nokian srk
Nurmeksen srk
Nurmijärven srk
Olarin srk
Oriveden srk
Oulaisten srk
Oulunkylän srk
Oulunsalon srk

Outokummun srk
Paltamon srk
Parikkalan srk
Pelkosenniemen srk
Pellon srk
Pieksämäen srk
Pielaveden srk
Pielisensuun srk
Pihtiputaan srk
Pirkkalan srk
Pitäjänmäen srk
Porin Teljän srk
Posion srk
Pudasjärven srk
Punkalaitumen srk
Puolangan srk
Puumalan srk
Pyhäjärven srk
Pälkäneen srk
Pöytyän srk
Raahen srk
Raision srk
Rantakylän srk
Ranuan srk
Rauman srk
Rautalammin srk
Rautjärven srk
Reisjärven srk
Rekolan srk
Riihimäen srk
Roihuvuoren srk
Rovaniemen srk
Ruokolahden srk
Ruskon srk
Salon srk
Sammonlahden srk
Sastamalan srk
Sauvo-Karunan srk
Savitaipaleen srk
Savonlinnan srk
Seinäjoen srk
Sievin srk
Siikaisten srk
Siikalatvan srk
Siilinjärven srk
Sodankylän srk
Soinin srk
Someron srk
Sotkamon srk
Suomussalmen srk
Sysmän srk
Säkylä–Köyliön srk
Sääksmäen srk
Taipalsaaren srk 
Tampereen eteläinen
  srk
Tampereen Harjun srk
Tampereen tuomio-
kirkkosrk
Tapiolan srk
Tervon srk
Tikkurilan srk
Toholammin srk
Toivakan srk
Tornion srk
Tuiran srk
Turun Henrikinsrk
Turun Katariinansrk
Turun Martinsrk

Turun Mikaelinsrk
Turun tuomiokirkkosrk
Tuusulan srk
Tyrnävän srk
Ulvilan srk
Utajärven srk
Uuraisten srk
Vaasan suomalainen srk
Valkealan srk
Vantaankosken srk
Vartiokylän srk
Vasa sv. församling
Vetelin srk
Vihdin srk
Viitasaaren srk
Vimpelin srk
Virtain srk
Vuosaaren srk
Ylivieskan srk
Ylöjärven srk
Ypäjän srk
Äänekosken srk

iJäsenjärjestöt 
 ija niiden henkilömäärä 

Etelä-Hämeen Pipliaseura: 259
Etelä-Karjalan Pipliaseura: 217
Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura: 263
Helsingin Pipliaseura: 789
Keski-Suomen Pipliaseura: 203
Kuopion Pipliaseura: 304
Kymenlaakson Pipliaseura: 175
Lapin Pipliaseura: 141
Mikkelin Pipliaseura: 99
Oulun Pipliaseura: 163
Pirkanmaan Pipliaseura: 323
Pohjanmaan Pipliaseura: 239
Pohjois-Karjalan Pipliaseura: 220
Satakunnan Pipliaseura: 162
Varsinais-Suomen Pipliaseura: 239

Jäsenet yhteensä 3 831*
*Luku sisältää myös jäsenet, jotka 
  eivät kuulu alueellisiin seuroihin.
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    1.1.–31.12.2016  1.1.–31.12.2015
VARSINAINEN TOIMINTA    
Raamattuhankkeet    
Tuotot      
 Suomen ev.lut. kirkon seurakunnilta    
  Talousarviomäärärahat 984 423  1 024 337 
  Kohdevarat 324 465  250 981 
  Kolehdit 218 738  185 311 
 Yksityishenkilöiltä 498 314  515 163 
 Hanketuki ulkoministeriöltä 299 456  385 710 
 Hankerahoitus Kirkkohallitukselta 150 000  45 000 
 Muut lahjoitukset        59 687 2 535 083         76 812 2 483 314
Kulut      
 Kansainväliset hankkeet     
  Yhtyneiden Raamattuseurojen ohjelmat -900 265  -938 652 
  Kehitysyhteistyö -390 338  -434 797 
  Muut ohjelmat -67 583  -88 115 
  Ohjelmien suunnittelu ja seuranta     -496 298 -1 854 485      -494 139 -1 955 703
 Kansainvälisen työn tukitoiminnot    
  Tuotot tukitoiminnoista 10 733  12 223 
  Raamattutyön varainhankinnan menot -265 437  -295 220 
  Viestinnän menot -115 632  -123 535 
  Koulutustoiminnan menot -137 384  -167 709 
  Raamattuhankkeet Suomessa       -116 779 -624 500        -57 461 -631 702
Tuotto/kulujäämä  56 099  -104 091
      
Raamatun kustantaminen    
Tuotot   1 057 164  962 156
Kulut     
 Hankinnan ja valmistuksen kulut -574 510  -545 593 
 Henkilöstökulut -147 591  -131 590 
 Muut kulut      -249 313 -971 414     -242 656 -919 838
Tuottojäämä  85 750  42 318
       
Yhteiset kulut    
 Henkilöstökulut -161 994  -166 979 
 Yleisviestintä -156 622  -169 708 
 Muut kulut      -112 055        -112 486 
Kulujäämä  -430 670  -449 173
       
Varsinaisen toiminnan kulujäämä  -288 822  -510 947
       
YLEINEN VARAINHANKINTA    
 Jäsenmaksut 27 438  32 228 
 Testamentit        227 315           55 181 
Tuottojäämä  254 753  87 409
       
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA     
 Sijoitustuotot 116 601  180 278 
 Sijoitusten kulut         -17 523       -98 686 
Tuottojäämä  99 078  81 593
       
TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA  65 010  -341 945
       
SIIRROT SIDOTUISTA RAHASTOISTA     
 Anna sanan kiertää -rahaston muutos  17 724  8 731
       
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ         82 734        -333 214

TULOSLASKELMA
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 Anna sanan kiertää -rahaston muutos  17 724  8 731
       
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ         82 734        -333 214

VASTAAVAA  31.12.2016  31.12.2015
      
PYSYVÄT VASTAAVAT     
    
Aineettomat hyödykkeet    
 Liikearvo  16 000  24 000
      
Aineelliset hyödykkeet    
 Maa-alueet 10 944  110 944 
  Koneet ja kalusto 29 242  35 764 
 Muut pitkävaikutteiset menot          2 305 42 491          7 945 154 653
      
Sijoitukset    
 Osakkeet ja osuudet    2 485 768 2 485 768   2 532 949 2 532 949
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
     
Vaihto-omaisuus    
  Aineet ja tarvikkeet 34 203  42 691 
  Keskeneräiset tuotteet 140 972  197 072 
  Valmiit tuotteet      435 594 610 769      496 867 736 630
      
Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
  Myyntisaamiset 110 944  143 919 
  Muut saamiset 48 822  18 826 
  Siirtosaamiset       133 032 292 798         92 128 254 873
      
Rahat ja pankkisaamiset   299 005   221 891
        
    3 746 831  3 924 995

VASTATTAVAA     
     
OMA PÄÄOMA     
     
Sidotut rahastot    
  Anna sanan kiertää -rahasto 11 817  29 542 
 Hilja Kyyrön rahasto        252 215 264 032       252 215 281 757
      
Vapaat rahastot     
 MA-rahasto    2 090 913 2 090 913   2 089 441 2 089 441
      
Raamattutyön toimintapääoma 894 363  1 149 314 
 Tilikauden yli/alijäämä         81 262 975 626      -254 951 894 363
      
       
VIERAS PÄÄOMA     
     
Lyhytaikainen     
  Ostovelat 87 589  107 412 
 Muut lyhytaikaiset velat 27 800  38 923 
 Siirtovelat      300 871 416 260       513 099 659 434
      
     3 746 831  3 924 995

TASE
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Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu valtioneuvoston 
pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 
antaman asetuksen pienyrityssäännöstöä. 

Tuloslaskelman liitetiedot

Avainlukuja 
 2016 2015
Kokonaistuotot 3 974 334 3 725 380
Kokonaiskulut 3 909 324 4 067 325
Yli/alijäämä 65 010 -341 945
Palkat ja palkkiot 754 387 744 226
Eläkekulut 137 354 129 071
Muut sosiaalikulut 29 387 26 319
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 17 17

Julkiset avustukset

Ulkoministeriö 299 456 385 710
Suomen ev.lut. kirkko 150 000 45 000

Ulkoministeriön vuoden 2016 aikana maksamasta avustuksesta 
siirtyy 20 728 euroa käytettäväksi vuonna 2017.  Vuoden 2015 
hanketuesta käyttämättä jäänyt 51 762 euroa sisältyy vuoden 
2016 tuottoihin, ja tuki on käytetty vuonna 2016.

Yhteisten kulujen kohdentaminen 
Vuoden 2016 aikana on seuran yhteisistä kuluista kohdennettu 
eri toiminnoille niille kuuluvat osuudet.  Jaetut kulut liittyvät 
toimitiloihin, tietohallintoon sekä vapaaehtoisiin henkilöstö-
kuluihin.  Nämä kulut olivat yhteensä 335 752 euroa (332 257).

Rahastojen tuottojen ja kulujen kohdentaminen
Kaikkien rahastojen tuotot ja kulut on sisällytetty tuloslaskel-
man vastaaviin eriin.

Poistot
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa  
25 %:n menojäännöspoistoa.  Muiden pitkävaikutteisten  
menojen poisto tehdään tasapoistona kolmen vuoden aikana, 
ja liikearvon poisto tasapoistona viiden vuoden aikana.

Taseen liitetiedot

Sijoitusomaisuus
 2016 2015
Tasearvo 31.12. 2 485 768 2 532 949
Markkina-arvo 31.12. 2 684 252 2 692 469
Tasearvon ja markkina-arvon erotus 198 484 159 520
Arvonpalautuksia kirjattu 25 699 0
Arvonalennuksia kirjattu 0 57 106

Vakuudet ja vastuut
 2016 2015
Toimitilojen vuokravastuut  
seur. tilikaudelle 171 430 170 805
Seuraavan tilikauden jälkeen erääntyvää 57 143 228 574
Yhteensä sopimuksen  
loppuun 30.4.2018 asti 228 574 399 380
  
Vuokravastuuta kattava  
panttaus Nordeassa 36 710 36 710
  
Leasingvastuut IBM Rahoituspalveluille:  
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 5 526 5 526
Seuraavan tilikauden jälkeen erääntyvät 1 381 6 907
Yhteensä 6 907 12 433

Omavaraisuusaste
Taseen omavaraisuusaste on 89 % (83 % 31.12.2015)

Rahastot
Sidotun Anna sanan kiertää -rahaston varat käytetään lahja-
kirjan määräyksen mukaan raamattutyöhön Suomessa.

Käyttötarkoitukseltaan sidotun Hilja Kyyrön rahaston vuo-
sittainen tuotto on käytettävä raamatunkäännöstyöhön ja 
Raamatun levittämiseen.  

MA-rahasto on luonteeltaan vapaa rahasto, ja sen käyttö-
tarkoitus on määritelty seuran hallituksen vahvistamilla 
säännöillä. Rahaston varoja käytetään Raamatun käytön edis-
tämiseen Suomessa. Vuonna 2016 rahaston varoja kohdennet-
tiin erityisesti seuran historiateoksen toisen osan valmiste-
lutyöhön, verkkosivuston kehittämiseen sekä Reformaation 
merkkivuoden toiminnan suunnitteluun.

Tilikauden jälkeiset oleelliset tapahtumat
Yhdistyksen toiminnassa tai taloudellisessa tilanteessa ei ole 
ollut tilikauden 1.1.–31.12.2016 päättymisen jälkeen olennaisia 
muutoksia.

Alkaneen tilikauden aikana ei ole ollut eikä ole odotettavissa 
olennaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat seuran taloudelli-
seen asemaan odotuksiin nähden poikkeavasti.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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Sidotut rahastot      
 
Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2016 29 541  
Lisäykset tilikauden aikana 0  
Vähennykset tilikauden aikana -17 724     
Tilikauden muutokset yhteensä        -17 724  
Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2016  11 817   
       
Hilja Kyyrön rahasto 1.1.2016 252 215     
Lisäykset tilikauden aikana 5 293     
Vähennykset tilikauden aikana -5 293     
Tilikauden muutokset yhteensä                 0     
Hilja Kyyrön rahasto 31.12.2016  252 215   
       
Vapaat rahastot       
     
MA-rahasto 1.1.2016 2 089 441     
Lisäykset tilikauden aikana 91 203     
Vähennykset tilikauden aikana -89 731     
Tilikauden muutokset yhteensä            1 472     
MA-rahasto 31.12.2016 2 090 913     
    2 090 913     
   
Toimintapääoma       
     
Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2016 894 364     
Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen         81 262    
Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2016 975 626 975 626  
       
Oma pääoma yhteensä  3 330 571   
        
Tilinpäätöksen allekirjoitukset:      
Helsingissä 28.3.2017       
    
Pekka Särkiö Risto Nurmela     
Jorma Kaari Jaana Rantala
Minna Koistinen Olli Saunanoja   
Jaana Kymäläinen Katri Tenhunen    
Timo Mäkirinta Sami Uusi-Rauva 
     
Markku Kotila     
  
     
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ       
      
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.       
Helsingissä 24.4.2017       
      
PricewaterhouseCoopers Oy      
Tilintarkastusyhteisö      
Samuli Perälä, KHT      
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