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Sisällysluettelo

Kertomus seuran toiminnasta vuonna 2010 toimitetaan keskeisille sidosryhmille, 
seuran jäsenille vuosikokousmateriaalin yhteydessä sekä pyydettäessä yksityisille 
lahjoittajille. Se on myös luettavissa osoitteessa www.bible.fi .

Seuran sääntöjen mukaan hallituksen on esitettävä vuosikokoukselle kertomus 
seuran toiminnasta (13§). Kirjanpitolaki ei edellytä seuralta määrämuotoista 
toimintakertomusta (KPl 3. luku 1§).

Kertomuksen laatimisessa on otettu huomioon avoin raportti –kilpailun 
suositukset hyväksi raportointitavaksi. Seura sai vuoden 2010 kilpailussa jo toisen 
kerran kunniamaininnan.

Suomen PiPliaSeuran VuoSiKerTomuS 2010
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SUOMEN PIPLIASEURAN

tehtävä

rukoilemme ja teemme työtä, 
●  että ihmisillä kaikkialla maailmassa olisi mahdollisuus vastaanottaa Jumalan sana ja 

nähdä todellisen valon loistavan kaikille Jeesuksessa Kristuksessa. 
●  että lähimmäisenrakkaudesta nouseva yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, 

rauha ja sovinto toteutuisivat. 

Visio

TOIMINTA-
AJATUS

• mahdollisimman laaja, 
tehokas ja mielekäs Pyhän 
raamatun levittäminen.

• ihmisten auttaminen vuo-
rovaikutukseen Jumalan 
sanan kanssa.

• yhteistyössä kaikkien 
kirkkojen ja kristillisten 
järjestöjen kanssa.

• kielillä ja välineillä, jotka 
vastaavat ihmisten tarpei-
ta eri puolilla maailmaa, 

• käännöksinä, jotka ovat 
uskollisia raamatun 
kirjoitusten alkutekstille 
ja välittävät kirjoitusten 
sanoman. 

• hinnalla, johon ihmisillä on 
varaa.

raamatun sana kuuluu kaikille, jotka sitä kaipaavat. Se tulee luetuksi ja kuulluksi, kun 
käännöksen kieli on ymmärrettävää, kun julkaisun muoto vastaa käyttäjän tarpeita ja 
kun tuotteen hinta sopii kukkarolle.

raamattutyö kokoaa eri kirkkokunnat yhteisen pöydän ääreen. Se tarjoaa kirkoille, 
seurakunnille ja yksittäisille kristityille mahdollisuuden osallistua kolmiyhteisen Juma-
lan työhön maailmassa.

Seuran hallitus kiittää kaikkia, jotka eri tavoin ovat osallistuneet yhteisen tehtävän 
toteuttamiseen vuoden 2010 aikana.
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Uskon ja rakkauden sana 
Seuran työn lähtökohta on Jumalan rakkaus. Pipliaseurat luottavat Jumalan lupa-
ukseen, ettei Hänen sanansa palaa tyhjänä, vaan täyttää tehtävän, jonka Hän sille 
antaa. (Jes. 55:10-11). Sana synnyttää ihmisissä uskon ihmisiä rakastavaan Jumalaan ja 
pyyteettömän rakkauden toisiin ihmisiin. 

Avoimuus 
Seuran toimintaa leimaa avoimuus. Se on työstään vastuussa Jumalalle, yhteistyö-
kumppaneilleen etelässä ja pohjoisessa, niille, joita seuran työ palvelee, sekä niille, 
jotka tukevat työtä taloudellisesti. Seuran viestintä ja tiedotus on avointa ja läpinäky-
vää. Samalla se ottaa huomioon kumppaneidensa turvallisuuden. 

Yhteistyö 
Tehtävänsä luonteen vuoksi seura hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön. Se rakentaa 
yhteistyösuhteensa molemminpuolisen edun ja vastavuoroisuuden periaatteelle. 

Kumppanuus 
Seura hakeutuu yhteistyöhön kaikkien kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja yhtei-
söjen kanssa. Seura tavoittelee työssään tasavertaista kumppanuutta, jossa pyritään 
Jumalan antamien voimavarojen vastavuoroiseen jakamiseen. Seura on kumppanina 
luotettava ja rehellinen. 

Pitkäjänteisyys ja uudistuminen 
Seuran suunnittelu on pitkäjänteistä. Se hakee toiminnallaan tavoiteasettelun mukais-
ta pysyvää muutosta. oppivana organisaationa seura pyrkii jatkuvaan uudistumiseen 
toimintatavoissa ja taidoissa. 

YHTEISET
arvot
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Seura kohdentaa sille uskotut raamattulähetyksen voimavarat ensisijaisesti Yhtynei-
den Raamattuseurojen raamattu- ja kehityshankkeisiin. Hankkeiden kokonaisuudet 
neuvotellaan vastavuoroisesti kansallisten pipliaseurojen kanssa. 
Seura vaikuttaa Yhtyneiden Raamattuseurojen piirissä niin, että järjestön raken-
teet vahvistavat tasapainoa globaalin etelän ja pohjoisen välillä. Seura vahvistaa 
paikallisten pipliaseurojen mahdollisuuksia toimia omaehtoisesti, suunnitella 
ja kehittää itse omaa työtään sekä rakentaa työlleen kestävä taloudellinen 
pohja. Tavoitteena on paikallisen pipliaseuran voimaantuminen. 
Seura tekee raamatunkäännöstyötä Yhtyneiden raamattuseurojen 
käännösohjelman puitteissa ja ottaa suunnitelmissaan huomioon myös 
muiden järjestöjen raamatunkäännöstyöhön liittyvät hankkeet. 

Toiminnan painopisteet:
●  kirkkojen kasvua ja vahvistumista tukeva raamattutyö 

Kiinassa 
●  kristityn vähemmistön toimintaedellytyksiä vahvistava 

raamattutyö Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä 
●  Etelä-Amerikan alkuperäiskansoja voimaannuttava 

raamattutyö 
●  kirkkojen vahvistumista ja kasvua tukeva raa-

mattutyö intiassa 
●  Raamattu Suomen Suvulle -hanke Venäjällä 
●  HIV-vaikuttamistyö Afrikassa 
●  pipliaseurojen lukutaito-ohjelmat Etelä-

Amerikassa ja Afrikassa 

KAAVIO alempi sivulle Rttu maailmalla (Painopisteet)

Aasia 17 %
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 13 %
Laupias samarialainen -ohjelma Afrikassa (HIV) 28 %
Muu Saharan eteläpuoleinen Afrikka 7 %
Etelä ja Keski-Amerikka 7 %
Raamattu Suomen Suvulle 20 %
Venäjä 4 %
Eurooppa 4 %

Aasia

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Laupias samarialainen -ohjelma Afrikassa (HIV)

Muu Saharan eteläpuoleinen Afrikka

Etelä- ja Keski-Amerikka

Raamattu Suomen Suvulle

Venäjä

Eurooppa
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Raamattu maailmalla

Pipliaseurat ja muut kumppanit 1 209 110
Yhteiset ohjelmat 394 781
Kehitysyhteistyö 494 891
Muut ohjelmat 87 100
Suunnittelu ja seuranta 501 634

Pipliaseurat ja muut kumppanit

Yhteiset ohjelmat 

Kehitysyhteistyö

Muut ohjelmat 

Suunnittelu ja seuranta 
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Mistä toivo kasvaa? 
”Koulutusohjelman alussa minulla oli monia kysymyksiä. Miten me länsimaisina opetta-
jina pystymme rakentamaan sillan alkuperäiskulttuureista tuleviin opiskelijoihin? miten 
löydämme tasapainon lingvistisen ja kaiken raamattuun liittyvän opetuksen välillä? 
Miten opetamme abstrakteja käsitteitä, jollaisiin opiskelijat eivät ole tottuneet? Kou-
lutukseen on riittänyt tulijoita. Yhteistä heille kaikille on halu oppia ja omistautuminen 
Raamatun kääntämiseen äidinkielelleen.” Näin kertoo Etelä-Amerikan alkuperäiskan-
sojen parista tuleville kääntäjille suunnatun koulutusohjelman johtaja Esteban Voth 
argentiinasta.

”Voimaannuttaminen on oikea sana kuvaamaan koulutuksen vaikutuksia. Monet opis-
kelijoistamme toimivat pappeina yhteisöissään. alkuperäiskansojen asema omassa 
maassaan on usein uhattuna. Kääntäjien peruskoulutus on usein hyvin 
matala, joten opetusmenetelmät on valittava sen mukaan. Koulutus-
ohjelma vahvistaa kääntäjien itseluottamusta. olemme nähneet 
käytännössä monien kielten elpymistä raamatunkäännöstyön 
myötä. Kieli ja sen puhujat ovat tulleet näkyviksi omassa 
yhteiskunnassaan. Koulutus on voimaannuttanut seurakuntia, 
edistänyt oikeudenmukaisuutta ja vahvistanut kielenpu-
hujien luottamusta omaan kieleensä ja kulttuuriinsa. 
Kääntäjiltä saamamme palaute rohkaisee: Lopulta-
kin ymmärrämme sydämen tasolla, mitä Raa-
mattu puhuu. ennen sanoma suodattui toisen, 
vieraan kielen kautta.”

(  8 )

Yhtyneiden Raamattuseuro-
jen kolmivuotisesta ohjel-
masta on nyt valmistunut 70 
raamatunkääntäjää yhdek-
sästä maasta. Espanjankie-
lisen ohjelman rinnalle on 
luotu englanninkielinen oh-
jelma, josta valmistui vuoden 
2010 aikana 13 kääntäjää. 
Hankkeen yhteistyökump-
paneina ovat universidad 
bíblica latinoamericana, 
Etelä-Amerikan pipliaseurat 
sekä muita käännöstyön 
asiantuntijoita.
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Mihin sitoudun?
– Tultuani kristityksi aloin opiskella yliopistossa komin kieltä, koska sydämessäni paloi 
halu äidinkieleni opiskeluun. opinnot ottivat lujille. opiskelin öisin, tein työtä päivisin 
ja hoidin perheeni. Kysyin Jumalaltani: miksi? Sain kuitenkin sisimpääni rauhan, jonka 
turvin jaksoin saattaa opintoni päätökseen. 

– Erään kerran kuulin kirkossamme, että komi-syrjäänin kielelle oltiin aloittamassa 
raamatunkäännöstyötä ja siihen tarvittiin kääntäjiä. Sain kutsun työhön. Tuolloin 
minulle kirkastui komin kielen opiskelujeni tarkoitus. 

– Kerran käännöstyön äärellä tajusin, että sain Jumalalta tehtävän, teen sen ja annan 
sitten työni takaisin Jumalalle. minulle annettu tehtävä on ennen kaikkea Jumalan 
työtä. 

– uuden testamentin valmistuminen komiksi on suuri ilo. Vasta sitten, kun ihmiset 
saavat lukea äidinkielellämme: ’näin on kirjoitettu’, sanoilla on voima. Toivon, että 
kansamme elämä muuttuu Uuden testamentin julkaisemisen myötä. Ihmiset tarvitse-
vat uskon, toivon ja lohdutuksen sanoja. alkoholismi ja työttömyys ovat kylissämme 
iso ongelma, joten kansamme tarvitsee sanomaa Jumalan armosta.

Nina Vattuleva, fi l. kand., kominkielisen uuden testamentin ja 
lastenraamatun kääntäjä. 

Pipliaseuralla on yhteistyö-
sopimus 134 luterilaisen 
seurakunnan kanssa raa-
mattutyön pitkäjänteisestä 
tukemisesta. 
Yhteistyösopimusten pää-
alueet:
-  Suomensukuiset kansat 70 

sopimusta
-  Kiina 21 sopimusta
-  Lähi-itä 18 sopimusta
-  Intia 15 sopimusta
-  Etelä-Amerikka 11 sopi-

musta (koko maanosa, Ar-
gentiina, bolivia, meksiko)

Suomen Pipliaseura on 
sitoutunut pitkäjänteiseen 
raamatunkäännöshankkei-
den tukemiseen. uuden 
testamentin kääntäminen 
kestää kuudesta vuodesta 
kymmeneen vuotta. 
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Mitä voimme 
yhdessä?
Raamattutyö kokoaa eri kirkkokunnat yh-
teisen pöydän ääreen. Se tarjoaa kirkoille, 
seurakunnille ja yksittäisille kristityille mah-
dollisuuden osallistua kolmiyhteisen Jumalan 
työhön maailmassa.

Edinburgh 2010 
Otamme iloiten vastaan kutsun oppia toisil-
tamme, kun todistamme sanoilla ja teoilla: 
kaduilla, pelloilla, toimistoissa, kotona ja 
kouluissa. Tarjoamme sovintoa, osoitamme 
rakkautta, julistamme armoa ja puhumme 
sitä, mikä on totta.

Cape Town 2010 
Meidän on tehtävä Raamattu tunnetuksi kai-
killa tavoilla, koska sen sanoma on tarkoitettu 
kaikille ihmisille. 

Benedictus XVI, Verbum Domini 2010: 
Ihmisillä on Jumalan sanan nälkä ja jano, 
mutta monet heistä eivät voi helposti saada 
Kirjoituksia luettavakseen. …Ottaen huomi-
oon tehtävän luonteen siinä tarvitaan mah-
dollisimman laajaa yhteistyötä eri pipliaseu-
rojen kanssa.

Yhtyneiden Raamattuseurojen yleiskoko-
us Koreassa 2010:
Hyödynnämme kaikkia tapoja, joilla ihmiset 
nykyään kommunikoivat... mukaan lukien 
sosiaalista mediaa. 

Ortodoksiset kirkot ja 
Yhtyneet Raamattuseurat 
yhteistyösopimuksessaan 2010:
Uskomme, että koko maailma tarvitsee Pyhi-
en Kirjoitusten elämää antavaa sanomaa. 
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MIKSI USKALTAISIN?
Kamerunilainen Huguette Atchoumou kertoo elämästään hivin kanssa: – Sain hiv-tar-
tunnan ensimmäiseltä aviomieheltäni, joka myöhemmin kuoli aidsiin. Salasin tartunta-
ni, mutta sitten rakastamani mies kosi minua. Isäni neuvomana kävin kansanparantajal-
la ja sain häneltä lääkejuomia. Jonkin aikaa sen jälkeen hiv-testi osoitti negatiivista ja 
avioiduin. Kun lapsemme syntyi, kävi ilmi, että olin kuitenkin hiv-positiivinen ja aikai-
sempi testitulos oli ollut virheellinen.

– uskouduin kristitylle ystävälleni. Ystävättäreni kauhistui ja kertoi tartunnastani 
muille. ihmiset ympärilläni lopettivat tervehtimisen, eikä kukaan halunnut olla missään 
tekemisissä kanssani. Seurakuntani tuomitsi ja hylkäsi minut.

– Myöhemmin sain käsiini Laupias samarialainen hiv-koulutusmateriaalin. Se oli en-
simmäinen Raamattuun pohjautuva hiv-materiaali, jonka olin ikinä nähnyt. Ymmärsin 
olevani rakastettu ja hyväksytty juuri tällaisena. nyt toimin itse kouluttajana ja kierrän 
seurakunnissa. Koulutusmateriaali purkaa ennakkoluuloja ja tarjoaa tärkeää – ja ennen 
kaikkea oikeaa – tietoa hivistä. Se on minulle myös väline kertoa siitä, mikä minulle on 
tärkeää: minä, hiv-positiivinen, olen Jumalan rakastama ja voin viedä viestiä Jumalan 
rakkaudesta ja hyväksynnästä eteenpäin.

Huguetten elämäntarinan jakaa hyvin moni muu hiv-positiivinen. Laupias samarialai-
nen –koulutus katkaisee epätoivon ja syrjinnän kierteen. entiset sukulaiset, ystävät ja 
kotiseurakunta toivottavat hiv-positiiviset takaisin yhteyteensä.

Su o m en PiPliaSeu r a(  12 )
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Milloin ovi avautui?
Oli suuren juhlan aika, kun Keski-Afrikan tasavallan Pipliaseuran viisitoistavuotinen 
hanke, uuden testamentin ja psalmien käännös yleissangoksi, valmistui toukokuussa 
2009. ”Käännös merkitsee vallankumousta kaikelle kristilliselle kirjallisuudelle, joka 
on kirjoitettu maamme itsenäistymisen jälkeen”, totesi pääministerin edustaja 
Simplice Sarandji julkaisutilaisuudessa.

Sango on Keski-Afrikan tasavallassa yleiskieli, jota lähes koko nelimiljoonainen väestö 
puhuu, vaikka paikalliskieliä on yli kuusikymmentä. Ensimmäinen sangonkielinen raa-
matunkäännös valmistui yli 40 vuotta sitten.  Siinä on kuitenkin niin paljon lainasanoja 
ja ranskankielistä terminologiaa, että tekstiä on osittain vaikea ymmärtää. 

lukutaito ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys maassa, jossa naisista 67 % ja miehistä 
35 % on lukutaidottomia. Seurakunnat pyysivätkin jo ennen käännöksen valmistu-
mista Pipliaseuraa järjestämään lukutaito-opetusta erityisesti naisille. Ensimmäiset 
kurssit pidettiin vuonna 2008 ja ne saivat heti suuren suosion. 

lukutaitotyö on yhdistänyt eri kirkkokuntia: boalin kaupungissa kurssin järjestäminen 
toi ensimmäistä kertaa protestanttiset ja katoliset seurakunnat yhteistyöhön. Julie 
Kobangue, yksi vanhimmista osallistujista tiivistää lukutaidon merkityksen: ”olen ollut 
kuin sokea, joka katsoo, muttei näe. nyt silmäni ovat kuitenkin avautumassa. minulle 
on ihme, että opin tällä iällä lukemaan ja kirjoittamaan. en uskonut sen olevan enää 
mahdollista. Kiitän Pipliaseuraa ja rukoilen, että lukutaitotyö jatkuu.”

”Minulle on ihme, että opin tällä iällä lukemaan ja 
kirjoittamaan. En uskonut sen olevan enää mahdollista. 
Kiitän Pipliaseuraa ja rukoilen, että lukutaitotyö jatkuu.”

(  15 )
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Yhdessä enemmän
Suomen Pipliaseura on osa maailmanlaajuista pipliaseurojen verkostoa, jonka toimin-
taa koordinoi Yhtyneet Raamattuseurat. Tehtävät, joita on tehokkaampaa tai talou-
dellisempaa hoitaa yhteisesti, sekä tehtävät, jotka vaativat erityistä asiantuntemusta, 
järjestetään Yhtyneiden raamattuseurojen palveluorganisaation koordinoimina. 
laajin tämäntyyppinen yksittäinen toiminto on raamatunkääntäjien kouluttaminen ja 
raamatunkäännösten laadunvalvonta.

Yli 650 raamatunkäännöshanketta
95 raamatunkäännösasiantuntijaa
29 miljoonaa raamattua
430 miljoonaa raamattua tai raamatunosaa

Su o m en PiPliaSeu r a( 16 )

Tilasto kielistä, joille käännetty Raamattu tai Raamatun osa

raamatut raamatut, joissa 
deuterokanoniset kirjat

Testamentit raamatunosat Yhteensä

469 135 1 231 827 2 527

Vuoden 2010 julkaisutilastossa on 10 uutta raamattua ja 27 uutta testamenttia.  
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Suomen Pipliaseuran vuoden 2010 
raamattutyö teemoittain
Käännöshankkeet
albania ekumeeninen Vanhan testamentin käännös
argentiina Toba surin käännöshanke
bolivia aimaran raamatunkäännös
burundi Kirundin käännöshanke katoliselle kirkolle
egypti uudistetun arabiankielisen raamatunkäännöksen (van Dyke) rinnakkaispaikkaviitteet
etiopia Sidamon uusi testamentti (käännöksen uudistaminen)
intia Käännöstyö 19 paikalliskielelle
israel Hepreankielinen raamattu rinnakkaispaikkaviittein
Kenia Käännöstyö (kalenjin, kiembu-kimbeere, oluluyia)
Kiina Käännöstyö vähemmistökielille
libanon arabiankielisen käännöksen uudistaminen (van Dyke)
malawi Tumbukan ja yaon raamatunkäännökset
malesia murut timugonin Vanhan testamentin ja deuterokanonisten kirjojen käännöshanke
meksiko Purepetshan käännöshanke
namibia Dhimban uuden testamentin käännöshanke
Thaimaa Thairaamatun uudistushanke ja raamatun tekstiä selventävien viitteiden luominen, vähemmistökielten 

käännöstyö
Norsunluurannikko Anyi morofon ja Daloan alueen beten ekumeeniset käännöshankkeet
Sambia Käännöstyö (mambwe-lungu, luvale, tonga, bemba)
Turkki Kurdinkielinen Vanhan testamentin käännöstyö
uganda lumasaaban ekumeeninen Vanhan testamentin käännös
Venäjä raamattu Suomen Suvulle –hanke  ja muut käännöshankkeet yhteistyössä raamatunkäännösinstituutin 

kanssa; Venäjän Pipliaseuran Vanhan testamentin käännöshankkeet: altai, jakuutti, baškiiri ja burjaatti
Yhteiset Pohjoissaamen Vanhan testamentin käännös, raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön koordinointi, 

raamatunkääntäjien koulutushanke, käsikirjat raamatunkääntäjille, raamatunkäännöstyön laadunvalvonta, 
käännöstyön tukipalvelut

Lukutaitohankkeet 
Argentiina Lukutaitohanke wichí-kansan parissa
Bolivia Lukutaitohanke aimara-kansan parissa
burundi lukutaitohanke aikuisille

Raamatunkäyttö
argentiina Heikoimmassa asemassa olevien lasten tukeminen
egypti raamattumateriaalia koptikirkon lapsityöhön, raamattumateriaalia tavoittavaan työhön, henkilöstön 

koulutus ja kehittäminen
etiopia Kambaatan uuden testamentin julkaiseminen
Kiina raamattuja ja opintomateriaalia maallikkojohtajille, raamattukoulun opiskelijoille ja raamattuopettajille
Kroatia raamattujakelu (luterilainen kirkko)
Tansania raamattuja kouluihin
Turkki Kurdin Uuden testamentin ja psalmien CD-levyjen jakelu

Kehitysyhteistyö
Norsunluurannikko,  Afrikan pipliaseurojen hiv/aids -työ
Burundi, Malawi Laupias samarialainen hiv-koulutusohjelma

Odottamattomat tarpeet
algeria Varastopalossa tuhoutuneiden raamattujen uusiminen 
Haiti maanjäristystuhojen korjaaminen

Yleisavustukset 
algeria, liettua, 
marokko, Turkki Yleisavustus
egypti, intia, irak, israel, 
Kiina, Palestiina, 
Persianlahden maat, unkari Yleisavustus raamattutyöhön 
Yhtyneet raamattuseurat Paikallisten pipliaseurojen kapasiteetin vahvistaminen, yleisavustus yhteisiin toimintoihin
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OSALLISTUMINEN RAAMATTUTYÖN 

tukitoimiin Suomessa
Raamattutyö tuo kirkot 
ja seurakunnat saman 
pöydän ääreen
Suomen Pipliaseura on asettanut tavoitteeksi kehittää seurakuntien mahdol-
lisuuksia osallistua raamattutyöhön ekumeenisesti laajalla pohjalla. Tämä voi 
tapahtua niin hengellisesti, vuorovaikutteisesti, hallinnollisesti kuin taloudellises-
tikin. 

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnista 220 on ilmoittautunut seuran jäseneksi. 
Myös Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaa-
kristillinen neuvosto kuuluvat seuran jäsenkuntaan.

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunta voi vaikuttaa raamattutyön linjauksiin käyttä-
mällä jäsenelle kuuluvaa päätösvaltaa vuosikokouksessa tai solmimalla yhteistyö-
sopimuksen seuran kanssa. Sopimukseen voi kuulua esimerkiksi sitoutuminen esi-
rukoukseen ja varojen kohdentaminen tiettyyn yhdessä sovittuun hankkeeseen.
 
Jäsenyys ja yhteistyösopimukset mahdollistavat molemminpuolisen sitoutumisen 
yhteisesti hyväksyttyihin raamattutyön tavoitteisiin.

Seuralla on yksi tai useampia yhteistyösopimuksia 134 seurakunnan kanssa.  

Jäsenseurakuntien osuus kaikista luterilaisista seurakunnista on tasaisesti kasva-
nut siitä lähtien, kun seurakuntia alettiin kutsua seuran yhteisöjäseniksi. Suhteel-
lisen osuuden kasvuun on jäsenmäärän kasvun ohella vaikuttanut myös seurakun-
tien määrän lasku seurakuntaliitosten seurauksena.

Jäsenseurakunnat (ev.-lut.)

srk kok. SPS:n 
määärä jäsen vuosi prosenttiosuus

586 0 2001 0,0 %
582 108 2002 18,6 %
576 166 2003 28,8 %
562 199 2004 35,4 %
548 215 2005 39,2 %
517 221 2006 42,7 %
515 215 2007 41,7 %
466 219 2008 47,0 %
465 217 2009 46,7 %
449 222 2010 49,4 %

Jäsenseurakunnat (ev.lut.)

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Su o m en PiPliaSeu r a(  18 )



Verkostoituminen ja 
vapaaehtoistoiminta
Kirkkojen, seurakuntien ja yhdistysten lisäksi seuran jäsenkuntaan kuuluu 15 
alueellista pipliaseuraa, joiden jäsenet muodostavat koko maan kattavan verkos-
ton.  osa jäsenistä toimii hyvinkin aktiivisesti omassa seurassaan, osa taas haluaa 
tukea toimintaa vain jäsenmaksullaan. alueelliset seurat järjestävät alueellisia 
raamattutapahtumia. Kaikkiaan paikallisiin seuroihin kuuluu 4 004 henkilöä. 

Suurin vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma on toukokuussa järjestettävä 
ekumeeninen raamattutapahtuma, joka vuonna 2010 toteutettiin yhteistyössä 
Kotkan seurakuntien kanssa teemalla ”Tehtaan varjossa, sataman valossa”. 
Seuran vuosikokous kokoontuu tapahtuman yhteydessä.

www.bible.fi 
www.raamattulahja.fi 
www.facebook.com/suomenpipliaseura
www.avaajoulu.fi 
www.paasiaisvaellus.fi 

man kan också deltaga i bibelarbetet på svenska.
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MITEN TOIMINTA 

rahoitetaan?

Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen raportoidaan Kirkko-
hallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Vuonna 2010 seuralla oli 9199 aktiivista henkilölahjoittajaa.

Seuran tavoitteena on, että raamattulähetyksen vuosittaisista kuluista 75 % kohden-
tuisi kansainvälisiin raamattu- ja kehityshankkeisiin. Vastaavasti 25 % kohdistuisi koti-
maisiin tukitoimiin kuten koulutukseen, tiedotukseen, varainhankintaan ja hallintoon.  
Vuonna 2010 suhdeluku oli 74/26. 

Miten toiminta rahoitetaan?  (2 eri graafia)

Talousarviovarat (ev.-lut.) 1188972
Kohdevarat (ev.-lut.) 122648
Kolehdit (ev.-lut.) 231512
Yksityishenkilöt 614274
Julkiset avustukset 295476
Muut lahjoitukset 83610

Raamattu- ja kehityshankkeet 1875097
Varainhankinta 261958
Tiedotus 144418
Koulutus 94745

Talousarviovarat (ev.-lut.)

Kohdevarat (ev.-lut.)

Kolehdit (ev.-lut.)

Yksityishenkilöt

Julkiset avustukset

Muut lahjoitukset

Raamattu- ja kehityshankkeet

Varainhankinta

Tiedotus

Koulutus

Miten toiminta rahoitetaan?  (2 eri graafia)

Talousarviovarat (ev.-lut.) 1188972
Kohdevarat (ev.-lut.) 122648
Kolehdit (ev.-lut.) 231512
Yksityishenkilöt 614274
Julkiset avustukset 295476
Muut lahjoitukset 83610

Raamattu- ja kehityshankkeet 1875097
Varainhankinta 261958
Tiedotus 144418
Koulutus 94745

Talousarviovarat (ev.-lut.)

Kohdevarat (ev.-lut.)

Kolehdit (ev.-lut.)

Yksityishenkilöt

Julkiset avustukset

Muut lahjoitukset

Raamattu- ja kehityshankkeet

Varainhankinta

Tiedotus

Koulutus
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 Yhteensä  Myynti Ilmaisjakelu
Raamatut
- suomenkieliset 59500 59147 353
- vieraskieliset 3133 3021 112

Uudet testamentit
- suomenkieliset 1901 1649 252
- vieraskieliset 384 330 54

Raamatun osat
- suomenkieliset 14048 8571 5477 
- vieraskieliset 309  309
raamattulehtiset 90376 39010 51366
Ei-painetut 2890 2843 47
(ei painetut: e-kirjat, nukkekirjat, äänitteet)

RAAMATTU 

Suomessa



4. Hallinto ja talous

Suomen Pipliaseura ry:n tarkoituksena on edistää Pyhän Raamatun levittämistä ja käyttämistä Suo-
messa ja muissa maissa yhteistyössä kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen, suomalaisten lähetysjär-
jestöjen ja kansainvälisen keskusjärjestönsä Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies) 
kanssa (säännöt 2§).
Suomen Pipliaseuran jäsenkunta jakautuu neljään ryhmään.
1. Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2010 loppuun mennessä 220 (217 v. 2009) seurakun-
taa oli ilmoittautunut jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltai-
sen edustajan.
2. Muut kirkot: Seuran jäseninä on myös Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen 
neuvosto (SVKN) sekä Katolinen kirkko Suomessa. Näistä kukin voi lähettää vuosikokoukseen yh-
den äänivaltaisen edustajan.  
3. Alueelliset pipliaseurat: Seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu myös 15 alueellisen pipliaseu-
ran kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueseurojen jäsenet ovat samalla 
Suomen Pipliaseuran kannattajajäseniä. Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikki-
aan 4248 (4344). Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtois-
pohjalta. Alueellinen seura voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin 
alkavaa satalukua kohden. 
4. Henkilöjäsenet vanhojen sääntöjen perusteella: Kun seura 1970-luvun alkupuolella siirtyi henki-
löjärjestöstä sekamuotoiseksi yhdistykseksi, säilyttivät vanhojen sääntöjen mukaan jäseniksi tulleet 
henkilöjäsenet oikeutensa. Näitä henkilöjäseniä seuralla on enää kaksi henkilöä. Uusia jäseniä tähän 
ryhmään ei enää oteta.
5. Kunniajäsenet: Seuralla on kunniajäsenenä rovasti Hannu Pelkonen, joka toimi pitkään seuran hal-
lituksessa. Kunniajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta vuosikokouksessa.

Talouskehitys
Seuran talous kehittyi tilikauden aikana melko suotuisasti. Varainhankinnan tuotoissa päästiin lä-
helle tavoitteita. Tuotot olivat 2 536 492,58 euroa (2 691 423,70 euroa).  Seurakuntien talousarvio- ja 
kohdevarat laskivat 1,9 %. 
Ulkoministeriön tuki Norsunluurannikon, Burundin ja Malawin hankkeisiin oli yhteensä 250 476,00 
euroa (249 083,00 euroa). Näistä Malawin hanke on uusi.
Liiketoiminnassa liikevaihto oli 1 022 397,23 euroa (1 037 530,10 euroa). Tuottojäämä liiketoi-
minnasta yhteisten kulujen kattamiseen oli 142 140,87 euroa (171 629,07 euroa). Asetettu tavoite 
kannattavuudessa saavutettiin. 
.
Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin
Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröi-
ty yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta Suomen Pipliaseura kohden-
taa varoja valtaosaan kansainvälisistä projekteistaan. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattu-
seurojen perustajajäsen (1946). Varojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema hallitus sekä asianomainen 
viranomainen (Charity Commission). 
Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat menettelytavat taloudellisten väärinkäytös-
ten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud response policy).
Projektisuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien käytössä intranetissä. Yhtyneiden Raamat-
tuseurojen tilintarkastuksesta vastaa Deloitte & Touche LLP. 

Johdon jäsenyydet keskeisten sidosryhmien luottamuselimissä
Pääsihteeri Markku Kotila on Suomen ev.-lut. kirkon Lähetystyöntoimikunnan jäsen.

Jäsenyydet muissa järjestöissä
Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa ja Kirkkopalveluissa sekä kumppanuusjärjestönä Suo-
men ekumeenisessa neuvostossa. Näissä seuraa edustavat pääsääntöisesti joko pääsihteeri tai halli-
tuksen puheenjohtaja. Lisäksi seura on Palvelualojen työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen.

Henkilöstö 
Seuran henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 17 (17) henkilöä. Läsnä olevan henki-
löstön määrä oli 17 (16). Yksi seuran henkilöstöön kuuluva toimii Yhtyneiden Raamattuseurojen 
käännöskonsulttina. 
Seura kuuluu yleissitovan kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen piiriin. Seuralla on kak-
si työehtosopimukseen liittyvää paikallista sopimusta (henkilökohtainen palkanosa, joidenkin työ-
matkojen vapaa-aikahyvitys). 
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4. Hallinto ja talous

Hallituksen ja johdon palkkiot
Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luotta-
mustehtävän hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu.
Työehtosopimuksen ulkopuolelle jäävät pääsihteeri, apulaispääsihteeri ja talousjohtaja. Heidän palk-
kauksestaan ja muista työsuhteen ehdoista päättävät hallituksen puheenjohtaja ja työvaliokunnan 
puheenjohtaja yhteisvastuullisesti.

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus
Seuralla on kirjalliset työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa koskevat ohjeistukset. 
Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon terveyspalveluiden kanssa. Tässä 
pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Tähän on saatu tukea myös työeläkeyhtiö Var-
malta. Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia myös virikeseteleillä.
Yli kolme päivää kestäneitä sairaudesta johtuvia poissaoloja oli tilivuoden aikana 22 (64) päivää.
Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä ja työsuojeluvaltuutettuna toimii Satu Toukkari.

Investoinnit ja rahoitus
Seuran investoinnit olivat tilikauden aikana 8305,56 euroa. ATK-laitteet hankitaan leasingsopimuk-
silla.
Seuran omavaraisuusaste on 93%.

Hallitus, pääsihteeri ja tilintarkastajat
Seuralla on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä 
yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosit-
tain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kaksi 
kertaa peräkkäin. Puheenjohtajan toimikausilla ei ole rajoitusta. Hallituksen jäseniä valittaessa tu-
lee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että seitsemän jäsenen mukaan lukien puheenjohta-
jan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. (5§)
Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama 
vaalitoimikunta.
Toukokuussa pidetyssä vuosikokouksessa olivat erovuoroisia Anna-Leena Häkkinen Oulusta (2007–
2010; ev.lut.),Taina Karhu Keuruulta (2007–2010; SVKN) ja Jarmo Piispanen Ylämaalta (2008–2010; 
ev.-lut.). Häkkinen ja Karhu tulivat valituiksi uudelle kaudelle (2010–2013). Heidän lisäkseen halli-
tukseen valittiin Jarmo Kuosa (2010–2013). Puheenjohtajana jatkaa Pekka Särkiö Lahdesta.  Hallituk-
sessa jatkavat Paolo Berti Oulusta (2008–2011; kat.), Elias Huurinainen Iisalmesta (2006–2009; ort.), 
Ulla Kotinurmi Lahdesta (2006–2009; ev.-lut.) Raimo Laine Jyväskylästä (2006–2009; ev.-lut.) Heikki 
Kiviluoto Jaalasta (2008–2011; ev.-lut.), ja Olli Saunanoja Espoosta (2008–2011; ev.-lut.). Seuraavaksi 
erovuorossa ovat Berti, Kiviluoto ja Saunanoja.
Hallitus kokoontui varsinaiseen kokoukseen vuonna 2010 neljä kertaa. 
Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta, johon kuuluvat hallituksesta Heikki 
Kiviluoto (puheenjohtaja) ja Elias Huurinainen sekä Ulla Kotinurmi. Työvaliokunta valmistelee hal-
lituksen kokouksessa käsiteltävät asiat.  Muut työvaliokunnan tehtävät on määritelty hallituksen 
vahvistamalla johtosäännöllä.
Seuran pääsihteerinä toimii Markku Kotila. Hallituksen nimittämään johtoryhmään kuuluvat hänen 
lisäkseen apulaispääsihteeri Martti Asikainen ja talousjohtaja Eeva Vuorinen. Johtoryhmän sihteerinä 
toimii ohjelmakoordinaattori Matleena Järviö.
Pääsihteeri huolehtii seuran juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti. Toimiin, jotka ovat seuran toiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottaen epätaval-
lisia tai laajakantoisia, pääsihteeri saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai 
hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta seuran toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto. 
Pääsihteerin on myös huolehdittava siitä, että seuran kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luo-
tettavalla tavalla järjestetty (§ 7).
Hallitus on laatinut talouden ja hallinnon valvontaa varten hallinto- ja taloussäännön.

Johtamisen kehittäminen
Johtoryhmä on sopinut yhteiset käytänteet kaksi kertaa vuodessa toteutettavia kehityskeskusteluja 
varten. Kehityskeskustelujen pohjalta laadittavissa koulutussuunnitelmissa otetaan huomioon myös 
henkilöstön omat kehittymistoiveet. 
Hallitus antaa vuosittain kirjallisen palautteen toimivalle johdolle. Palautteessa hyödynnetään 360-ar-
viointia.
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Tilintarkastajat 
Vuosikokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Johanna Perälä (varahenki-
lönä KHT Jaana Salmi) ja KHT Raimo Juurikko (varahenkilönä KHT Samuli Perälä), kaikki Pricewa-
terhouseCoopers Oy:stä. 

Varainhankinnan periaatteet
Seura saa vapaita ja käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia. Keräysvetoomuksilla pyritään var-
mistamaan vapaiden lahjoitusten riittävä määrä, jotta seuran ydintehtävä Pyhän Raamatun mahdol-
lisimman laaja, tehokas ja mielekäs levittäminen olisi mahdollista myös niillä alueilla, jotka eivät ole 
laajasti tunnettuja.
Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt seuralle keräysluvan koko maahan Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta ajalle 1.9.2009–31.8.2011 (OKU 805 A). Ålands landskapsregering on myöntänyt ke-
räysluvat Ahvenanmaan maakunnan alueelle ajalle 1.9.2009–31.8.2010 (165 K14), ja ajalle 1.9.2010–
31.8.2011 (167 K14)

Varainhoidon linjaukset
Hallitus arvioi varainhoidon järjestämistä kaksi kertaa vuodessa laadittavan raportin pohjalta.
Seuran omaisuus on sijoitettu pitkäaikaisena sijoituksena pääsääntöisesti ns. matalan riskin instru-
mentteihin. Seura ei aktiivisesti sijoita varoja suoraan osakkaisiin, vaan ainoastaan hajautetusti ylei-
sesti käytössä olevien sijoitusrahastojen kautta. Taseeseen merkityt osakkeet on saatu testamenttien 
kautta. Tämän suoran osakeomistuksen osuus oli tilikauden päättyessä 1,4 % sijoitusvarallisuuden 
tasearvosta. Osakesalkun markkina-arvo oli 100 007 euroa yli tasearvon. 
Kaikkien sijoitusten tasearvo nousi 11,8 %. Sijoitusten tuottama kassavirta oli tyydyttävää.
Hallituksen päätöksellä seuran sijoitusomaisuudesta 47 % hoidetaan omatoimisesti käyttämällä kui-
tenkin varainhoidon konsulttia (Helsingin OP Pankki / OP-Private) ja 53 % annetulla valtakirjalla 
(Nordea, Private Banking Helsinki).

Riskit ja riskienhallinta
Seuran hallitus arvioi toimintaan liittyviä riskejä ja vuosittain. Näiden pohjalta laaditaan suunnitel-
mat riskien hallintaan. Seuran toiminnan riskit liittyvät seuran maineeseen luotettavana toimijana 
sekä keskeisin yhteistyökumppanin Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntarakenteen ja seurakuntien ta-
louden kehittymiseen.
Kustannustoiminnassa riskit liittyvät kilpailutilanteen kehittymiseen. Koko seuran kannalta keskeis-
tä on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.

Tulevaisuuden näkymiä
Suhdannekehitykseen sisältyy kohtuullista epävarmuutta, mikä vaikeuttaa tulevan ennakointia.
Hallitus vahvisti joulukuussa uuden strategian vuosille 2011–2015. Vuosittain hallitus arvioi tulevai-
suuden näkymiä kehityshankkeiden ja kolme vuotta kattavan talousennusteen käsittelyn yhteydessä.
Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien taloudellisessa asemassa on tapahtumassa merkittäviä muu-
toksia. Seura varautuu tuleviin muutoksiin laajentamalla varainhankinnan pohjaa. Suomen ev.-lut. 
kirkon piirissä on myös käynnissä keskustelu lähetysjärjestöjen asemasta kirkon lähetystyön toimijoi-
na. Hallitus arvioi, että keskustelu on johtamassa seuran toiminnan kannalta myönteiseen tulokseen. 
Seuran yhteistyön muiden kirkkokuntien kanssa odotetaan kehittyvän suotuisasti.
Kehitysyhteistyömäärärahoista ja niiden kohdentamisesta käytävä julkinen keskustelu vaikeuttaa 
niin ikään tulevaisuuden arviointia. Hallitus kuitenkin katsoo, ettei seuran hankkeisiin vaikuttavia 
äkillisiä kielteisiä muutoksia ole odotettavissa. Valtion kehitysyhteistyövarojen kanavoituminen seu-
ran kautta tarjoaa pikemminkin mahdollisuuden toiminnan vahvistumiseen. Ministeriö teki vuosia 
2011–2013 koskevan päätöksen kahdelle uudelle hankkeelle. 
Kustannustoiminnassa kilpailutilanteen odotetaan pysyvän kireänä.
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Yhteisöjäsenet

Katolinen kirkko Suomessa
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen vapaakristillinen neuvosto 
(SVKN)

Seurakuntajäsenet (31.12.2010)

Akaan srk
Alajärven srk
Alavieskan srk
Alavuden srk
Alppilan srk
Anjalankosken srk
Anttolan srk
Auran srk
Enon srk
Espoonlahden srk
Espoon tuomiokirkkosrk
Euran srk
Evijärven srk
Forssan srk
Haapajärven srk
Haapaveden srk
Hakunilan srk
Hangon suomal. srk
Hauhon srk
Hankasalmen srk
Hartolan srk
Haukiputaan srk
Haukivuoren srk
Heinolan srk
Heinäveden srk
Helsingin Tuomiokirkkosrk
Hirvensalmen srk
Huittisten srk
Hyvinkään srk
Hämeenkylän srk
Hämeenlinna-Vanajan srk
Iisalmen srk
Ikaalisten srk
Ilmajoen srk
Imatran srk
Isonkyrön srk
Jalasjärven srk
Janakkalan srk
Joensuun srk
Jokioisten srk
Joroisten srk
Joutsan srk
Joutsenon srk
Juuan srk
Juupajoen srk
Jyväskylän srk
Jämijärven srk
Jämsän srk
Järvenpään srk
Kaarinan srk
Kaavin srk
Kajaanin srk
Kalajoen srk
Kangasalan srk
Kangasniemen srk
Karjasillan srk
Kauhajoen srk
Kauniaisten suomalainen srk
Kemin srk
Keminmaan srk
Kempeleen srk
Keravan srk

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

Oulunsalon srk
Oriveden srk
Padasjoen srk
Paltamon srk
Parikkalan srk
Pelkosenniemen srk
Pellon srk
Pertunmaan srk
Pieksämäen srk
Pielaveden srk
Pielisensuun srk
Pihtiputaan srk
Pirkkalan srk
Pitäjänmäen srk
Porin Teljän srk
Posion srk
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
Rekolan srk
Reisjärven srk
Riihimäen srk
Ristiinan srk
Roihuvuoren srk
Rovaniemen srk
Ruokolahden srk
Ruskon srk
Salon srk 
Sammonlahden srk
Sastamalan srk
Savitaipaleen srk
Savonlinna-Säämingin srk
Seinäjoen srk
Sievin srk
Siikaisten srk
Siikalatvan srk
Siikasalon srk
Sodankylän srk
Sotkamon srk
Suomussalmen srk
Sysmän srk
Säkylän srk
Sääksmäen srk
Tampereen Harjun srk
Tampereen Härmälän srk
Tampereen Kalevan srk
Tampereen Pyynikin srk
Tampereen Tuomiokirkkosrk
Taipalsaaren srk
Tapiolan srk
Tarvasjoen srk
Tervon srk
Tikkurilan srk
Toholammin srk
Toivakan srk
Tornion srk
Tuiran srk
Turun Henrikinsrk
Turun Katariinansrk

Turun Mikaelinsrk
Turun Tuomiokirkkosrk
Tuusulan srk
Tyrnävän srk
Töysän srk
Ulvilan srk
Utajärven srk
Vaasan suomal. srk
Valkealan srk
Vantaankosken srk
Vartiokylän srk
Vetelin srk
Vihdin srk
Virolahden srk
Virtain srk
Vuosaaren srk
Ylivieskan srk
Ylöjärven srk
Ypäjän srk
Äänekosken srk

Alueelliset Pipliaseurat

Kokonaisjäsenmäärä 31.12.2010

Etelä-Hämeen Pipliaseura  283
Etelä-Karjalan Pipliaseura  239
Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura  290
Helsingin Pipliaseura  817
Keski-Suomen Pipliaseura  211
Kuopion Pipliaseura  341
Kymenlaakson Pipliaseura  189
Mikkelin Pipliaseura  102
Lapin Pipliaseura  151
Oulun Pipliaseura  170
Pirkanmaan Pipliaseura  358
Pohjanmaan Pipliaseura  260
Pohjois-Karjalan Pipliaseura 244
Satakunnan Pipliaseura  194
Varsinais-Suomen Pipliaseura  270

Yhteensä 4 248

Muut kannattajajäsenet 244
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Henkilökunta

Henkilökunta

Pääsihteeri    Markku Kotila, teol.toht.
Apulaispääsihteeri    Martti Asikainen, teol.maist.
Talousjohtaja   Eeva Vuorinen, dipl.kirj.vaiht.
Myyntipäällikkö    Leena Koski, kauppatekn. MKT
Markkinointipäällikkö  Satu Peltosaari, myynnin amm.tutk. (libristi)
Yhteyspäällikkö    Anne Huoponen, kauppatiet.maist., teol.kand.
Yhteyspäällikkö    Satu Toukkari, diakoni, läh.siht.
Yhteyspäällikkö    Kerstin Hagberg, dipl.kielenkäänt., MKT
Graafinen suunnittelija   Anu Tuomainen, BA of Arts, Honours
IT -vastaava    Katriina Partanen, tradenomi
Kirjanpitäjä    Satu Rissanen, ATK-merkonomi
Ohjelmakoordinaattori  Matleena Järviö, yhteiskuntat. maist.
Osastosihteeri   Kati Kajander, siht.amm.tutk.
Hallinnon assistentti  Tarja Valtonen, sair.hoit.
Toimistosihteeri   Tuija Numminen, tradenomi
Raamatunkäännöskonsultti   Seppo Sipilä, teol.toht.
Projektisihteeri (Nuoret aikuiset) Outi Lievonen, teol.maist.

Seuran aluemyyjinä luterilaisiin ja 
ortodoksisiin seurakuntiin ovat toimineet:

Seuran aluemyyjät:
Matti Piitulainen (PTK)
Pohjanmaa

Urpo Sällälä (Päivä Osakeyhtiö)
Kuopio

Pertti Kaikusalo (Elias-Kirja Oy)
Juha Kaikusalo (Elias-Kirja Oy)
Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Sipoo, Vantaa, Tuusula

Päivi Pohjola (Porin Kristillinen Kirja-, Lahja- ja Kahvitupa)
Pori 
 
Päivä Osakeyhtiön edustajat (kirjakaupat ja vapaaseurakunnat):
Harri Grönqvist   
Urpo Sällälä
Petri Vettenniemi 
Jarmo Henriksson
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VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Raamattu- ja kehityshankkeet
Tuotot  

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnilta
Talousarviomäärärahat 1 188 971,81 1 220 928,61
Kohdevarat 122 648,41 115 577,12
Kolehdit 231 512,44 297 315,12
Kannattajarengastulot 9 153,60 14 209,06

Yksityishenkilöiltä 614 274,23 650 972,02
Kehitysyhteistyövarat Ulkoministeriöltä 250 476,00 249 083,00
Julkiset avustukset, Kirkkohallitukselta 45 000,00 40 000,00
Muut lahjoitukset 74 456,09 2 536 492,58 103 338,77 2 691 423,70

Kulut
Raamattu- ja kehityshankkeet:

Yhtyneiden Raamattuseurojen ohjelmat:
    Yksittäiset Pipliaseurat ja muut kumppanit -847 336,61 -736 212,81
    Yhteiset ohjelmat -276 660,02 -569 540,12
    Kehitysyhteistyö -346 816,47 -342 132,10
Muut ohjelmat -59 811,72 -32 495,39
Ohjelmien suunnittelu ja seuranta -344 472,22 -1 875 097,04 -330 274,50 -2 010 654,92

Tukitoiminnot
Tuotot tukitoiminnoista 982,65 15 273,04
Raamattutyön varainhankinnan menot -261 963,91 -243 580,76
Tiedotustoiminnan menot -144 418,01 -143 826,56
Koulutustoiminnan menot -94 744,80 -100 014,04
Raamattuhankkeet Suomessa -108 044,47 -608 188,54 -192 212,28 -664 360,60

Tuottojäämä 53 207,00 16 408,18

Raamatun kustantaminen
Tuotot 1 022 397,23 1 037 530,10
Kulut

Hankinnan ja valmistuksen kulut -549 344,26 -528 616,01
Henkilöstökulut -131 701,32 -115 400,62
Poistot -8 940,17 -6 676,09
Muut kulut -190 270,61 -880 256,36 -215 208,31 -865 901,03

Tuottojäämä 142 140,87 171 629,07

Yhteiset kulut
Henkilöstökulut -158 886,30 -160 119,32
Vuokrat -35 080,41 -31 992,41
Poistot -6 770,38 -6 922,35
Muut kulut -96 629,87 -73 277,78

Kulujäämä -297 366,96 -272 311,86

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -102 019,09 -84 274,61

YLEINEN VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut 36 106,51 33 394,89
Testamentit

raamattu- ja kehityshankkeisiin 27 798,98 48 449,40
yleiset 0,00 11 746,26

Tuottojäämä 63 905,49 93 590,55

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Osinko- ja korkotuotot 40 957,54 46 295,40
Muut sijoitustuotot 56 430,56 92 809,70
Sijoitusten kulut ja arvonalennukset -9 252,30 -97 755,06

Tuottojäämä 88 135,80 41 350,04

SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot 0,00 284 125,82

TULOS ENNEN RAHASTOSIIRTOJA 50 022,20 334 791,80

SIIRROT SIDOTUISTA RAHASTOISTA
Anna Sanan kiertää -rahaston muutos 37 629,35 111 404,54

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 87 651,55 446 196,34

Tilikauden yli/alijäämän käsittely käyttötarkoituksen mukaan:  
Siirretään MA-rahastoon -75 708,74 -315 711,70
Siirretään raamattulähetysrahastoon / -rahastosta 0,00 -115 000,00

Toimintapääomaan  11 942,81 15 484,64

   
 

 

Tuloslaskelma
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Tase 31.12.2010

  
 

VASTAAVAA  31.12.2010 31.12.2009

PYSYVÄT VASTAAVAT  

Aineelliset hyödykkeet  

Maa-alueet 70 944,00 70 944,00

 Koneet ja kalusto 27 196,28 27 956,15

Muut pitkävaikutteiset menot 4 730,79 102 871,07 11 375,91 110 276,06

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 2 034 860,76 2 034 860,76 1 820 764,86 1 820 764,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

 Aineet ja tarvikkeet 49 271,27 32 604,81

 Keskeneräiset tuotteet 108 717,13 74 665,13

 Valmiit tuotteet 482 838,83 640 827,23 463 859,61 571 129,55

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset 224 921,06 193 285,87

 Muut saamiset 56 627,14 57 580,97

 Siirtosaamiset 120 473,05 402 021,25 117 851,06 368 717,90

Rahat ja pankkisaamiset  1 042 023,31 1 218 825,15
   

4 222 603,62 4 089 713,52
VASTATTAVAA  

OMA PÄÄOMA

Sidotut rahastot

 Anna Sanan kiertää -rahasto 183 263,66 220 893,01

Vapaat rahastot

Raamattulähetysrahasto 180 007,71 180 007,71

MA-rahasto 2 274 463,16 2 454 470,87 2 198 754,42 2 378 762,13

Raamattutyön toimintapääoma 1 283 689,58 1 268 204,94

Tilikauden ylijäämä 11 942,81 1 295 632,39 15 484,64 1 283 689,58

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen 

 Ostovelat 38 356,43 46 307,50

Muut lyhytaikaiset velat 23 812,56 14 571,65

Siirtovelat 227 067,71 289 236,70 145 489,65 206 368,80

 4 222 603,62  4 089 713,52
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Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetiedot 
 
Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2010, liitetiedot 
 
Avainlukuja vuonna 2010 verrattuna vuoden 2009 tasoon: 
 
               2010                         2009    

Kokonaistuotot 3 721 166,05 4 261 048,31  
kokonaiskulut 3 671 143,85 3 926 256,51 
yli/alijäämä 50 022,20 334 791,80 
palkkakulut 647 235,55   609 264,45 
eläkekulut 108 806,10 101 488,97 
muut sosiaalikulut 22 123,35 19 870,57   
 
Em. palkkakuluihin sisältyy muutoin läpikulkevana eränä seuran kirjanpidossa käsitellyt 
käännöskonsultin kulut, jotka on peritty täysimääräisinä Yhtyneiltä Raamattuseuroilta. 
Käännöskonsultin palkka- ja muut kulut olivat yhteensä 89 525,44 euroa. 
 
Julkiset avustukset 45 000,00 euroa ovat Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen myöntämää 
määrärahaa pohjoissaamenkielisen Raamatun käännöstyöhön.  Ulkoministeriön avustus on 
rahoitusta Norsunluurannikon, Burundin ja Malawin Pipliaseurojen kanssa toteutettavaan Laupias 
samarialainen –hankkeeseen.  Vuonna 2010 maksettu avustus oli yhteensä 314 550,00 euroa, josta 
siirtyy 64 074,00 euroa käytettäväksi Burundin ja Malawin hankkeissa vuonna 2011.   
 
Saadut testamenttilahjat oli kaikki määrätty tiettyjen raamattutyön kohteiden tukemiseen. 
 
Vuoden 2010 aikana on seuran yhteisistä kuluista jyvitetty jo kirjausvaiheessa eri toiminnoille niille 
kuuluvat osuudet.  Jaetut kulut liittyvät toimitiloihin, it- ja tietoliikennekuluihin sekä vapaaehtoisiin 
henkilöstökuluihin.  Näiden jaettujen kulujen arvo vuonna 2010 oli yhteensä 260 833,39 euroa. 
 
Kaikkien rahastojen tuotot ja kulut on sisällytetty tuloslaskelman vastaaviin eriin. 
 
Tase 31.12.2010, liitetiedot: 
 
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25 %:n menojäännöspoistoa. 
 
Sijoituksiin kuuluvien osakkeiden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus on + 100 006,70 euroa.  
Muiden sijoitusten markkina-arvo on yhteensä 90 160,64 euroa yli tasearvon.  Arvonalennusta on 
sijoituksissa kirjattu yhteensä 2178,97 euroa, ja arvon palautusta 53 938,79 euroa. 
   
Erillisellä pankkitilillä olevat varat 36 709,80 on pantattu vuokranmaksun vakuudeksi. Seuralla on 
vuokravastuuta sopimuksen loppuun 30.4.2018 asti Maistraatinportti 2A:n toimitiloista 13 017,88 
euroa kuukaudessa 1.1.2011 vuokratason mukaan. Leasingvastuita seuralla on IBM 
Rahoituspalveluille 16 041,09 euroa, josta vuoden 2011 osuus on 8 058,89 euroa ja vuosien 
2012– 2013 osuus 7 982,20 euroa.  
 
Sidotun Anna sanan kiertää –rahaston varat käytetään lahjakirjan määräyksen mukaan 
raamattutyöhön Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.   
 
MA-rahasto ja raamattulähetysrahasto ovat luonteeltaan vapaita rahastoja.  Molempien rahastojen 
käyttötarkoitus on määritelty seuran hallituksen vahvistamilla säännöillä. 
 
MA-rahaston varat on sovittu käytettäväksi Raamatun levitystyön edistämisestä aiheutuviin kuluihin 
Suomessa alkuperäisen lahjoittajan Amerikan Pipliaseuran tarkoittamalla tavalla.  
 
Raamattulähetysrahaston avulla varaudutaan tulevien vuosien projektimenoihin.  Vuonna 2010 
rahaston varoja käytettiin raamattu- ja kehityshankkeisiin 180 000 euroa.  Rahastoon vuoden 2010 
tuloksesta kirjattu erä 180 000 euroa tullaan käyttämään raamattutyöhön vuosien 2011- 12 aikana.  
Toimenpiteellä varaudutaan yleisen taloudellisen tilanteen vaihteluista mahdollisesti johtuvaan 
tulokertymän tilapäiseen muutokseen. Tämä voisi muutoin hankaloittaa raamattulähetyshankkeiden 
toteutumista. 
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Oman pääoman erittely

 
Sidotut rahastot

Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2010 220 893,01
Lisäykset tilikauden aikana 13 780,17
Vähennykset tilikauden aikana -51 409,52
Tilikauden muutokset yhteensä -37 629,35
Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2010 183 263,66

Vapaat rahastot

MA-rahasto 1.1.2010 2 198 754,42
Lisäykset tilikauden aikana 87 979,83
Vähennykset tilikauden aikana -12 271,09
Tilikauden muutokset yhteensä 75 708,74

MA-rahasto 31.12.2010 2 274 463,16

Raamattulähetysrahasto 1.1.2010 180 007,71
Lisäykset tilikauden aikana 180 000,00
Vähennykset tilikauden aikana -180 000,00
Tilikauden muutokset yhteensä 0,00  

Raamattulähetysrahasto 31.12.2010 180 007,71

Vapaat rahastot yhteensä 2 454 470,87

Toimintapääoma

Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2010 1 283 689,58  
Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen 11 942,81

Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2010 1 295 632,39 1 295 632,39

Oma pääoma yhteensä 3 933 366,92

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:
Helsingissä 31.3.2011

   Pekka Särkiö Heikki Kiviluoto
   Raimo Laine Ulla Kotinurmi
   Olli Saunanoja Anna-Leena Häkkinen
   Taina Karhu Markku Kotila
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Tilintarkastuskertomus 
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