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Pipliaseura tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan heidän omalla kielellään. 
Käännämme ja kustannamme Raamattua sekä herätämme mielenkiintoa sanaa kohtaan. 
Edistämme työmme kautta lukutaitoa ja parannamme syrjäytettyjen asemaa.
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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

Ovet auki
Suomen evankelis-luterilainen kirkon uuden 
strategian antavana ajatuksena on Ovet auki. Asia-
kirja kuvaa varsin terävästi suomalaisten elämän-
piirissä tapahtuneita muutoksia ja koko maailman 
tilannetta. Sellaisena se on suositeltavaa luettavaa 
kenelle tahansa, joka haluaa ymmärtää maailmaa, 
jossa elämme.
 
Ovet auki –asiakirja sisältää kuusi näkökulmaa  
siihen, miten ovet pitäisi avata. Näistä ensimmäinen 
on saanut otsikon Ovet auki ulospäin. Sen ensim-
mäinen alakohta kuuluu näin: ”Julistamme rohkeasti 
evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa yhteiskun-
nassa ja uskonnollisessa kentässä. Käytämme kieltä, 
jota ihmiset ymmärtävät. Tunnistamme hengellisyy-
den, henkisyyden, mystiikan ja omakohtaisen koke-
muksen merkityksen."
 
Tasan kuukausi Ovet auki –strategian jälkeen Suo-
men Pipliaseura julkaisi mobiiliympäristöön tarkoi-
tetun UT2020-käännöksen, joka on suora vastaus 
asiankirjan haasteeseen Käytämme kieltä, jota ih-
miset ymmärtävät. Ekumeenisena toimijana seura 
kokoaa kirkot saman pöydän ääreen. Se, että kään-
nöstyöhön ryhdyttiin kolme vuotta sitten, osoittaa, 
että kirkoilla on yhteinen kysymys. Saman kysymyk-
sen Filippos esitti etiopialaiselle pyhiinvaeltajalle: 
"Hyvä herra, mahdatko ymmärtää mitään siitä, mitä 
luet?" (Apt. 8:30, UT2020)

 

kannen kuva: istock aukeamakuva: emma rinneheimo



Julkistusjuhla Savoyssa 22.10.2020
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”
Uusi testamentti 2020 julkaistiin

” Viesti on vahvempi, 
kun ei tarvitse 
Google kädessä lukea

UT2020 avattu yli 100 000 kertaa
kahdessa viikossa 
Tätä kirjoittaessani UT2020:n julkaisemisesta on kulunut kaksi 
viikkoa. UT2020:n alkua Matteuksen evankeliumista on avattu 
Raamattu.fi-alustalla yli 100 000 kertaa. Käyttäjiä UT2020-
verkkopalvelussa on ollut 46 000.   

Vertailuksi: Suomen Pipliaseura myi vuoden 2019 aikana yhteensä 
65 000 suomenkielistä painettua Raamattua, joista valtaosa on 
rippi- ja vihkiraamattuja. 

Aikaa Raamattu.fi:ssä on vietetty vähän yli viisi minuuttia, mikä on 
keskimäärin hyvä aika verkkosivustolle. Piplia-sovelluksessa aikaa 
on kuitenkin kulunut peräti 26 minuuttia. Eroa selittää, että Piplia- 
sovelluksessa on tekstin lisäksi kuunneltavissa äänikirja Krista 
Kososen lukemana. 

Toiminnanjohtaja Markku Kotila lausui alkusanat ja taustoitti hanketta, projektin vetäjä-
nä toiminut viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari esitteli kaikki käännöstyöhön 
osallistuneet asiantuntijat. Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja ja Oulun piispa Jukka 
Keskitalo luovutti käännöksen eteenpäin kirkkokuntien edustajille, joita olivat kansliapääl-
likkö Pekka Huokuna (ev.lut.), kirkkoherra, isä Markku Salminen (ort.), isä Marco Pasinato 
(kat.) sekä Adventtikirkon johtaja Aimo Helminen (SVKN). 

Kuvassa vasemmalta Suomen Pipliaseuran Seppo Sipilä, 
Terhi Huovari, Tuomas Juntunen ja Niko Huttunen.

Uuden testamentin UT2020 julkistusjuhlia vietettiin 22. loka-
kuuta Savoy-teatterissa. Juhlaa vietettiin kutsuvierastilaisuu-
tena, joka lähetettiin suoratoistona nettiin ja jossa sitä seurasi 
tuoreeltaan noin 140 ihmistä. Tallennetta oli muutamassa 
päivässä katsottu yli 900 kertaa. 

Raamattu kiinnostaa yhä 

UT2020 ylitti myös laajalti uutiskynnyksen keskeisissä valta-
kunnan medioissa: tv-uutisissa ja -keskusteluissa, radioissa, 
sanoma- ja aikakauslehdissä sekä verkkojuttuina kuin myös 
lukuisissa somekeskusteluissa. 

”Jos luulit, että Raamattu ei ole suomalaisten mielestä 
kiinnostava puheenaihe, väärässä olit”, kirjoitti esimerkiksi 
Kirkko ja kaupunki viitaten runsaisiin kahvipöytä- ja some-
keskusteluihin. Myös UT2020-käännöksen kävijätilastot 
ovat rohkaisevia. 
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 TEKSTI: TERHI HUOVARI KUVAT: SPS

Uusi testamentti 2020 julkaistiin

Uutta käännöstä voi vaan
lukea ja asia tulee selväksi. 
– Riikka Palosuo, testilukija

Teksti: Terhi Huovari
Kirjoittaja on Pipliaseuran viestintä-ja varainhankintajohtaja, 
joka vastasi UT2020-hankkeen projektinjohdosta. Hän 

Pipliaseuran toimistolta käsin katsottuna vastaanotto on ollut 
ilahduttavaa. Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja ja kiitos-
viestejä. Totta kai aihe herättää myös kysymyksiä ja keskustelui-
ta. Lapsuuden Raamatun tuttujen sanamuotojen muutos 
herättää tunteita.  

Käännöskohdista voi olla erilaisia tulkintoja, mutta usein lähtö-
kohtien selventäminen on auttanut ymmärtämään valittuja sana-
muotoja. Yksi keskeinen kohta on ollut se, että kääntämisen poh-
jana on ollut alkukielinen kreikan teksti, ei edellinen suomennos. 

Raamatun kieli on arkisempaa kuin moni luulee 

Julkaisujuhlan paneelissa tuli hyvin esille, että ihmisten käsitys 
Raamatun kielestä pohjautuu usein edellisten käännösten luo-
maan traditioon.  

– Me olemme tottuneet pyhään ja kankeaan kieleen aiempien 
 käännösten pohjalta, painotti ohjausryhmän jäsen, professori 
Lauri Thurén. Käännöstraditiossa myös toistuvat tietyt virheet.   
– Yritimme kääntäessä mennä juuri siihen suuntaan, että lukijat 
saisivat maistaa, millaista kieli oli alkuperäisten kuulijoiden 
korvissa. 

Millainen puhetyyli Jeesuksella sitten oli? – Lähdin kääntäjänä 
liikkeelle siitä, että Jeesus puhuisi ihan normaalia kieltä, 
sanoi toinen kääntäjistä, kieliasiantuntija Tuomas Juntunen. 
– Oli vähän hakemistakin siinä, missä menee liian arkiseksi. 
Esimerkiksi sanan urputtaa tyylisävystä käytiin keskustelua, 
ja lopulta kohtaan päätyi verbi jupista. 

Jos autuaasta ja vanhurskaasta luopuminen tuntuu 
vaikealta, on hyvä muistaa, että Raamatun kieli on alkujaan
ollut ihan tavallista kieltä, ei uskonnollista erityissanastoa. 
Se mitä nykyään ymmärrämme sanalla autuas, ei vastaa 
täysin alkukielen sanaa, jonka merkitys on lähempänä 
onnellisuutta. Vanhurskas on taas Mikael Agricolan 
kehittämä erityistermi, joka ei ole koskaan juurtunut 
ymmärrettävästi suomen kieleen. 

UT2020:ssa myös eri raamatunkirjojen tyylierojen on 
annettu  tulla läpi. Jos alkuteksti on rosoinen, sitä ei ole 
ylimääräisesti siloteltu ja harmonisoitu. 

Tavoitteeseen on päästy 

Uudesta käännöksestä on myös jäänyt pois sanoja kuten  
seimi, ruumen, ylkä, vanhurskas, ja tästä on jonkin verran 
tullut palautettakin. – Onko vaarana, että suomen kieli 
köyhtyy?, kysyi julkaisujuhlassa juontaja Päivikki Koskinen. 

– Ajattelen, ettei suomen kieli onneksi ole yhden 
raamatunkäännöksen varassa, kommentoi ohjausryhmän 
jäsen, dosentti Hanna Lappalainen. – Tämän käännöksen 
tehtävänä ei ole toimia vanhojen sanojen säilytyspaikkana 
ja turvasatamana, vaan nyt me lähdemme ymmärrettä-
vyydestä. Hän mainitsi myös, ettei käännöksessä ole 
mitenkään kavennettu sanavarastoa. – Siellä on vain 
erilaisia sanoja.  

– Viesti tuli vahvempana esiin juuri, kun ei tarvinnut 
Google kädessä lähteä lukemaan. Myös luonteet ja 
tunnelmat välittyvät tarkemmin, testilukija, lukiolainen 
Riikka Palosuo arvioi paneelissa. – Uutta käännöstä 
voi vaan lukea ja asia tulee selväksi. Viesti tulee ihan 
selvästi läpi, ainakin minulle, hän sanoi. 

U2020
  Kuuluu kaikille



Katri Korolainen on kirkolliskokouksen 

tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja 

ja Lasten ja nuorten keskuksen 

viestinnän ja vaikuttamisen johtaja 

Helsingistä. Mitä hän ajattelee 

UT2020:stä?
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVA: VILJA HARALA

Kuin Jeesus olisi 
herännyt kuolleista

Kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Katri 
Korolainen on innoissaan UT2020:sta. – Tämä on niin elävää kieltä.  
Kirkolliskokousedustajien tapaamisessa puhuimme tästä. Joku 
sanoi osuvasti, että on kuin Jeesus olisi herännyt uudelleen
henkiin, sillä hän puhuu nyt kuten mekin puhumme toisillemme. 

Korolaisen mielestä UT2020:ssa on tehty huikea työ. Kieli on 
muuttunut paljon vuoden 1992 kirkkoraamatun käännöksestä. 
Nykykieli avaa uusia näkökulmia niin kirkon aktiiveille kuin myös 
heille, joille kirkko ja Raamattu eivät ole niin tuttuja.  – UT2020 
sopii erityisen hyvin varsinkin sellaisille, jotka eivät ole niin kirk-
koaktiiveja, mutta haluaisivat tutustua Raamattuun. Sen selvittä-
miseen, mitä Raamattu oikeasti sanoo ja mitä kaikkea tärkeää 
Raamatusta löytyykään.

Puhe kertoo merkityksellisyydestä
Korolainen iloitsee myös uuden käännöksen synnyttämästä 
keskustelusta. –  Asia koetaan selvästi tärkeäksi, sillä siitä on 
puhuttu – ja sitä on myös paheksuttu – eri medioissa kesästä asti. 
Raamatun merkitys on yhä edelleen meidän yhteiskunnassamme 
suuri. Koska UT2020 ei ole kirkon virallinen versio, se antoi 
mahdollisuudet erilaisiin vaihtoehtoihin.  – Kaikki keskustelut 
ovat hyviä ja tervetulleita. Se kertoo, että asia koetaan tärkeäksi.

Korolaisen mielestä UT2020 on onnistunut myös äänikirjana. 
– Se, että äänikirjan lukee nainen, lisää kiinnostavuutta. Haluaisin 
kyllä lukea UT2020:n ihan painettunakin kirjana.

Kohti ymmärryksen siltaa
Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon strategia vuoteen 2026:ssa todetaan 
heti alkuun, että ”Käytämme kieltä, jota 
ihmiset ymmärtävät”. Myös Kirkon strategia 
on Korolaisen mielestä kielellisesti erittäin 
onnistunut.  

– Strategioiden perinteinen tarkoitushan 
on voittaa sota.  Tämä on virikepaperi 
seurakunnille. Tässä tilanteessa tarvitsemme 
selkeitä tiekarttoja, miten toimia, 
Korolainen toteaa.

Korolainen muistuttaa, että esimerkiksi 
80-luvulla syntyneille kirkko voi näyttäytyä 
irrationaalisena. Ikäryhmä ei välttämättä 
tiedä, mitä kirkko voisi tarjota heille.
– Meidän tulisi tavoittaa esimerkiksi 
kotipaikkakunnal taan opiskelupaikkakunnal-
le muuttaneet kirkkoaktiivit nuoret. On myös 
paljon aikuisia, jotka eivät perusta perhettä.
– Tarvitaan siltoja aitojen sijaan!
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 TEKSTI: HANNA HOKKANEN  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA, ISTOCK

Alle prosentilla rikkaiden maiden vuosibudjetista voitaisiin ratkoa kehittyvien maiden haasteet. 
Vielä muutama vuosi sitten kehitysyhteistyötoimijat rummuttivat YK:n johdolla lukua 0,7. 
Tavoite oli nostaa jokaisen YK:n vuosituhattavoitteisiin sitoutuneen valtion kehitysyhteistyö-
määrärahat 0,7 %:iin vuosibudjetista. Mutta mitä olisi oman elämän 0,7 %?

Luvusta voi oppia ainakin yhden asian: pieneltä tuntuvalla summalla on merkitystä! Suomalaisen keski-
palkka vuonna 2019 oli 3367 €/kk. Tästä 0,7 % on noin 23,50 €. Yleisin kokonaisansio oli 2 500 €/kk; 
siitä 0,7 % on 17,5 €.

Oman elämän 0,7 voi olla vaikkapa lahjoitus hyväntekeväisyysjärjestölle. Kuukausilahjoittaminen on 
helppo tapa tukea itselle merkittävää työtä. 

Pipliaseuran kuukausilahjoittajat ovat raamattu-uskollisia
Pipliaseura kysyi tänä syksynä joukolta kuukausilahjoittajia, miksi he lahjoittavat 
juuri meille. Vastauksissa korostui Raamatun ja lähetystyön tärkeys omassa 
henkilökohtaisessa  elämässä ja usko siihen, että Raamatun lukeminen omalla 
kielellä on hengellisesti vaikuttavaa. Moni kuukausilahjoittaja on myös aktiivinen 
Pipliaseuran alueseuran toimija. 

Miksi Pipliaseuran työ on sinulle tärkeää?
”Olen saanut itse kokea Raamatun sanan elävän. Haluan olla viemässä Jumalan 
sanaa sinne, missä sitä ei vielä ole, missä ihmiset elävät vielä ilman toivoa ja ilman 
Jumalaa.” – Tuula 

”Raamattu on minulle rakas ja tärkeä kirja. Pipliaseura tekee mielestäni äärim-
mäisen tärkeää työtä kääntämällä Raamattua äidinkielelle, niille joilla sitä ei vielä ole.     
On arvokas asia saada lukea evankeliumi omalla äidinkielellä.” – Irma 

LAHJOITTAMISEN HELPPOUS •  Kuukausilahjoittajaksi 
ryhtymisen syyksi moni mainitsi ihan käytännön seikan: 
on helpompi muistaa lahjoittaa tärkeään kohteeseen, 
kun ei tarvitse tehdä sitä yhä uudelleen. Suoramaksu- 
ja e-lasku-lahjoitukset lähtevät itsestään tililtä. 

Säännöllinen lahjoittaminen on myös lahjoituksen  
vastaanottajan kannalta kannattavaa. Tasainen lahjoi-
tusvirta tekee työn suunnittelusta helpompaa. Tämän 
tietävät myös uskolliset lahjoittajat.

“Säännöllinen tuki, pienikin, on saajan kannalta parem-
pi kuin satunnaiset lahjoitukset. Ja on lahjoittajankin 
kannalta helpompi hoitaa.” – Nimetön lahjoittaja

Raamattu on aarteista kallein”  

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi osoitteessa piplia.fi/lahjoita 
tai soittamalla asiakaspalveluun: 010 838 6500



 TEKSTI: MARTTI ASIKAINEN JA SATU TOUKKARI  KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA
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     Yli kaksi miljoonaa 
painotuotetta vuodessa

TEKSTI: HANNA HOKKANEN KUVAT: UBS

 Palestiinalaisalueella ei ole turvallisia leikkipaikkoja lapsille.

 Pyhän Matteuksen seurakunta on avannut ovensa perheille ja lapsille, 

 jotka kaipaavat rauhan satamaa konfliktin keskellä. 

Egyptissä asuu 

noin 3–4 miljoonaa 

kristityn perheen lasta, 

jotka rakentavat kristillistä iden-

titeettiään ja arvomaailmaansa 

muslimivoittoisessa ja yhä maal-

listuvammassa yhteiskunnassa. 

Egyptin Pipliaseura on nostanut 

lapset työssään keskiöön. 
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– Kirkossamme painotetaan Raamatun tärkeyttä. Sitä luetaan jo lapsesta alkaen.

Egyptin Pipliaseura on maailman suu-
rin arabiankielinen kirjankustantaja, joka 
tuottaa yli kaksi miljoonaa painotuotetta 
vuodessa. Lukuun lasketaan Raamattujen 
lisäksi monipuolinen valikoima lastenkir-
joja, tehtävävihkoja, raamatunopiskeluun 
tarkoitettuja materiaaleja ja helppolukui-
sia kertomuksia. 

– Näkymme on tuoda Raamatun kirjoituk-
set kaikkien saataville, ymmärrettävällä 
kielellä ja sellaisilla tavoilla, että jokainen 
voi ymmärtää ja käytännössä soveltaa nii-
tä elämäänsä, kertoo Egyptin Pipliaseu-
ran tiedottaja Lois Nagieb. 

Vaikka kristityt ovat Egyptissä vähem-
mistössä, on kirkkojen toiminta elinvoi-
maista. Kristittyjen perheiden lapset ha-
lutaan juurruttaa lujasti kiinni kristilliseen 
uskoon. Siksi Pipliaseurankin työn suurin 
painopiste on lapsissa ja nuorissa.

– Egyptin kristityt, jotka ovat vähemmistö 
muslimivoittoisessa valtiossa, kohtaavat 
jatkuvaa Raamatun luotettavuuden haas-
tamista ja kritiikkiä. Meidän tehtävämme 

on tarjota heille tukea, jotta heidän us-
konsa saa kasvaa, kertoo Nagieb.

Maan kattava jakeluverkosto 
nyt myös netissä
Egyptin Pipliaseura tuottaa värikkäitä, 
innostavia ja moderneja lasten raamat-
tumateriaaleja kirkkojen ja kotien käyt-
töön. Pienemmissä kylissä missä kirkko-
ja ei ole, on materiaalien noutopisteitä 
ja pienimuotoista yhteistyötä ruoka-
kauppojen kanssa. Vaikka hengellisten 
materiaalien jako kadulla on kiellettyä, 
on Pipliaseuran lastenmateriaaleja saa-
tavilla lähes maan joka kolkassa.

Tänä vuonna raamattumateriaaleja on 
viety myös ennätystahdilla verkkoon, 
jotta koronan takia koteihinsa sulkeu-
tuneet kristityt ovat voineet niitä hyö-
dyntää.

– Nyt kun vanhemmat ovat tehneet töi-
tä kotoa käsin ja lapsetkin ovat olleet 
kotona, perheet käyttävät ilmaisia verk-
komateriaalejamme todella paljon, sa-
noo Nagieb.

Raamatun hinta haaste
Oman haasteensa Egyptin Pipliaseuran 
työlle tuo se, että Raamatun hinta on 
köyhimmille ihmisille liian korkea. Seura 
kerää varoja maan sisällä ja lahjoittajilta 
Pipliaseurojen kansainvälisen verkos-
ton kautta eri puolilta maailmaa, jotta 
Raamattu voidaan antaa ilmaiseksi tai 
myydä hyvin edulliseen hintaan. Näin 
toteutuu työn tärkein tavoite tuoda kir-
joitukset kaikkien haluavien saataville. 

Egyptin Pipliaseura jakaa vuosittain 
myös köyhien perheiden lapsille joulu-
lahjaksi reppuja, jotka ovat täynnä raa-
mattumateriaaleja, tehtäviä ja piirustus-
tarvikkeita. Viime vuonna ilahduttavan 
joululahjan sai 20 000 lasta.

Yksi suosituimmista työmuodoista on 
vuosittainen maanlaajuinen raamattu-
visailu. Se rohkaisee peruskoululaisia 
opiskelemaan Raamattua systemaatti-
sesti, sillä tietoa tarvitaan kisassa, jos-
sa eri kirkkojen lapset kilpailevat keske-

nään. Noin 160 000 kouluikäistä osal-
listuu visailuun joka vuosi. 

– Nämä lapset, jotka ovat marginalisoi-
tu vähemmistö yhteiskunnassamme, 
ovat tulevaisuuden vaikuttajia yhteis-
kunnassamme. Meillä on 3–4 miljoo-
naa kristittyä lasta, jotka saavat vä-
hemmistönä jatkuvasti kuulla olevansa 
huonompia uskonsa takia. 

Egyptin yhteiskunta radikalisoituu ja 
polarisoituu, ja toisaalta maallistuu 
vauhdilla. Kristittyjen perheiden lasten 
identiteettiä haastetaan monesta suun-
nasta, mikä tekee kirkkojen ja Pipliaseu-
ran työstä erityisen merkittävää.

– Meidän on siksi ollut pakko olla luovia 
työssämme.

Egyptin Pipliaseuran Lois Nagieb.



TEKSTI: TIMO MATTI HAAPIAINEN

Selkokieli avaa Raamattua kaikille
Suomen Pipliaseura on kääntänyt vuoden 2020 aikana 

Luukkaan evankeliumia alkukielestä selkosuomelle. 

Selko-Luukas valmistuu alkuvuodesta 2021. Hankkeen

ohjausryhmän jäsen Timo Matti Haapiainen valottaa 

selkokielen taustaa ja kehitystä kirkon piirissä.

Selkokielellä on keskeinen rooli kun Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
saavutettavuutta kehitetään. Kirkon saavutettavuusohjelma saavu (2012)
ja YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista perustuva 
toimintaohjelma Aktiivisesti osallinen (2019) tukevat selkokielen käyttöä 
kirkossa. Molemmissa asiakirjoissa saavutettavuuden tarpeen ymmärretään 
nousevan sekä ympäristön tarpeista että kirkon sanomasta. Vain saavutet-
tava kirkko on kaikille avoin Kristuksen kirkko. 

Selkokielen historia kirkossa seuraa selkokielen historiaa Suomessa yleensä. 
Aluksi selkokieltä kehitettiin vastaamaan erityisesti kehitysvammaisten
henkilöiden tarpeisiin. Selkokielen kehittymisen ja käyttöympäristön 
muutosten myötä selkokielen tarve ja mahdollisuudet on opittu ymmärtä-
mään laajemmin kuin ennen. 

Suomessa ja kirkossa on nyt enemmän esimerkiksi korkean iän myötä selko-
kielestä hyötyviä ja suomea toisena kielenä puhuvia ihmisiä kuin silloin, kun 
selkokieltä ryhdyttiin kehittämään. Erityisryhmien kieli on valtavirtaistunut. 

Selkokieltä ja selkeää yleiskieltä käytetään entistä useammin kaikille 
suunnatussa yhteisessä viestinnässä ja toiminnassa niin kirkossa kuin 
muualla yhteiskunnassa. Selkokielen kotipesänä kirkon verkkosivuilla 
on toiminut selko.evl.fi-sivusto.
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Käännösnurkka on Piplia-lehden 
palsta, jossa nostetaan esiin erilaisia 
näkökulmia ja havaintoja raamatun-
käännöstyöstä.

Mitä Juudas tekee 
Selko-Luukkaassa?
Juudas ei ainakaan kavalla. Sana on liian 
vaikea selkokieleen, eikä muutenkaan ole 
paras vastine alkukielen ilmaukselle.

Kreikan verbi paradidōmi merkitsee konk-
reettisesti ”antaa eteenpäin”, esimerkiksi 
tietoa: »Moni muukin kirjoitti näistä tapah-
tumista. He näkivät kaiken itse ja kertoi-
vat siitä meille.» (Selko-Luukas 1:2)

Myös ihminen voidaan ”antaa eteenpäin” 
eri tavoin: »Tuomari voi päättää, että sinä 
olet syyllinen» (12:58). »Kuka tahansa voi 
pettää teidät» (21:16).

Juudaksen toimintaa kuvaavana verbi saa 
useita eri käännösvastineita. Juudas 
lupaa luovuttaa Jeesuksen (22:6) eli 
antaa hänet  vangiksi (22:4). Jeesus sanoo: 
»Minun pettäjäni syö tämän saman 
pöydän ääressä» (22:21) ja vangitsemis-
hetkellä: »Juudas, suudelmallako sinä 
paljastat minut?» (22:48)

Mielestäni selkeydessään ylivertainen 
paradidōmi-käännös on jae, jossa Jeesus 
puhuu kohtalostaan etukäteen: »Yksi 
 teistä kertoo vastustajilleni, missä minut 
voi pidättää. Niin minä joudun vangiksi.» 
(9:44)

TEKSTI: MIKA ASPINEN

Kirjoittaja on Kirkon koulutuskeskuksen raamat-
tuteologian opettaja ja Pipliaseuran Selko-Luukas 
-käännöshankkeen ohjausryhmän jäsen.   
Selko-Luukas valmistuu alkuvuodesta 2021.

Käännösnurkka 
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TEKSTI: TIMO MATTI HAAPIAINEN

Vuoden 1938 käännöksen jouluevankeliumin osasin 
ulkoa.  Kun ensimmäisen kerran sain suuren perheen 
nuorimpana "lukea" sen ääneen ennen jouluaterialle 
käymistä, kompastelin vain siinä, missä "Maria tuktisteli 
sitä sydämessänsä". 

Kun 1992 käännös otettiin käyttöön, jouluevankeliumista 
meni monelta maku. Se oli ollut niin kuin pyhä joulu-
runo, jonka riimit osataan ja jonka sanakäänteiden toista-
misesta tulee se lapsuuden jouluista tuttu tunne. 
Oltiin järkyttyneitä kuin silloin, kun Jorma Hynninen 
korvasi Sulo Saaritsin legendaarisen tulkinnan joulu-
laulusta Taas kaikki kauniit muistot. 

Ymmärtääkö kaiken ei ole niin tärkeää kuin se, miltä 
tuntuu. Joulurauhan julistuksen voi kaikessa rauhassa 
päättää Porilaisten marssiin, koska kuulijan korva osaa jo 
odottaa sitä eikä enää tunnista, mistä verisessä, kostonhi-
moisessa marssissa oikeastaan on kyse.  

Pasuunain soitolla vahvistettuun vakaumukseemme so-
pii lyyrinen ylätyyli. Tahdomme ennemmin juhlallisen Ju-
malan kuin arkisen. Nostalgiantarpeemme vaatii seimen 
päälle koristeellista, tosiasiat pehmentävää hilettä.  

Kun Pipliaseuran suuri hanke, UT2020, on vihdoin valmis, 
tarkistan ensimmäiseksi, mitä vastasynnyttänyt Maria 
sydämensä kanssa tekee. Runous on siltä osin tallessa. 
Maria painaa edelleen kaiken sydämeensä. Uusin kään-
nös tosin tekee hänestä sisäänpäin kääntyvän mystikon 
sijaan loogisen päättelijän: nyt Maria yrittää ymmärtää, 
miten asiat liittyivät toisiinsa.  

* KOLUMNI

Minulle sopivat "veronmaksaja" ja "eläinten heinät" ja 
"kaukalo". Erityisen hyvin minulle sopii, että "korkeuksien 
Jumalaa" ylistävät enkelit ovat lakanneet käyttämästä 
täysin merkityksensä kadottanutta sanaa vapahtaja ja  
puhuvat selvällä suomen kielellä pelastajasta.  

Minulle nimittäin sopii, että pyhistä joulujakeista putoaa 
viimeinenkin hile. Hile tekee joulun evankeliumista   
pelkän myytin. Siksi minulle pitää yhä uudestaan uusin 
sanoin kertoa, että Jumala syntyi ulkopuolelle, syvään 
toiseuteen ja pakolaisuuden turvattomuuteen. 

Lukeeko kukaan enää jouluevankeliumia ääneen? 
Krista Kosonen lukee. Ei olisi ihme, jos Krista Kososen 
kauniisti lukema joulun evankeliumi muuttuisi uudeksi 
joulurunoksi, johon olohuoneissamme totutaan ja jonka 
korvaaminen uudella tuottaa aikanaan seuraavan 
pyhäinhäväistyksen.  

Pipliaseuran tosin täytyy tuottaa siitä itsenäinen äänit-
teensä. Kuka meistä enää muistaa, mistä se joulun 
evankeliumi alkaa ja mihin päättyy. Sehän on meille se 
harvoin käyttöön otettu koru, ei arkisen käytön esine. 

 

Hileestä riisuttu joulukaukalo

Kaisa Raittila on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja. Lisäksi hän on intohimoinen pyhien kirjoitusten rakastaja, 

joka toivoo Raamatun palaavan lyömäaseen harhapolulta lohduttajan ja rohkaisijan virkaan. 
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ajankohtaista

VOIMAlahja

Joululahjaksi 
aineeton Voimalahja

Voimalahja on Pipliaseuran 
aineeton lahja, jonka avulla 
välität lämpimät ajatuksesi 
ystävälle ja tuet Raamatun
kääntämistä, käyttöä ja lukutaito-
työtä Pipliaseuran työalueilla 
eri puolilla maailmaa. 

Jouluisilla Voimalahjoilla 
tuetaan lapsien parissa 
tehtävää työtä Lähi-idässä,
jossa Raamatun arvot 
rakentavat rauhaa, vapautta 
ja yhteisymmärrystä. 

Tilaa Voimalahjat osoitteesta 
voimalahja.fi

Kirkkopäivät Jyväskylässä 17.–19.5.2019

✐
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Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat Oulussa 21.–23.5.2021 
Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat yhdistyvät ensi vuonna yhteiseksi tapahtumaksi 
teemalla Kuuntelen. Ymmärrän. Kunnioitan. #yhdessä2021-nimellä kulkeva  
tapahtuma pidetään Oulussa toukokuussa koronatilanne huomioiden. 

Pipliaseura on mukana rakentamassa ohjelmaa. Suunnittelemme esimerkiksi 
yhteistä lauantain aamutilaisuutta Oulun Tuomiokirkkoon yhdessä Lähetys-
seuran ja Oulun seurakuntien kanssa. Myös Pipliaseuran virallinen vuosi-
kokous pidetään #yhdessä2021 -tapahtuman yhteydessä, joten emme  järjes-
tä ensi vuonna omaa raamattutapahtumaa.

Koronatilanteen vuoksi tapahtuman ohjelmakokonaisuudesta päätetään  
myöhemmin. Ohjelma julkaistaan tammikuussa 2021 kirkkopaivat.fi -sivulla. 
Ohjelmaosiot, joissa Pipliaseura on ohjelmajärjestäjänä päivitetään  
piplia.fi:n tapahtumakalenteriin.

Lisätietoja: sidosryhmäkoordinaattori Satu Toukkari, satu.toukkari@piplia.fi

Muutosvoimana oma kieli 
Vuoden 2021 vuositeema keskittyy pohtimaan modernin raamatunkäännös-
työn mahdollisuuksia ja omakielisen Raamatun vaikuttavuutta vähemmistö-
kielten ja -kansojen asemaan, kielen kehitykseen ja kirkkojen työhön. Kieli 
myös muuttuu. Jotta käännöksen kieli säilyy ajanmukaisena ja ymmärrettä-
vänä, kaikilla kielillä tarvitaan raamatunkäännösten jatkuvaa uudistamista. 
Kysymykseen pureudutaan avaamalla muuan muassa sitä, miten UT2020 
kääntyi mobiiliksi.

Materiaalien ja koulutuksen kautta toivotaan syntyvän ideoita asian esillä- 
pitoon seurakunnan medioissa, rippikouluissa ja aikuistyössä, jotta raamatun-
käännöstyön merkitys avautuu uudella tavalla.

Vuoden 2021 koulutukset ovat 22.1. Helsingissä, 12.2. Jyväskylässä,
18.2. Kangasniemellä ja 19.2. Tampereella.  Tämän lisäksi tarjolla on eri työn-
tekijäryhmille erikseen räätälöidyt webinaarit, joista saa juuri omaan työhönsä 
liittyvät vinkit ja ajankohtaisen tiedon.

Ilmoittautuminen koulutuksiin ja webinaareihin: 
piplia.fi/osallistu/tapahtumakalenteri

Vuositeema inspiroi ohjelmatuotantoa myös 
seuraaviin vuoden 2021 tapahtumiin:
• 13.1.2021 Kirkon kasvatuksen päivillä verkossa
• 19.–21.3.2021 Jaetut eväät –jumalanpalveluspäivillä Kuopiossa
• 21.–23.5.2021 Kirkkopäivillä Oulussa

Vuositeema ja Pipliaseuran työntekijät ovat mukana myös hiippakuntien 
vuoden 2021 lähetys- ja kansainvälisen työn seminaareissa ja lähetysjuhlilla. 
Pipliaseura palvelee mielellään hiippakunnissa ja seurakunnissa, joten olkaa 
yhteydessä toiveistanne ja tarpeistanne.
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Siunattua joulua!
PIPLIAN KRISTILLISESSÄ JOULUKORTISSA on aito joulun sanoma. Kortin 
teema on syntymän ihme. Nuori äiti Maria pitelee sylissään vasta-
syntynyttä esikoistaan. Rauhaisa, sininen hetki säteilee pyhyyttä ja 
rakkautta.

Joulun evankeliumiteksti kehystää kuvaa, Luukas 2:1–14. Teksti on 
saatavana perinteisen 92-käännöksen lisäksi ruotsinkielisenä sekä 
uudella UT2020-käännöksellä.

Tilaa täältä: pipliakauppa.fi/joulukortti

UT2020-äänikirja verkkokirjakauppoihin
Krista Kososen lukema äänikirja on saavuttanut suuren 
suosion Piplia-sovelluksessa, missä se on kuunneltavissa
ilmaiseksi. Äänikirjaa on toivottu saataville myös 
ladattavana mp3-kirjana. UT2020 on tulossa tässä 
muodossa myyntiin joulukuussa suurimpiin verkkokirja-
kauppoihin kuten Suomalaiseen kirjakauppaan, 
adlibris.com:iin sekä Prisman verkkokauppaan. Käyttäjä 
voi tällöin ladata äänituotannon omalle laitteelleen 
kertalisenssillä ja kuunnella äänikirjaa omilla laitteillaan 
sovelluksesta riippumatta. Äänikirjalatauksen  hinta 
on 28 € (ovh). 

Ilmaiseksi saat sen oheisilla ohjeilla.

MISTÄ KÄÄNNÖS LÖYTYY? 

Lue tekstinä: www.raamattu.fi/ut2020

Lue tekstinä tai kuuntele äänikirjana: 

Piplia-sovellus. Lataa Google Playsta 

tai Apple Storesta.

Sekä teksti että äänikirja ovat ilmaisia, 

mutta äänikirjan kuuntelu vaatii 

rekisteröitymisen. Kuuntelupainike 

löytyy sovelluksesta tekstin yhteydestä. 

Lisäohjeita: www.raamattu.fi/ut2020

Lue lisää  UT2020-käännöksestä ja 

tekijöistä: www.piplia.fi



KUVA: iSTOCK
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TEKSTI: MARI LEPPÄNEN  KUVA: iSTOCK

poikkeusaikojeN jouLu

Mari Leppänen on Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani, joka 
toimii myös Hiljaisuuden Ystävien puheenjohtajana. Leppänen kirjoittaa 
Piplia-lehden tämänvuotiset raamattumietiskelyt..

Tulevaan jouluun valmistaudutaan kodeissa poikkeusoloissa. 
Sukupolvien kohtaaminen, mikä on ollut meille joulussa tärkeää, 
ei olekaan tänä jouluna samalla tavalla mahdollista. Monissa 
kodeissa joulun juhlaa vietetään pienellä porukalla ja isovan-
hempiin ollaan yhteydessä etäyhteyksien kautta. Joistakin rak-
kaista perinteistä joudutaan luopumaan, jouluvietto yksinker-
taistuu.

Myös seurakunnissa jouluun valmistaudutaan epävarmuuden 
keskellä. Joulu on monelle suomalaiselle tärkein kirkkovuoden 
pyhä, monille vuodenkierrossa ainoa kerta, kun löytää paikkansa 
kotikirkon penkistä. Tänä jouluna useissa seurakunnissa viete-
tään ulkoilmajoulua. Kirkkojen ovet ovat auki omaa hiljentymistä 
varten, jouluhartauksia pidetään kirkonmäellä ja ihmisiä kohda-
taan hautausmailla. 
 
Joulun traditiot ovat meille rakkaita ja uuteen ei ole helppo
asettautua. Kannamme mukanamme lapsuuden joulujen tuok-
suja ja tunnelmia, ihmisiä, unelmia ja pettymyksiä. Luulen, että 
meistä jokaisella on joku asia, josta syntyy oikean joulun tuntu. 
Sitä vaalimme, sitä etsimme ja sitä rukoilemme yhä edelleen jou-
luumme. Pimeän syksyn päätteeksi joulukirkkoon on istahdettu 
erilaisten vaiheiden kautta. Työn uuvuttamina, jouluvalmistelu-
jen väsyttäminä, yhteyttä kaivaten tai syvää iloa tuntien. 

 
Poikkeusoloista alkoi joulun perinne. Betlehemin poikkeusolois-
sa ei ollut tuttua ja turvallista, ja silti kaikki toteutui parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tähän kertomukseen liitytään ja turvataan 
tänäkin jouluna eri puolilla maailmaa, erilaisissa olosuhteissa. 
Joulukertomus ei ole pelkkä tapahtuma kaukana menneisyydes-
sä vaan jouluna ikuisuus leikkaa meidän aikaamme. Betlehem ei 
irtoa elämästämme, se on kaikkialla täällä. Joulun kertomus on 
sidottu arkeemme ja huokauksiimme, kaikkiin aikoihin. Vanhan 
kristillisen ajatuksen mukaan Kristus todella syntyy uudestaan ja 
uudestaan, ihmisten sydämissä.
 
Siksi joulu on iloinen juhla. Silti kaikki muistot eivät ole kaunii-
ta. Yksinäinen joulu voi pelottaa. Tulevaan jouluun saattaa liittyä 
myös patoutunutta ikävää ja kosketuksen kaipausta. Muistam-
me niitä rakkaita ihmisiä, joita ei enää ole. Kaipaamme niitä ihmi-
siä, joita emme saa lähelle. Muistamme niitä jouluja, joita ei enää 
syystä tai toisesta tule. Sopeudumme uuteen. Pelkäämme yk-
sinäisyyttä, ulkopuolisuutta, kolkkoutta. Kaipaamme rakkautta, 
rauhaa ja yhteyttä.
 
Joulun ihme on se, että Jumala tulee ihmiseksi. Mikään näistä 
tunteista ei ole hänelle vieras. Hän tuntee hyvin myös poikkeus-
olojen pelot. 
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MIKKELIN PIPLIASEURA
Pj. Osmo Luukkonen
Mikkelin seurakuntakeskus PL 21, 
50101 Mikkeli
osmo.luukkonen@evl.fi

OULUN PIPLIASEURA
Pj. Seija Helomaa 
Kirkonniementie 6, 90900 Kiiminki
040 5793 245, 
seija.helomaa@evl.fi 
Aluekouluttaja Riku Korkeamäki, 
puh. 044 020 2262, 
riku.korkeamaki@gmail.com

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Anne Karhola
Kaskitie 12, 33540 Tampere
anne.karhola@tukenanne.fi

POHJANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Teemu Kakkuri
Käenpolku 6 A, 92130 Raahe
040 6710 685, teemu.kakkuri@evl.fi

POHJOIS-KARJALAN  PIPLIASEURA
Pj. Anna Holopainen
Rantakylänkatu 2, PL 504, 
80161 Joensuu 050 585 8714

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

VARSINAIS-SUOMEN  PIPLIASEURA
Pj. Esko Laine 
Ylännekatu 7, 20540 Turku
050 566 2110

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Kansainvälinen työ
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6514
Chris Pekka Wilde, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6501
Ari Vitikainen, asiantuntija, lukutaitotyö 010 838 6521
Seurakuntapalvelu
Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 010 838 6531
Ulla Oinonen, sidosryhmäpäällikkö 010 838 6518
Katja Hannula, kehittämispäällikkö 010 838 6517 
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6534 
Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti 010 838 6522
Satu Peltosaari-Lahtinen, yhteyspäällikkö, 
tuotemarkkinointi 010 838 6523
Viestintä ja varainhankinta
Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 010 838 6536 
Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö 010 838 6532
Eriikka Käyhkö, verkkoviestintäpäällikkö 010 838 6535
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Talous ja hallinto
Piia Huurtola, hallintojohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516

etunimi.sukunimi@piplia.fi, katso tarkemmat yhteystiedot: piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali:  info@piplia.fi

   Tilaan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
   Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet    
         lahjoittamisen käynnistämiseksi.
   Tilaan esitteitä raamattutyöstä  (n. 9 kpl / vuosi)
   Liityn kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)
   Haluan tietoa testamenttilahjoituksesta. 

   Tilaan sähköisen uutiskirjeen
   Olen muuttanut  / osoitteessani on virhe. Täytä sekä nykyinen että uusi osoite.

Piplia 4/2020

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

piplia.fi  | raamattu.fi  | agricola.fi  |  pipliakauppa.fi

ETELÄ-HÄMEEN PIPLIASEURA
Siht. Seija Sunna
Tarjantie 79 A 12, 15950 Lahti
050 543 9812

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

ETELÄ-POHJANMAAN  PIPLIASEURA

HELSINGIN PIPLIASEURA
Siht. Sirpa Tallberg
044 522 4933, sirpa.mar@hotmail.com

KESKI-SUOMEN PIPLIASEURA
Pj. Risto Vallipuro, 
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,  
41160 Tikkakoski
040 545 8720, risto.vallipuro@evl.fi

KUOPION PIPLIASEURA
Siht. Terttu Möykkynen,   
Hatsalankatu 8 B 45, 70100 Kuopio
050 302 0417, terttum47@gmail.com

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Hannu Laukala
045 230 6645, 
hannu.laukala@gmail.com

LAPIN PIPLIASEURA
Pj. Matti Suomela
Notkontie 5, 99600 Sodankylä.
0400 399100,
matti.suomela@pp.inet.fi

Pipliaseura maksaa postimaksun

suomen PiPliaseura ry
tunnus 5005 291
00003 vastauslähetys
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Seuraa ja osallistu somessa                    
         @pipliaseura       t       ™ 

MYYNTI    
myynnin puhelinpalvelu ma—pe 9—16    
puh.  010 838 6520   |   myynti@piplia.fi  

Jukka Keskitalo (pj.), Anne Haverinen, Helsinki (SVKN), 
Oskari Juurikkala, Helsinki (kat.), Minna Koistinen, 
Imatra (ev.lut.), Risto Korhonen, Tampere (ev.lut.),  
Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Risto Nurmela,  
Parainen (ev.lut.), Minna Saarelma-Paukkala, Lahti  
(ev.lut.) ja Jaakko Weuro, Helsinki (ev.lut.).

 

Nimi ...........................................................      Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite  ............................................................   Uusi osoite.....................................................................

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



Merkitse viivalle kappalemäärät!

uutuus!

 1, Joh 4:10

pipliakauppa.fi  ■  
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Katuosoite 

Postinro ja –toimipaikka
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Pipliaseura maksaa postimaksun.

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

  

Tilauksen postikulut lisätään hintaan ilmoitamme tekstiviestillä Paketin saaPumisesta!

Joulukortti 5 kpl 10 €   suomenkielinen          ruotsinkielinen           UT2020 käännöksellä       

Riipukset: Rohkeus 37 €           Ikuinen ystävä 41 €            Herran siunaus 59 €

Rapinaraamattu 9,90 € 

Piplia lapsille 28 €   

Pikku Piplia 22 € 

rohkeus teräsriiPus                    
Sinä olet rohkea ja rakas! 
Koruteräksinen ristiriipus. 
pieni kooltaan, mutta 
suuri sanomaltaan.
37 €

  

Tee arvoteko: Osta 

koru ja tuet tärkeää 

raamattutyötämme 

maailmalla!

Pikku Piplia

ikuinen ystävä 
hoPeariiPus

Siiveniskun verran 
asennetta kuten sinussa. 
41 €      

                                                    

herran siunaus
hoPeariiPus
Siunauksen ihmeellistä 
voimaa aina mukanasi. 
59 €       

Vauvan oma 
rapinaraamattu

Siinä on rakkaus  

20 raamatun-
kertomusta 
isoilla kuvilla. 
3–7-vuotiaille. 
22 €

Sinä olet ihme! 
Vauvan ensikirja 
rapisevalla 
kannella. 9,90 €

Piplia lapsille
200 eläväistä 
raamatun-
kertomusta 
kuvien kera. 
7–12 -vuotialle. 
28 €

Nahkakantinen Raamattu 
ja virsikirja
Arvonsa pitävä toivelahja. Tutustu 
kauniiseen valikoimaan ja tilaa 
pipliakauppa.fi. 

Tilaa netissä 
pipliakauppa.fi, niin 
saat lahjatarjouksen 
-20 % kaikista 
Raamatuista ja virsi-
kirjoista koodilla 
PIPLIASYKSY20. 
Voimassa 30.12.2020 
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