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pääkirjoitus

MARKKU KOTILA

Tehkää siis
ihmisille kaikkea
sitä, mitä toivoisitte
heidän tekevän
teille.
Matt 7:12, UT2020

Toisenlainen paasto
Riehakkaan laskiaistiistain jälkeen tulee tuhkakeskiviikko, jota tänä vuonna vietetään 17.2.2021.
Siitä alkaa paastonaika, joka päättyy pääsiäisaamun
riemujuhlaan.
Paasto liitetään yleensä jostakin luopumiseen. Yksi
luopuu ruoka-aineista, toinen joistain juomista.
Kristillisen paaston tavoite ei kuitenkaan ole itsearvoisesti jostakin luopuminen, vaan pääseminen
lähemmäksi Jumalaa. Jostain luopuminen on vain
yksi keino, jonka avulla joku voi herkemmin kuulla
Jumalan puhuttelun. Ruoka- tai juomapaasto ei
kuitenkaan sovi kaikille. Monilla on esteenä myös
terveydelliset syyt, niin myös minulla.
Matteuksen evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen
paastosta, joka kesti neljäkymmentä päivää
(Matt. 4:1–11). Kertomuksen keskiössä on kolme
sitaattia Vanhasta testamentista. Paholainen esittää
Jeesukselle kolme ärsyttävää kysymystä. Joka kerta
Jeesus vastaa sitaatilla Vanhasta testamentista.
Teen sinulle paastoehdotuksen: seuraa Jeesusta.
Lataa puhelimeesi Piplia-sovellus ja kuuntele
paastonajan jokaisena päivänä yksi luku Uudesta
testamentista. UT2020 vie sinut lähemmäs
Jeesusta ja olet valmis kohtaamaan hänet pääsiäisaamun ilojuhlassa. Toisenlainen paasto kutsuu.

LAHJOITUSTILI
DANSKE BANK FI 58 8000 1800 0557 83
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TEKSTI: SUOMEN PIPLIASEURA

Uusi vuosi alkoi UT2020käännöksen merkeissä
Uuden testamentin uuden käännöksen, UT2020:n, julkaisujuhlia vietettiin 22.10.2020 Savoyteatterissa. Uuden käännöksen vastaanottivat tuoreeltaan eri kirkkokuntien edustajat. Yleisö näki
juhlan poikkeusoloissa livestreaminä. Lukijat ja kuuntelijat löysivät myös itse käännöksen heti.

Ennätykselliset kävijämäärät

Kahden ensimmäisen viikon aikana Raamattu.fi-palvelussa
UT2020-käännöstä avattiin yli 100 000 kertaa ja kolmessa
kuukaudessa jo 300 000 kertaa, kun vastaava 92-käännöksen luku oli 188 000 avauskertaa.

UT2020-käännöstä heti julkaisun jälkeisenä sunnuntaina
sekä joulunalusaikana.

Verkko ollut UT2020-tapahtumien päänäyttämö

UT2020 on innoittanut myös monia lataamaan Piplia-sovelluksen, jolla on UT2020:n julkaisun jälkeen ollut jopa 16 000
uutta käyttäjää. Keskimäärin yhden käyttäjän Piplia-sovelluksessa viettämä kokonaiskuunteluaika on tunti, mikä kertoo
vahvasta sitoutumisesta.

UT2020 oli laajasti esillä valtakunnan medioissa: tv-uutisissa
ja -keskusteluissa, eri radioissa, sanoma- ja aikakauslehdissä
sekä verkkojuttuina ja somessa. Esimerkiksi Yle Radion
Horisontti, Aristoteleen kantapää, Yle hartaudet sekä
Yle TV1:n Pisara ovat tarjonneet runsaasti UT2020-aiheista
sisältöä, joka löytyy edelleen Yle Areenasta.

Myös seurakunnissa uusi UT2020-käännös on innostanut.
Helsingin Tuomasmessussa, Tampereen tuomiokirkkoseurakunnassa ja monissa muissa seurakunnissa luettiin

Pipliaseuran UT2020-asiantuntijoita on kysytty paljon vierailuille seurakuntiin ja eri tilaisuuksiin. Korona-ajasta johtuen
moni vierailuista on tapahtunut verkossa ja löytyy tallenteena.

U 2020
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KUVAT: ISTOCK, HENKILÖKUVAT SAATU HAASTATELTAVILTA

Kun kuulin ensi kertaa UT2020:sta, olin alkuun
hieman epäilevä. Voisiko pelkkä mobiiliversio ja äänikirja toimia ilman painettua teosta? Käännös kuitenkin kiinnosti siksikin, että tunnen ohjausryhmässä
olleen Teologisen opiston rehtorin, Timo Lehikoisen.
Olen myös istunut raakakäännöksen tehneen Niko
Huttusen Uuden testamentin kreikan luennoilla.
Otin tavoitteeksi lukea kaksi lukua UT2020:aa
päivässä ja verrata sitä neljään aikaisempaan käännökseen (1776, 1938, 1992 ja Raamattu kansalle).
Mitä suurempi ero eri käännösten välillä, sitä hanakammin siihen olen tarttunut ja yrittänyt jakaa jonkun ajatuksen jyväsen kyseisestä jakeesta Twitterissä että Facebookissa. Myös seurakuntalaisissa aihe
on herättänyt kiinnostusta.
Tero Koskinen, teologian maisteri, johtava pastori, Espoon
vapaaseurakunta
Ylärivi: Kati PIrttimaa, Lars Ahlbäck. Alarivi: Emil Anton,
Tero Koskinen.

Koska UT2020 on ekumeeninen käännös, pyysimme eri kirkkokuntien edustajia kertomaan ensi kokemuksia käännöksestä.
Pidän UT2020:sta. Käytän tätä käännöstä tällä hetkellä eniten. Kirjoitin juuri Vartija-lehteen jutun UT2020:n
Paavalin kirjeiden pohjalta.
Luulen, ettei suurin osa ortodokseista ole vielä avannut
UT2020-käännöstä. Olen kuullut jonkin verran ’oi kun
se vanha käännös oli niin kaunista kieltä’-tyylisiä kannanottoja viitaten 1933/38-käännökseen, mutta ainakaan julkisesti UT2020:aa ei ole moitittu. Päinvastoin.
Itse pidän siitä, että esimerkiksi demonit ovat tehneet
paluun – nuoret ovat tottuneet tällaiseen, videopeleissähän on demoneita myös!”
Lars Ahlbäck, lähihoitaja, teologi (ort.), vihitty pappi

Odotin UT2020:aa innolla. Seurasin prosessia
sivusta, ja työskentelytapa vaikutti kiinnostavalta.
Erityisesti minua puhutteli ajatus siitä, että runous,
proosa ja oppitekstit ovat kielellisesti erilaisia, ja sen
pitää myös tekstissä näkyä. Olen aikaisemmin lukenut suomenkielisen Raamatun rinnalla englanninkielistä. Monet Raamatun kohdat ovat avautuneet toisella kielellä toisin, on löytynyt uusia nyansseja. Nyt
samaa voi tehdä suomeksikin, se tuntuu hienolta.
Tuomasmessussa on luettu tekstit UT2020:sta.
Palaute on ollut myönteistä. On mahdollista, että
kaikkein tutuimpien tekstien kohdalla uudet sanavalinnat hämmästyttävät, mutta niinhän se on
aina – jouluevankeliumikin on monille ”oikea” vain
1938-käännöksen mukaan. On hyvä, että tekstit 		
puhuttelevat, uudellakin tavalla.”
Kati Pirttimaa, pastori, Tuomasyhteisön toiminnanjohtaja

Tein Facebookiin videojoulukalenterin, johon kutsuin
haastateltavia yli kirkkokuntarajojen keskustelemaan
UT2020:n pohjalta Luukkaan evankeliumista. Mukana oli
muslimikansanedustajakin. Yhden luukun teko vei minulta
noin tunnin päivässä. Nyt olen pohtinut, tekisinkö Apostolien teoista UT2020-paastoriparin. Se vaatisi 28 luukkua.
Kuuntelen parhaillaan päivittäin luvun arameankielistä Johanneksen evankeliumia ja luen sitä samalla UT2020:sta.
Ymmärrän arameaa vasta vähän, mutta UT2020:n avulla pysyn perässä. Katolilaiset ovat nähdäkseni ottaneet
UT2020:n vastaan pääasiassa hyvin.”
Emil Anton, teologian tohtori (kat.), tietokirjailija,
toimittaja, Pyhän Marian seurakunta

Mistä UT2020 löytyy?
• Lue tekstinä: www.raamattu.fi/ut2020
• Lue tekstinä tai kuuntele äänikirjana: Piplia-sovellus. 		
Lukijana Krista Kosonen.
• Mp3:na hyvin varustetuista verkkokaupoista
Huomaa myös:
• UT2020-aiheisia videoita: youtube.com/pipliaseura.
• Näin syntyi UT2020 -ohjelmasarja: Piplia.fi
• UT2020-käännöstä käsittelevä keskustelusarja maalis-		
huhtikuussa 2021.
Lisätietoja Pipliaseuran tapahtumakalenterista 		
Piplia.fi tai facebook.com/fokustripla
PIPLIA
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TEKSTI: SATU TOUKKARI KUVA: JOHANNA TANSKA

Lempeän kristillisyyden ehdoilla
Kukaan ei seiso ihmisten edessä ja 		
määrittele, että tällaista on usko, 		
tällainen on Jumala: ota tai jätä.
Lempeässä kristillisyydessä ihmisen
ja Jumalan välille jää vapaa tila.
— Lempeä kristillisyys on minusta
sellaista kristinuskoa, joka pyrkii 		
luomaan suvaitsevaista tilaa ihmisen
ja Jumalan kohtaamiselle turvallisessa
ja sallivassa ilmapiirissä. On tilaa epäilylle, kyselylle, keskeneräisyydelle, 		
rikkinäisyydelle ja varjoille.
Piplia-lehden tämän vuoden kolumnistina aloittaa Hiljaisuuden Ystävien
uusi toiminnanjohtaja Juha Tanska.
Tanska hakee liittymäkohtaa Raamatun
ja mitä tavallisimman arjen välillä.
Juha Tanska tunnetaan maanläheisen
kristillisyyden puolestapuhujana. Hän
painottaa lempeää, tilaa antavaa, keskeneräisyyden hyväksyvää kristillisyyttä.

Länsimaisen kirkon historiassa kirkko
on ollut ankara, kontrolloiva ja esivaltaa
edustava instituutio. Kirkolla on ollut
rangaistuskeinonsa. Se on voinut häpäistä
ja syrjäyttää ihmisiä, Juha Tanska sanoo.
Lempeä kristillisyys avautuu
vastakohdastaan käsin
Tanskan mukaan lempeä kristillisyys
ei käytä yhteiskunnallista eikä hengellisesti alistavaa valtaa.
Lempeää kristillisyyttä koen kohdanneeni eniten Taizé-tyyppisessä hengellisyydessä.
— Siinä ei edes oleteta, että uskon ja
Jumalan salaisuuden voisi ottaa käsitteellisesti ja sanallisesti haltuun.

Lempeä kristillisyys ei rakenna sanoilla
sellaista todellisuutta, johon kukaan
ei yllä. Pikemminkin se tunnistaa todellisuuden kaikessa hauraudessaan ja
vajavaisuudessaan.
— Lempeä kristillisyys ei hyväksy ihmisten alistamista eikä hyväksikäyttöä. 		
Kristilliseen uskoon kuuluu sen sijaan
oikeudenmukaisuuden periaate ja ihmisen puolelle asettuminen: kärsivällinen
työ paremman maailman puolesta. Jos
kulttuurinen ihanne on helppo ja mukava
elämä, kristityn kutsumuksen todesta
ottaminen ei takaa tätä. Kristinuskoon
kuuluu myös jonkinlainen eksistentiaalinen ahdistus. Ihmisen täytyy suostua
siihen, että ahdistus, vaikeudet ja epä-
onnistuminenkin ovat osa kristityn kutsumusta, Tanska mietiskelee.
Pappina ja maaviljelijänä
Juha Tanska on paitsi pappi, myös maanviljelijä Haminassa. Miten näiden kutsumusten yhdistäminen onnistuu?
— Kun olin nuori teologian opiskelija,
halusin yhdistää kestävämmän, ekologisen elämäntavan sekä papin työn. Se
oli nuoruuden idealismia vailla realiteettien ymmärrystä.
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* KOLUMNI
Seppo Sipilä toimii johtavana raamatunkäännöstyön asiantuntijana
Suomen Pipliaseurassa ja Yhtyneiden Raamattuseurojen hankkeissa.

Pientilan viljely sitoo pääomaa eikä
ole taloudellisesti kannattavaa.
— Tämän ei ole tarkoitus olla uhriu
tumiskertomus, mutta huomaan jääneeni jonkin vanhan ja uuden väliin.
Puolet minusta elää kiinni vanhassa,
toinen puoli modernissa.
Rukoushuokaus riittää
Miten sitten kaupungin hälyn keskellä
voi vaalia hiljaisuutta? Tanska rohkaisee yksinkertaisuuteen.
— Kristillisessä perinteessä on säilynyt
paljon yksinkertaisia rukoushuokauksia, jotka ovat käyttökelpoisia paikasta riippumatta pitkin päivää. Ortodoksinen ”Jeesus Kristus, armahda minua
syntistä” lienee niistä tunnetuin.
Rukoushuokaukset laskeutuvat ja jäävät osaksi omaa olemista. Lyhyellä
muutaman sanan rukoushuokauksella voi auttaa itseään muistamaan, että
tässäkin olen Jumalan läsnäolossa.
— En tarkoita, sitä, että vasta rukous
palauttaisi minut Jumalan läsnäoloon,
vaan rukous on ihmisen oman vajavaisen mielen apuväline, jotta muistaisin
Jumalan läsnäolon. Rukous voi nostaa huomaamaan, että kaiken harmauden yläpuolella aurinko paistaa. Se on
kuin lentokone, joka kohoaa sumuiselta kentältä pilvien yläpuolelle äärettömään auringonpaisteeseen.
Lue laajempi juttu: Piplia.fi
TT Juha Tanska on kirkkoherra, joka on
työskennellyt yli 30 vuotta pappina ja
maanviljelijänä. Hän on Hiljaisuuden
ystävien toiminnanjohtaja.

Raamatunkäännöstyö koronan aikaan
Nykyaikainen raamatunkäännöstyö
on luonteeltaan moniammatillista ja
kansainvälistä tiimityötä. Vaikka syntyvän käännöksen sanamuodon päättävät kohdekieltä äidinkielenään 		
puhuvat kääntäjät, työhön osallistuu sen eri vaiheissa myös muitakin.
Me, jotka emme varsinaisesti käännä, tuemme kääntäjiä esimerkiksi Raamatun
tulkintaan tai käännösmenetelmien ja -välineiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Työssä tarvitaan siksi yhteistyötaitoja ja kykyä toimia kulttuurirajat ylittävissä, toisinaan myös yllättävissä tilanteissa.
Koronaviruksen aiheuttama pandemia kuuluu näihin yllättäviin tilanteisiin.
Erilaiset liikkumisrajoitukset tulivat käyttöön nopeasti ja estivät käännöstiimien
yhteiset kokoontumiset. Meidän oli siksi keksittävä keinot, joilla voisimme
korvata kokoontumiset. Hätä keinot keksii: tapaamiset tietoverkkojen avulla
vakiintuivat käyttöön pikaisesti. Ei tosin aivan kivuttomasti, sillä meidän piti
opetella käyttämään uusia työvälineitä ja harjoitella niiden parhaita käyttö
tapoja. Tässä tilanteessa puolellamme oli yksi huomattava etu: Raamattua on
jo pidemmän aikaa käännetty tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.
Sambian Pipliaseuran käännöstiimit siirtyivät nopeasti käyttämään kaupallista,
verkon yli toimivaa videotapaamisohjelmaa. Sen avulla videotapaamiseen
osallistuvat voivat nähdä toisensa ja keskustella keskenään käännöksistä
sekä niiden yksityiskohdista. Tilanne muistuttaa siksi paljon aiempia kokoon-
tumisia, joskin menetelmällä on rajoituksensa.
Sambia on kehitysmaa. Tämä näkyy ja kuuluu jokaisessa tietoverkkojen avulla
toteutetussa tapaamisessa. Jos verkon suorituskyky on rajallinen, ääni- ja kuvayhteydet toimivat heikosti. Jos sähköt katkeavat, yhteydet katkeavat ja on odotettava, kunnes sähköt saadaan takaisin. Sähkökatkot ovat niin tavallisia, että
sambialaisten käännöstiimien toimistoissa on kaiken varalta dieselgeneraattorit. Generaattori ei tosin auta, jos sen unohtaa tankata. Näinkin on käynyt.
Pandemia vaikeutti raamatunkäännöstyötä, mutta uudenaikaiset tietokone
ohjelmat mahdollistavat työn ja tiimien tapaamiset. Vaikka emme voi kokoontua samaan paikkaan, silti työ jatkuu.
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TEKSTI: MARTTI ASIKAINEN JA SATU TOUKKARI KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA
TEKSTI: HANNA HOKKANEN KUVAT: SPS,UBS

Jumala antaa voimaa työhön

Lahjoita raamatunkäännöstyöhön
Kiinan vähemmistökielille
10 € tekstaa PIPLIA 1257 numeroon 16499
tai soita numeroon 0600 9 5127 (hinta 10,01+pvm)
20 € tekstaa PIPLIA20 1257 numeroon 16499
tai soita numeroon 0600 9 5126 (hinta 20,11+pvm)

B

ai yi on yksi Kiinan
yli 250 vähemmistökielestä ja yksi kuu-

desta kielestä, jolle Pipliaseura
kääntää Raamattua. Raamatunkääntäjä Wa Phu on kokenut
Raamatussa piilevän hengellisen voiman. Käännöstyöhön
häntä motivoi oman kansan
rakkaus Raamattua kohtaan.
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www. piplia.fi/lahjoita
Pipliaseuran Mobile Pay numero: 92600
Kirjoita viestikenttään: Kiina

Äitini ja veljeni eivät ole kristittyjä, mutta hyväksyvät minut, Wa Phu kertoo.

Bai yi -kansan kyliin vievät pitkät ja mutkaiset vuoristotiet huikaisevissa maisemissa. Ihmiset elävät kuten esi-isänsä, viljellen
lapsuutensa peltoja. Modernin maailman
ilmiöt tulevat kyliin vain viiveellä. Myös
kristinusko on kylissä uusi asia. Tarina siitä,
kuinka kylässä on käynyt saarnaaja ja perheen vanhin on ollut koko kylän ensimmäinen kristitty, toistuu monissa kylissä.
Nyt useiden bai yi -kylien keskellä seisoo
kirkko. Tarve omakieliselle Raamatulle on
kova. Bai yi -kielinen pastori ja raamatunkääntäjä Wa Phu on käännöstiiminsä ainoa
nainen.
– Olen ollut kristitty lähes 20 vuotta.
Äitini ja veljeni eivät ole kristittyjä, mutta
hyväksyvät minut, Wa Phu kertoo.
Phun kotikylän asukkaista enemmistö
palvoo yhä esi-isien henkiä. Kristityt ovat
vähemmistössä, mutta kirkossa kävijöiden määrä kasvaa koko ajan. Useimmat
kastetaan kristityiksi, koska he hakevat
apua terveysongelmiinsa. Myös Wa Phun
uskoontuloon liittyy kokemus terveeksi
tulemisesta.
– Jumala on todellinen Jumala, sillä hän
paransi silmäsairauteni, minkä jälkeen en
PIPLIASEURAN RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
■ KIINA

•

55 virallista vähemmistöä

•

yli 250 eri vähemmistökieltä

•

9 kielelle Uusi testamentti tai koko
Raamattu Pipliaseurojen tuella

•

6 käännöshanketta käynnissä

halunnut luopua uskostani. Usko oli ja
on minulle koko elämä.
Raamatusta tuli hyvin tärkeä osa Wa
Phun elämää.
– Raamattu on minulle kallis elämän		
kirja. Ensimmäinen kohtaamiseni Raamatun kanssa tapahtui, kun olin sairaana. Kristitty sisar vieraili luonani ja luki
minulle Raamattua.

Raamattu on niin rakas
Bai yi -kansaan kuuluu noin 40 000
kristittyä. Heidän oman Raamattunsa
julkaisu lähenee. Käännöksestä suurin
osa on jo valmiina. Uusi testamentti
julkaistiin vuonna 2015; koko Raamatun
pitäisi valmistua vuonna 2023.
Käännöstiimi näkee omakielisen Raamatun merkityksen hyvin tärkeänä.
– Luen Raamattua sekä kiinan että bai
yin kielellä. Omakielinen Raamattu on
minulle kiinankielistäkin tärkeämpi. Kun
saarnaan kiinankielisestä Raamatusta,
sitä on vanhempien ihmisten vaikea
ymmärtää, mutta he ymmärtävät hyvin,
kun käytän baiyinkielistä Raamattua,
Wa Phu sanoo.
Phu aloitti käännöstiimissä vuonna
2012. Hänet pyydettiin käännöstyöhön
suoraan koulunpenkiltä, pastoriseminaarista. Phun tehtävänä on vertailla tekstejä eri kiinalaisista käännöksistä.
– Minun kykyni ja voimani ovat rajalliset,
mutta Jumala antaa voiman työhön.
Hän antaa taitoa, jotta voimme ratkaista
käännöstyössä eteen tulevat ongelmat.

Oma Raamattu innostaa lukemaan
ja kirjoittamaan
Kiinalaiset kristityt lukevat Raamattua
mieluusti kotona, jos osaavat. Syrjäseutujen seurakunnat ovat alkaneet pitää
lukutaitoryhmiä, jotta kristityt saisivat
syventyä omakieliseen Uuteen testamenttiin itsenäisesti.

Raamatunkääntäjä Wa Phu.

baiyinkielinen Uusi testamentti. Joka
viikonloppu opetan itse seurakunnassani
bai yin kirjoitustaitoa ja lukemista.
Nuoret eivät usein osaa lukea ja kirjoittaa bai yin kieltä, vaikka puhuvatkin sitä
äidinkielenään. Omakielisen Raamatun
käyttö on ikään katsomatta hyvä motivaattori opetella lukemista ja kirjoittamista, sillä se on kiinankielistä Raamattua ymmärrettävämpi ja läheisempi.
– Toivon koko käännöksen pikaista
valmistumista hartaasti, jotta ihmiset
saisivat Raamatun itselleen ja
ymmärtäisivät lukemansa.

Kuukausilahjoittajaksi
KIINAN RAAMATTUTYÖLLE

Tule mukaan välittämään
Jumalan sanaa kielille,
jota vähemmistöt ymmärtävät.
Liity kuukausilahjoittajaksi
osoitteessa piplia.fi/lahjoita

– Jokaisella kristityllä kirkossani on
PIPLIA
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Muutosvoimana oma kieli
TEKSTI: ULLA OINONEN JA SATU TOUKKARI KUVAT: SPS JA UBS

Miten Raamatun kääntäminen
muuttaa maailmaa?
1.

1. Kirkot tarvitsevat ajanmukaisen
Raamatun kielellä, jota ihmiset
puhuvat.

2.

2. Vähemmistöasemassa oleville kielille raamatunkäännös on usein
ensimmäinen omakielinen kirjallinen
tuote, joten työ tekee näkyväksi alkuperäiskieliä ja tukee vähemmistökieliä.

3.

3. Pipliaseurojen
raamatunkäännöstyötä tekevät paikalliset, koulutetut kääntäjät, jotka
puhuvat käännettävää kieltä äidinkielenään.

4.

4. Joistain vanhoista käännöksissä näkyy, että ne ovat ulkomaalaisten tekemiä. Kääntäjä
on saattanut tulkita kielen logiikkaa
väärin. Tämä saattaa tehdä Raamatusta äidinkieliselle lukijalle sanomaltaan jopa heikon.

5.

5. Omakielinen
Raamattu viestii jo
olemassaolollaan,
että Jumala puhuu
kaikille ihmisille
juuri heidän omalla
kielellään, eikä vain
valtakielillä, valtaa
pitävien kielillä.

Pipliaseuran Muutosvoimana oma kieli -teemamateriaali on julkaistu verkossa osoitteessa
https://www.piplia.fi/seurakunnille/vuositeema2021/
Materiaali on räätälöity seurakunnan eri työntekijäryhmille. Raamatunkäännöstyön merkitys avautuu erityisesti rippikoulutyöhön suunnatuilla mun.piplia.fi-erillissivuilla.
Videot, tarinat ja työskentelyt avaavat Raamatun kääntämistä ja sen vaikutusta elämää monin eri
tavoin muuttavaksi voimaksi eri puolella maailmaa.
Raamatunkäännöstyön merkityksen avaaminen vahvistaa seurakuntien lähetystehtävän ymmärtämistä nykykontekstissa. Aihe on ajankohtainen ja koskettaa läheltä, sillä Suomessa Pipliaseuran
kääntämä Uuden testamentin uusi käännös, UT2020, julkaistiin lokakuussa 2020. Teemamateriaali
tukee myös uuden käännöksen käyttöönottoa.
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Vasta lomwen Uuden testamentin kääntämisen ja julkaisemisen
myötä ihmiset ovat tiedostaneet, että heillä on kieli, jolla voidaan
kirjoittaa ja jota voidaan käyttää niin mediassa kuin seurakuntien
toiminnassa.
— Lomwenkielisen Raamatun kääntäjä Hayes Metani, Malawi
Lue lisää Malawin lomwenkielisen raamatunkääntäjän 		
Hayes Metanin ajatuksia raamatunkäännöstyöstä
osoitteessa piplia.fi/naisena-raamatunkaannostyossa/

”

Ajattelen, että nainen pystyy oivaltamaan
joidenkin kohtien merkityksen nopeammin
kuin mies. Tämä on naisten etu. Erityisesti
raamatunkohdissa, joissa puhutaan naisista,
heidän toimistaan, perheestä ja äitiydestä
tämä näkyy. Mieheni on tukenut minua siitä
lähtien, kun aloitin kääntäjänä. Tuolloin 		
kolmas lapseni oli vasta vauva.
— Fanely Mwale Phiri nsengankielisen UT:n
kääntäjä, Sambia
Lue lisää Fanely Mwale Phirin ajatuksia		
nsengankielisen Uuden testamentin 		
käännöstyöstä osoitteessa 			
https://www.piplia.fi/naisena-raamatunkaannostyossa/

Käännösnurkka on Piplia-lehden
palsta, jossa nostetaan esiin erilaisia
näkökulmia ja havaintoja raamatunkäännöstyöstä.

Käännösnurkka

Saman äidin vai isän lapsia
Raamatunkäännöstyö on aina sidoksissa
paikalliseen kulttuuriin. Namibian
ambokulttuurit ovat matrilineaarisia,
eli sukulaisuus määräytyy äidin mukaan.
Kääntäjät joutuvat pohtimaan, missä
määrin heitä velvoittaa kristillinen
perinne hengellisistä sisaruksista
saman isän lapsina.
Kwanjamaksi ovamwameme tarkoittaa
sisaruksia sekä äidin siskojen lapsia eli
serkkuja.
Aiemmassa kwanjamankielisessä Raamatussa käytettiin ovamwatate-termiä, joka
tarkoittaa saman isän lapsia. Termi sulkee
kaikki muut paitsi isän puolen sukulaiset
pois. Tätä kwanjamankielistä käännöstä
olivat tekemässä ulkomaalaiset kääntäjät.
Termi saman äidin lapset tarkoittaa
yhteisöä, joka on avoin myös heille, jotka
eivät siihen biologisesti kuulu. Minusta
se olisi parempi käännös. Odotan kiinnostuneena, mihin tulokseen kääntäjät
päätyvät kwanjamankielisessä käännöshankkeessa.
TEKSTI: RIIKKA HALME-BERNEKING

piplia.fi/raamatunkaannostyo-nostaa-syrjityt-nakyviksi/
Materiaalit eri työntekijäryhmille:
piplia.fi/seurakunnille/vuositeema2021/
Erityisesti rippikoulutyöhön: mun.piplia.fi-erillissivut

Riikka Halme-Berneking on Lähetysseuran työntekijä, joka toimii Yhtyneitten Raamattuseurojen konsulttina ndongan ja kwanjaman kielten raamatunkäännöstyössä

PIPLIA
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TEKSTI: HANNA HOKKANEN KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA, UNSPLASH, ISTOCK

Poimi tältä aukeamalta vinkit Agricolan päivän viettoon ja lukutaidon tärkeyden esillä pitämiseen!

AGRICOLASTA ON MONEKSI
Agricolan päivää vietetään 9.4.
Agricola-kampanja nostaa esiin kansainvälisen lukutaidon merkityksen. Ihmiset, joille on käännetty Raamattu ja luotu kirjakieli, on järkevää opettaa myös lukemaan. 2/3 maailman lukutaidottomista on
naisia. Agricola-kampanjan kautta 20 000 afrikkalaista naista oppii
lukemaan ja saa uuden mahdollisuuden oppimiseen, toimeentuloon
ja omien lasten koulunkäynnin tukemiseen. Lahjoitukset lukutaitotyöhön ohjataan Malawiin, Keniaan, Tansaniaan sekä uutuutena 		
Namibiaan, jossa työ on vasta alkamassa.

1. Agricola-kävely alkaa 10.4.
ja päättyy syyskuussa
Kotimainen pyhiinvaellus kulkee
Mikael Agricolan synnyinpitäjästä Pernajasta Turun tuomiokirkolle. Matkaa taitetaan noin 20 kilometrin päivämatkoina pyhiinvaellustapahtumissa.
Tarkempi aikataulu on osoitteessa
agricola.fi. Voit tukea Pipliaseuran lukutaitotyötä kävelemiesi
kilometrien mukaan.

Miten lukutaito vaikuttaa
TULOKSIA
Vuonna 2020 lukutaito-
opetukseen osallistui
1 054 aikuista Keniassa ja
Tansaniassa. 		
Malawissa tuotettiin 170
tarinaa lukutaitomateriaaliksi eritasoisille lukijoille.
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2. Lähde pyhiinvaellukselle omalta kotiovelta.
Tilaa pyhiinvaelluskortit.
Jos Agricola-kävelyyn osallistuminen ei onnistu,
voit lähteä kotiseudullesi Agricola-kävelylle omatoimisesti. Osta mietiskelymateriaaliksi seitsenosainen
pyhiinvaelluskorttien sarja Pipliakaupasta.
Agricola-kävely alkaa 10.4.

LAHJOITA LUKUTAITOTYÖHÖN
TEKSTIVIESTILLÄ
10 € lähetä viesti PIPLIA 1254 numeroon 16499

20 € lähetä viesti PIPLIA20 1254 numeroon 16499
Huomaa välilyönti sanojen PIPLIA ja PIPLIA20 jälkeen.
Lahjoitus veloitetaan puhelinlaskulta.
SOITTAMALLA
Lahjoita 20 €, soita numeroon 0600 9 5126 (hinta 20,11 + pvm)
Lahjoita 10 €, soita numeroon 0600 9 5127 (hinta 10,01 + pvm)
Lahjoitus veloitetaan puhelinlaskulta.
NETISSÄ
piplia.fi/lahjoita

✐

Ajankohtaist a
#yhdessä2021 Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat
Oulussa siirretään vuoteen 2022.		
3. Herkuttele
Agricola-leivoksella
Agricola-leivoksessa
maistuu kotimaa, kauran ja puolukan raikas
yhdistelmä. Leivoksen
voi valmistaa perinteisenä tai vegaanisena.
Reseptit ja tietoa lukutaitotyöstä:
agricola.fi/agricolaleivos

Raamattusunnuntai
11.4.
4. Raamattusunnuntai 11.4.

Raamattusunnuntai on Pipliaseuran virallinen kolehtipyhä. Kolehtituotot käytetään
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan.
Seurakuntien vinkit kolehdin esittelyyn:
piplia.fi/seurakunnille

”

Kun ihminen oppii lukemaan, hän
saa jotain todella arvokasta. Lukutaidosta tulee osa häntä, eikä sitä
voi ottaa häneltä enää pois.
– Wilfred Ngalawa, ohjelmapäällikkö,
Malawin Pipliaseura

Toukokuulle 2021 valmisteltu Kirkkopäivien, Lähetys-
juhlien ja Oulun seurakuntayhtymän yhteistapahtuma
#yhdessä2021 siirretään koronavirustilanteen takia
vuodella eteenpäin. Tapahtumalle varattuna ajankohtana 21.-23.5.2021 järjestetään virtuaalitapahtuma,
jonka sisällöistä viestitään myöhemmin.
Lisätietoja: Sidosryhmäkoordinaattori Satu Toukkari,
satu.toukkari@piplia.fi

Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräinen 		
vuosikokous 2021
Vuoden 2021 vuosikokous pidetään 24.5.2021
klo 18 Helsingissä myöhemmin päätettävässä
paikassa. Kokoukseen on mahdollista osallistua
etäyhteydellä.
Vuosikokous on tarkoitettu jäsenyhteisön valtuuttamille edustajille. Jäsenyhteisöjen on lähetettävä
vuosikokousedustajiensa valtakirjat etukäteen
osoitteeseen vuosikokous@piplia.fi viimeistään
14.5.2021 klo 16.00.
Valtakirjaan on merkittävä edustajan koko nimi,
sähköpostiosoite ja henkilötunnus tunnistautumista
varten. Nimetylle edustajalle lähetetään vahvistus
ja tarvittavat tekniset osallistumisohjeet sähköpostitse.
Yleiset ohjeet julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.
Vaalitoimikunnan kirje hallituksen vaalin ehdokasasettelusta julkaistaan helmikuun ensimmäisellä
viikolla. Varsinainen kokouskutsu julkaistaan
osoitteessa Piplia.fi > Suomen Pipliaseura >
Vuosikokous 2021.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Markku Kotila,
markku.kotila@piplia.fi

Muistathan, että myös Agricola-kävelyllä
voit tukea lukutaitotyötä!
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TEKSTI: JUHA TANSKA KUVA: iSTOCK

Haminan kirkkoherra Juha Tanska on tehnyt papin ja pienviljelijän töitä jo yli 30 vuotta.
Tällä haavaa Tanska toimii Hiljaisuuden Ystävien toiminnanjohtajana.

		 Huuto syvyydestä
eli miksi kaikki tunteet syvyydessä ovat sallittuja

Tuntuu kuin ihmiskunnan keskeltä nousisi tänään yhteinen
huokaus. ”Syvyydestä minä huudan.” Milloin tämä poikkeus-
aika loppuu? Milloin pääsen asioimaan marketissa vailla maskia, matkustamaan, halaamaan ystävää ja olemaan huolestumatta iäkkäistä vanhemmista?

Lopussa rukoilijan harras odotus vertautuu yövartijoiden
tarkkaavaisuuteen pimeässä, kun he tähyävät sarastuksen
ensimmäistä kajoa: ”Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua.”

Tuska ei koske vain minää

Runokuva nostaa mieleen muiston vuosikymmenten takaa.
Työskentelin kesän yövartijana maalitehtaalla. Suden hetkellä
uni painoi koko olemusta, eväät oli syöty. Kun taivas alkoi
lopulta vaaleta, tiesi, että yöstä oli selvitty.

”Syvyydestä minä huudan.” Sanat tuovat mieleen virolaisen
säveltäjän Arvo Pärtin teoksen neliääniselle mieskuorolle,
uruille ja lyömäsoittimille.
Kuoron latinankielinen huuto syvyydestä, de profundis,
nousee ja voimistuu niin alhaalta ja verkkaan, että olohuoneen vanhat kaiuttimet alkavat kuunnellessa säristä. Sävellys
syntyi vuonna 1980, vuosi sen jälkeen, kun Pärt oli muuttanut
länteen silloisesta Neuvosto-Virosta.
De profundiksen lähtökohdan Pärtille ja lukuisille menneiden
ja tämän ajan säveltäjille on antanut Psalmin 130 rukous:
”Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun
ääneni, tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.”
Psalmin rukoilija huutaa kuin meren pohjasta, vesimassojen
alta, pimeästä, kuoleman rajalta. Oikeastaan psalmin rukoilijassa, ”minässä”, tihentyy koko yhteisön murhe: syvyys ei
paina vain minua, vaan meitä kaikkia.
14
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Ei ole kiellettyjä tunteita

Toivo syntyykin usein pimeässä, toisen kohtaamisessa.
Kristillisessä perinteessä paljon turhaa syyllisyyttä ja 		
väärinkäsitystä on liittynyt tunteisiin syvyyden painon alla.
Ikään kuin olisi kiellettyjä ja sallittuja tunteita. Kaipauksen
alla syvyydessä on tärkeä kuunnella myötätunnolla kaiken-
laisia tunteita. Voi ajatella: ”Kun tilanteeni on tällainen, tältä
se tuntuu.” Ei ole olemassa kiellettyjä tunteita. On vain
tunteita, jotka syvyydessä viriävät ja joita oma sisäinen
maailma ruokkii.
Psalmien äärellä tulee vastaan tunteiden laaja kirjo. Vanhassa
testamentissa Jumala itsekin näyttäytyy monesti tunteidensa
pakahduttamana. Jumalan kuvana syvyydessä eläminen merkitsee tätäkin: minä tunnen – ja se on hyvä.

Alueelliset pipliaseurat

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

 tilauskortti

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










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

Seuraa ja osallistu somessa
		
t ™ @pipliaseura

Hallitus

PL 54 | Maistraatinportti 2 A | 00241 HELSINKI
puh. 010 838 6500 | info@piplia.fi

MYYNTI
myynnin puhelinpalvelu ma—pe 9—15
puh. 010 838 6520 | myynti@piplia.fi

HENKILÖKUNTA

SUOMEN PIPLIASEURA
ma—pe 9—16 				

		

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.).

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
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

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

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.

Nimi ...........................................................

Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite ............................................................ Uusi osoite.....................................................................
Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................
Piplia 1/2021

Pipliaseura maksaa postimaksun

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Pipliakauppa uudistuu

pipliakauppa.fi

Pipliakauppa.fi keskittyy palvelemaan seurakuntia ja kirjakauppoja.

Henkilöasiakkaat saavat jatkossa monipuolisempaa palvelua Sacrum Oy:ltä.

Perheraamattu kodin kruunuksi
Saat Pipliaseuran ja Sacrumin välisen uuden yhteistyön kunniaksi
Perheraamatun ainutkertaiseen hintaan Sacrumista: vain 12 €.
Perheraamattu on joka kodin kirjahyllyn kruunu! Siinä on suurin
saatavilla oleva kirjaisinkoko vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.
Ruskeat nahkajäljitelmäkannet ja suojapaperi.

Vain 12 €

(norm. 66,20 €)
alennuskoodilla

perheraamattu2021

Rajattu erä. 3 kpl/tilaus. Tarjous
on voimassa 1.6.2020 asti tai niin
kauan kuin tuotetta riittää.
Hintaan lisätään toimituskulut.

TILAUKSET: sacrum.fi

TILAUKSET: sacrum.fi | tilaus@sacrum.fi | p. 020 7542 350 | myymälä: Fabianinkatu 8

Seurakunta- ja yritysasiakkaat

Henkilöasiakkaat

Seurakunnat saavat Pipliaseuran tuotteet edullisesti
sopimushinnoin kirjautumalla Pipliakauppaan,
pipliakauppa.fi. Toimitamme rippi- ja vihkiraamatut,
vieraskieliset Raamatut, lastenmateriaalit, virsikirjat ja
muut tuotteemme edullisesti ja tarpeidenne mukaan.

Tiivistämme yhteistyötämme Sacrum Oy:n
kanssa, jotta voisimme palvella henkilöasiakkaita
paremmin. Sacrum vastaa jatkossa Pipliaseuran
nahkakantisten Raamattujen ja virsikirjojen sekä
niiden nimipainatusten toimittamisesta yksityisasiakkaille.

Voit myös olla suoraan yhteydessä myyntipalveluumme
henkilökohtaisesti numerossa
010 838 6520 (ma-pe klo 9-15)
tai sähköpostitse myynti@piplia.fi.

Sacrumin verkkokaupan löydät osoitteesta 		
sacrum.fi ja myymälän osoitteesta Fabianinkatu 8,
00130 Helsinki. Sacrumin myynti palvelee myös
puhelimitse 0207542350 ja sähköpostitse
tilaus@sacrum.fi.

Suomen Pipliaseura ¡ PL 54, 00241 HELSINKI ¡ puh 010 838 6520 ¡ www.piplia.fi ¡ www.raamattu.fi ¡ www.agricola.fi
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