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pääkirjoitus

Hän käskee
enkeliensä kantaa
sinua käsillään,
ettet loukkaisi jalkaasi
kiveen.
Matt. 4:6

MARKKU KOTILA

s

" illä ei saa kysyä latinan kielen kirjaimilta, miten
saksaa pitää puhua, kuten nämä aasit tekevät, vaan
täytyy kysyä perheenäidiltä, kadulla leikkiviltä
lapsilta, torillaliikkuvalta tavalliselta mieheltä ja
kuunnella tarkkaan, miten he puhuvat, ja kääntää
sen mukaan, niin silloin he ymmärtävät ja huomaavat, että heidän kanssaan puhutaan saksaa."
Martti Luther
Jokainen sukupolvi on vuorollaan saman harjoituksen edessä. Se on samanaikaisesti pelottavaa ja
kiehtovaa. Kuinka kääntää Raamattua niin, että
lukijan ja kuulijan on helppo ymmärtää ja omaksua
Raamatun sanoma.
Martti Luther perusteli saksankielisen Uuden
testamentin käännöksen tyyliä ja muita kielellisiä
ratkaisuja viittaamalla siihen, miten ihmiset oikeasti
puhuvat. Lokakuussa julkaistava alkukielestä
suoraan mobiiliympäristöön käännetty Uusi testamentti 2020 ottaa Lutherin antaman haasteen
tosissaan. Melkein 3 000 ihmistä on ollut mukana
antamassa palautetta, osallistunut verkkokyselyihin
ja ryhmäkeskusteluihin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun käännöksen vastaanottajat ovat näin laajasti
osallistuneet suomenkielisen Uuden testamentin
kääntämiseen. Samanaikaisesti mikään käännös ei
ole ollut niin uskollinen kreikkalaiselle alkutekstille
kuin tämä nyt julkaistava käännös. Ohjausryhmän
jäsen Lauri Thurén totesikin: "Paavalin hahmo
on selkeä vuoden 1992 käännöksessä, nyt näkyy
jokainen partakarvakin.”

♥

LAHJOITUSTILI
DANSKE BANK
FI 58 8000 1800 0557 83

kannen kuva: katri saarela aukeamakuva: chris pekka wilde
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TEKSTI: TERHI HUOVARI KUVA: MELANIE PONGRATZ, UNSPLASH, ISTOCK, SPS

Käännösryhmällä oli korvat

U

uden testamentin, UT2020:n käännöstä teki joukko akateemisesti
ansioituneita eksegeettejä ja kielitieteilijöitä, joilla on hallussaan
alkukielen kreikka sekä suomeksi sanomisen taito. Käännöstä ei
kuitenkaan tehty vetäytymällä vuosiksi omien joukkojen kesken kammioon,
josta teksti olisi lopulta pullautettu valmiina päivänvaloon.
Yksi UT2020-käännöksen kantavista periaatteista on ollut säännöllinen
vuoropuhelu lukijoiden kanssa. Ei siksi, että etsittäisiin mielipidettä ja
kansan fiilistä, kuten joku oli väärinymmärtänyt. Vaan siksi, että suomennos
olisi alkukielelle uskollinen mutta samalla sellaista hyvää ja rikasta suomea,
joka resonoi nykyihmisten kielentajun kanssa. Tekstin toimivuus saadaan
selville parhaiten testaamalla ja sitten ottamalla palaute huomioon.

Uusi testamentti
2020 valmis
Uusi testamentti 2020:n käännös-
teksti valmistui elokuussa. Välittö
mästi sen jälkeen alkoivat tekstin
äänitykset, lukijana näyttelijä
Krista Kosonen. Julkaisupäivä
on 22.10.2020.
Uusi käännös löytyy tekstinä osoitteesta ut2020.fi ja Piplia-sovelluksesta tekstin lisäksi äänitteenä.
UT2020:n julkaisujuhlia vietetään
poikkeusolojen takia Helsingin
Kirjamessujen sijaan live-striimin välityksellä Savoy teatterissa
22.10. klo 12–13. Muulloin julkaisupäivänä kanavalla kuullaan uutta
suomennosta Krista Kososen lukemana. Seuraa aihetta: raamattu.fi,
piplia.fi sekä some.
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Niinpä osia käännösteksteistä avattiin jo luonnosvaiheessa erilaisille, 		
tavallisille lukijoille. Kahden ja puolen vuoden aikana – jonka kääntäminen
kesti – saatiin yhteensä lähes 3 000 palautevastausta. Joukossa oli lukiolaisia, eri alojen opiskelijoita, varusmiehiä, työssä käyviä, työttömiä, eläkeläisiä, miehiä, naisia, nuoria, keski-ikäisiä ja vanhoja, eri puolilta maata;
ahkeria raamatunlukijoita ja niitä, joille Raamattu ei ole kovinkaan tuttu.
Yksi osa testauksesta teetettiin TNS Kantarin väestöedustavana tutkimuksena, johon vastasi 724 ihmistä. Toukokuussa 2020 palautetta kerättiin avoimella nettitestauksella, johon kuka tahansa kiinnostunut saattoi
osallistua. Siihen vastasi kahdessa viikossa 1 144 ihmistä. Tätä oli edeltänyt
kääntämisen eri vaiheissa jokaisesta käännösjaksosta kerätty palaute 		
yhteensä 650 ihmiseltä. Nämä toteutettiin kohdennettuina nettikyselyinä
sekä laadullisina pienryhmäkeskusteluina.
Käännösryhmä otti kuuntelevin korvin vastaan saadun palautteen. Se oli
suurelta osin kiittävää, muttei liiaksi. Kriittiset kommentit auttoivat ymmärtämään, mihin täytyy kiinnittää huomiota. Tarkoituksella kokeiltuja puhekielisyyksiä karsittiin työn edetessä. Lukusanoja muutettiin numeroista
sanallisiksi tietyin periaattein. Tekstiin lisättiin sidoksisuutta, ja esimerkiksi 
kapaloida-verbi palautettiin jouluevankeliumiin. Jos palautteessa oli eroa
ikäryhmien välillä, priorisoitiin parikymppisten lukukokemusta.
Mielenkiintoisia olivat ne kommentit, joissa palautteenantaja ilmoitti,
ettei uskonnolla ole hänelle juurikaan merkitystä – ”Mutta ei Raamattua
saa muuttaa!” Joskus kirjoittaja itsekin jäi miettimään, miksi reagoi näin
vahvasti. Raamattu on myös kulttuurinen teksti, joka luo ihmisille ehkä
tiedostamattomastikin turvaa ja tuntua siitä, että edes jokin maailmassa ja
sukupolvien ketjussa säilyy. Tähän saattaa liittyä myös kaipuu vanhojen
sanojen ja sanamuotojen äärelle. Vanhahtava kieli ikään kuin siivittää

yhteyteen ikiaikaisuuden kanssa. Oli myös niitä, joiden mielestä
uskonnollisen tekstin ei edes tarvitse olla ymmärrettävää.
UT2020:n käännösperiaatteiden kanssa täysin ristiriitaista
palautetta ei voitu ottaa huomioon. Tavoitteena kun on ollut
teksti, jossa merkityksiä häivytetään mahdollisimman vähän
uskonnollisten erityistermien tai vanhojen, yleiskielelle
vieraiden sanojen taakse. UT2020:sta ei esimerkiksi löydy
sanaa vanhurskas, vaan kreikankielinen ilmaus on suomennettu sanoilla oikeudenmukainen, oikeamielinen tai syytön, –
riippuen tekstiyhteydestä.
Tavoitteena on, että UT2020:aa voi lukea ilman sanakirjaa,
Googlea tai välitöntä teologin apua. Kuitenkin teksti sisältää
rikasta kieltä ja myös runollisia osuuksia. Tärkeä muotoiluun
vaikuttanut lähtökohta on ollut myös se, että tekstin tulee
toimia samaan aikaan sekä luettuna, puhuttuna että kuultuna.
Palautteet osoittivat tekijöille myös ne kohdat, jotka 		
koko lähestymistavassa Raamattuun ja raamatunkääntämiseen olivat ihmisille epäselviä. Tämäkin oli arvokasta
tietoa. Oudoksi osoittautui muun muassa se, että Raamattu
on eri ihmisten eri aikoina kirjoittama tekstikokoelma.
Kun käännämme alkukielelle uskollisesti, haluamme myös
välittää kulloisenkin raamatunkirjan tyylin. Siksi UT2020:ssa
sanomisen tapa vaihtelee alkukielen mukaisesti eri 		
kirjojen välillä.

”

UT2020 on
helpommin
ymmärrettävää.
– ALISA YLIHOJOLA

Oma mystisyytensä liittyy ”alkuperäiseen Raamattuun”,
johon joku aina viittaa. Varmaa ainakin on, että alkuperäinen
ei ole se raamatunteksti, johon minä itse tutustuin
lapsena. Eikä mikään muukaan aiempi suomennos, sillä
nehän ovat käännöksiä kaikki.
UT2020-käännöksen pohjana on ollut uusin tieteellinen
kreikankielinen laitos The Greek New Testament. Uusi
suomennos ei siten pohjaudu edellisiin käännöksiin vaan
on täysin uusi käännös alkukielestä. Paikoin tekstiä on
käännetty jopa tarkemmin kuin aiemmissa suomennoksissa.
Nykylukijalle arvioinnin hankaluus liittyy osin siihen, että
hän ei osaa alkukieltä. Sitä häneltä ei tietenkään edellytetä,
mutta samalla se voi tuottaa joskus päänvaivaa.
Esimerkiksi UT2020:ssa puhutaan ilmiantamisesta, 		
ei kavaltamisesta/kavaltajasta. Niinpä lukija voi ihmetellä,
että eihän ilmiantaa, ’paljastaa’, tarkoita samaa kuin aiemman
käännöksen kavaltaa, ’pettää’. Alkukielen tekstissä tässä
kohtaa käytetään kuitenkin juuri ilmiantamista tarkoittavaa
sanaa. UT2020 kääntää siis alkukielen mukaisesti, vaikka
traditio ja tottumus olisivat toisia.

Teksti: Terhi Huovari
Kirjoittaja on Pipliaseuran viestintäjohtaja, joka vastasi
UT2020-hankkeen projektinjohdosta. Hän oli määrittelemässä
käännöstyön periaatteita ja toimi loppuvaiheessa myös
käännöstekstin kommentoijana kielen ja tyylin osalta.
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TEKSTI: KATRI SAARELA JA TUIJA NUMMINEN KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

UT2020 herättää tunteita
Vaikka puhuisin ihmisten
ja enkelien kielillä,
ilman rakkautta olisin vain
kumiseva kaiku tai
pamahtava pelti.
(1. Kor. 13: 1)

Joka kutsuu toista
ääliöksi, on ansainnut
helvetin tulen.
(Matt. 5: 22)

Maria synnytti eläinten
suojassa pojan, esikoisensa.
Hän kapaloi vauvan kankaaseen ja laski tämän
lepäämään kaukaloon
eläinten heinille, koska heille
ei ollut tilaa majapaikassa.
(Luuk. 2: 7)

Uusi testamentti 2020 on ollut monenlaisten silmien alla arvioitavana ja testattavana. 		
Tässä tuoreita kommentteja niin kansan riveistä kuin käännöstarkastajiltakin.
”Kaunista, selkeää suomea, vailla vanhaa kankeutta. Ilo lukea!” Terveisin Eila, 68 v.
”Ootte koko käännöstiimi mun rukouksissa ja oikeesti rukoilen et tää saa breikkaa kunnolla 		
meidän sukupolven keskellä.”

”

” Nautin käännöksen lukemisesta
niin paljon, että naurahdin monessa
kohdassa sitä, miten loistavia keksintöjä kääntäjät olivat tehneet. Kääntäjät eivät seuranneet kirjaimilleen alkukielen sanajärjestystä, vaan käänsivät
ajatuksen ja asian. Koin oppivani taas
jotain uutta.” UT2020-käännöksen
eksegeettinen tarkastaja TT Kari Kuula.

” Käännös on ekumeenisesti onnistunut.
Tulkinnanvaraa on jätetty. Ortodoksina
olisin toivonut Jeesuksen syntymäpaikaksi luolan. Sitä ei selvästi kreikaksi
kerrota. Käännökseen päätyi termi
eläinten heinillä eli syöttökaukalo.
Toivon ennakkoluulotonta vastaanottoa;
kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä.”
UT2020-ohjausryhmän ortodoksisen 		
kirkon edustaja FT Teija Haussalo, auktorisoitu
kääntäjä ja eksegetiikan jatko-opiskelija.

”

”
”Kirjoittajien kynänjälki näkyy nyt 		
paremmin. Lukukokemus oli kirkkaampi,
voimakkaampi ja ymmärrettävämpi
kuin 92-käännöksessä. Arkikieli sopii
Raamattuun, ja sitä on pyritty käyttämään tyylillisesti yhtenäisellä tavalla.
Kielen pyhyys ja lyyrisyys ovat säily
neet. Meidän pitää hyväksyä erilaisuus ja antaa korvan tottua rauhassa.”
UT2020-käännöksen kielellinen tarkastaja		
kirjailija FT Katja Seutu.
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Käännösnurkka on Piplia-lehden
palsta, jossa nostetaan esiin erilaisia
näkökulmia ja havaintoja raamatunkäännöstyöstä.

Käännösnurkka
Stadionmitat ja tulisielut

Krista Kosonen antoi äänensä Uudelle testamentille
”Onnellisia ovat hengeltään köyhät: taivaiden valtakunta on heidän. Onnellisia ovat
suruaan valittavat: heitä lohdutetaan.”
Tummasävyinen naisääni lukee Vuorisaarnaa lempeän rauhallisesti. Näyttelijä 		
Krista Kosonen valittiin useiden ääninäyttelijöiden joukosta UT2020-käännöksen
ääneksi. Lukumaratoni kestää muutaman viikon ajan. – Olin tosi otettu. Tässä on
aikamoinen vastuu ja samalla tämä on tosi kiinnostavaa, hän kertoo innostuneesti.
– Totesin yhdelle kollegalle, että toivoisin tämän työn jatkuvan ikuisesti. Tässä on
jotain hirveän rauhoittavaa, Kosonen sanoo.
Krista Kosonen on kuullut ja lukenut Raamattua lapsesta asti. Hänellä on 		
eläkkeellä olevan rovastin tyttärenä kotikenttäetu. Hän sanoo Raamatun kielen 		
olevan niin rikasta, ettei sitä tarvitse värittää ja tarinat ovat niin hurjia, ettei niitä
tarvitse äänellä painottaa.

"Jeesus oli aika suorasanainen kuumakalle"
UT2020-käännöksessä on huomioitu parikymppisten kielentaju. Krista Kososen mielestä käännöstä ei kuitenkaan ole niin paljon nykykielistetty, että se karkottaisi perinteisempiä lukijoita. – Teksti soljuu hyvin. Kyllä tämä on helppotajuisempi, hän kuvailee.
Äänityskopissa on tehty keskittyneesti töitä. Tosin termi ’seksuaalinen holtittomuus’
sai lukijan ja äänittäjän purskahtamaan nauruun. Kosonen on laittanut merkille, että
Jeesus oli huorien ystävä, mutta hän ei pitänyt ääliöistä. Äänitysten edetessä Jeesus
on saanut uusia piirteitä.
– Jeesuksesta usein ajattelee, että hän oli niin hyvä ja rauhallinen. Jeesushan oli
aika jyrkkä ja oikeamielinen, muttei lauhkealla tavalla, vaan oikeastaan aika suorasanainen kuumakalle. Hän ajoi asiaansa, ja asia oli hyvä.
Kosonen kannustaa nuorempiakin lukijoita UT2020-käännöksen äärelle.
– Uusi testamentti on yleissivistävä kirja. Vaikka ei olisi niin kiinnostunut itse uskonnosta, niin kyllä minä olen sitä mieltä, että tätä kannattaa lukea ja kuunnella. Vertauskuvat ja tarinat ovat mieltä ja sydäntä avaavia. Ne ovat tosi kauniita ja tosi käyttökelpoisia. Niistä saa myös elämään työkaluja.

UT2020 on herättänyt ennen
ilmestymistään paljon kiinnostusta.
Millaista käännöstä mobiilikansalle
tarjotaan? Osa on mediakeskustelun
perusteella huolestunut siitä,
miten suomen kielen käy, kun
uudessa käännöksessä ei ole
kaikkia samoja sanoja kuin aiemmissa. Itse en olisi tästä huolissani.
Suomen kieli ei ole enää pelkästään
Raamatun ja uskonnollisten tekstien
varassa. Eivätkä muut käännökset
katoa mihinkään. Niinpä se, joka
kaipaa akanoita, almuja, stadionmittaa, vanhurskasta tai ylkää, voi
aina palata näiden tekstien äärelle.
UT2020:n tarkoitus ei ole toimia
harvinaisten sanojen turvasatamana
ja museona. Lähtökohtana on käännös, jota voi lukea ja kuunnella turvautumatta jatkuvasti Kielitoimiston
sanakirjan tai Googlen apuun. Silti
lukijalle jää haastetta, koska alkuteksti on paikoin monitulkintaista
eikä helposti käännettävissä.
UT2020:ssä on sellaisiakin sanoja,
jotka aiemmista puuttuvat. Yksi
omista suosikeistani on Roomalaiskirjeen (12:11) kohta, jossa Paavali
kehottaa lukijoitaan olemaan tulisieluisia Herran palvelijoita.
TEKSTI: HANNA LAPPALAINEN

Hanna Lappalainen on suomen kielen
dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on
toiminut UT2020-ohjausryhmässä suomen
kielen asiantuntijana.

UT2020-käännös on kuunneltavissa Piplia-sovelluksessa. Käännös julkaistaan 22. lokakuuta.
PIPLIA
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TEKSTI:
MARTTI
ASIKAINENKUVAT:
JA SATU
TOUKKARI
TEKSTI:
SATU TOUKKARI
CHRIS
PEKKAKUVAT:
WILDEMARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA

Innolla uuteen käännöshankkeeseen Tansaniassa
Aurinkoisella pihamaalla seisoo kaksi iloista miestä, pastorit Elineema Mndeme ja
Joas Mpinda. Ilo ja innostus välittyy myös ajoittain pätkivän WhatsApp-videopuhelun
kautta Tansaniasta Suomeen. Miesten into liittyy uuteen työhön asunkielisen
Uuden testamentin käännösryhmässä.
Neljän eri vähemmistökieliryhmän, asun-, njihan-, fipan- ja njamwezinkielisiltä kirkoilta tuli Tansanian
Pipliaseuralle pyyntö uusista raamatunkäännöksistä. Kaikille näille kielille on olemassa Uusi testamentti.
Käännökset ovat kuitenkin vanhentuneita tai niissä on merkittäviä kielellisiä puutteita.
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– Kirkossamme painotetaan Raamatun tärkeyttä. Sitä luetaan jo lapsesta alkaen.

Hanke alkaa asusta

– Asunkielisen Uuden testamentin julkaisusta on jo yli 60 vuotta. Kieli on
muuttunut, joten varsinkaan nuoret
eivät ymmärrä Uuden testamentin kaikkia sanoja ja ilmaisuja. Käännöksen kielessä on myös paljon valtakielen swahilin vaikutusta. Pyrimme karsimaan sekakieliset ilmaisut ja uudistamaan vaikeat
sanat. Toiveemme on kääntää myös 	
Vanha testamentti, Elineema Mwakulala
Mndene kertoo. Hän toimii asunkielisen
käännöstyön koordinaattorina.
Chris Pekka Wilde, Suomen Pipliaseuran raamatunkäännöstyön asiantuntija
kertoo käännöshankkeen koituvan myös
lukutaidon hyväksi. – Vaikka lukutaitotilanne asun puhujien parissa on keskimääräistä parempi, tuotamme käännöstyön edetessä alkeislukutaitomateriaalia heikkolukutaitoisille. Uusi käännös
tukee lukutaitoa, vähemmistökielten ja
kulttuurien kehittymistä ja säilymistä.

Koulutus työhön kaiken pohjana

Tammikuussa 2020 Dodomassa pidettiin eri kirkkojen lähettämien kääntäjäehdokkaiden valinta- ja koulutustyöpaja.
– Luterilainen kirkkomme ehdotti meitä raamatunkääntäjäksi, koska meillä oli
jo aiempaa kokemusta kääntämisestä
pastori Elineeman kanssa, Joas Mpinda
kertoo ja jatkaa: – Kun valintamme työhön selvisi, saimme myös alkutuntumaa
käännöstyön edellyttämään koulutukseen. Dodoman työpaja antoi meille
paljon tietoa.
Dodomassa valittiin kaikkiaan neljä		
raamatunkääntäjää asun hankkeeseen.
Kääntäjien varsinaisen koulutuksen
piti alkaa Tansaniassa maaliskuussa
Chris Pekka Wilden luotsaamana, mutta
Covid-19-pandemia sotki suunnitelmat.
Kääntäjät ryhtyivät kuitenkin työhön
etäohjauksen turvin. – Iloitsen, että juuri
tämä työryhmä tuli valituksi. Heillä oli jo
ennestään koulutusta ja teknisiä taitoja,
mikä on helpottanut etäkoulutusta Paratext-käännösohjelman käyttöön. Välillä internetyhteydet ovat pätkineet, ja

siksi etenemisemme on ollut hidasta.
Paratext-ohjelma on kääntäjille uusi,
joten sen käytön oppiminen vie aikansa. Hankaluuksista huolimatta mielestäni asun tiimi on tehnyt esimerkillisen
hyvää työtä.

Ihmiset odottavat uutta käännöstä

– Ihmiset odottavat saavansa Raamatun asun nykykielelle. Tämä motivoi
työtämme. Myös perheemme tuki
tuntuu tärkeältä, Joas Mpinda kertoo.
– Raamatunkääntäjinä meillä on myös
seurakuntaan liittyviä velvollisuuksia. Tansaniassa 12 tuntia ajasta kuuluu
työntekoon ja toiset 12 tuntia lepoon.
Elineema ja Mpinda uurastavat kahden muun raamatunkääntäjän kanssa Pohjois-Tansanian Samessa sijaitsevassa käännöstoimistossa päivittäin.
Ruutin ja Joonan kirjat ovatkin jo valmiina tarkastuskomitean käsittelyyn.
Chris Pekka Wilde kertoo: – Lukijoita
kiinnostaisi erityisesti 1.–2. Mooseksen
kirjat ja Psalmit. Näistä ei kuitenkaan
aloiteta, koska ne ovat haastavia tekstejä. On parempi aloittaa yksinkertaisemmasta kerronnasta esimerkiksi Joosuan, Ruutin ja Joonan kirjasta.
Kun kokemus ja taito karttuvat, käydään käsiksi haastavampiin teksteihin.
Kysymykseeni Raamatun merkityksestä ihmisille Mpindalla on vastaus
valmiina. – Kirkossamme painotetaan
Raamatun tärkeyttä. Sitä luetaan jo
lapsesta alkaen, pyhäkoulusta rippikouluun, jolloin toki enemmän. – Olin
ensimmäisellä luokalla koulussa, kun
ostin ensimmäisen swahilinkielisen
Uuden testamentin. Kertomukset
Jeesuksesta koskettivat minua eniten.
Tuo Uusi testamentti on yhä suuri aarteeni, Elineema muistelee hymyillen.

Raamatunkäännöstyö TANSANIASSA
 Tansania on Suomen Pipliaseuralle
uusi kumppanuusalue raamatunkäännöstyössä
 Pipliaseuroilla on käynnissä 9 käännös
hanketta
 Ensimmäinen käännöstyö on alkanut
asunkielisen käännöshankkeen parissa
 Tavoitteena on rakentaa käännöstyölle jatkumoa lukutaito-opetukseen
 Uusi käännös tulee palvelemaan
kaikkia kirkkoja

nyt vain teidän kanssanne, mutta
tiedämme, että teidän takananne
on paljon ihmisiä. Kertokaa heille
terveisiä, Joas Mpinda toivotti.
Elineema Mwakulala Mndeme muistutti lisäksi taustatuen tärkeydestä.
– Terveiset Suomen Pipliaseuralle,
kirkoille ja perheillenne. Rukoilkaa
meidän puolestamme, että selviämme tässä koronatilanteessa. Mekin
rukoilemme teidän puolestanne.  
Yhteinen matka raamatunkäännöstyössä Tansaniassa on alkanut. Taustakartoituksen jälkeen työ on käynnistynyt asun ja njamwezin parissa.
Uusi nykykielinen raamatunkäännös
tulee palvelemaan kaikkia kirkkoja.
Siksi myös ohjausryhmässä on eri
kirkkokuntien edustajia.  

Terveisiä Tansaniasta Suomeen

Tein haastattelun Elineemasta ja
Mpindasta pätkivän videopuhelun välityksellä. Puhelusta välittyi kuitenkin
Tansanian auringon lämpö ja miesten
innostus terveisten kera: – Puhuimme
PIPLIA
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Pohjoissaamelaiset ovat sulkeneet syliinsä uuden Raamatun

Kotoisaa Raamatun kieltä
Pohjoissaamen Raamattu otettiin käyttöön vuosi sitten
luterilaisessa kirkossa. Miten käännös on otettu vastaan
saamelaisten keskuudessa? – Mielestäni kieli vastaa hyvin
omaa käsitystäni pohjoissaamen kielestä. Kielellisesti
Raamattu antaa selkänojan ja raamin siinä, mitä hyvä ja perinteinen saamen kieli on, sanoo pohjoissaamea äidinkielenään
puhuva Orimattilan kaupunginjohtaja Osmo Pieski.
Pieskin isä toimi kirkkotulkkina Utsjoella. Kun pappi puhui,
isä toisti lauseet saameksi. Isä korosti, että ajatus pitää kääntää, eikä niinkään sanasta sanaan. Osmo Pieski kertoo
olevansa tarkka kielestä. Uusi käännös kunnioittaa pohjoissaamen kieltä ja pohjatyö on tehty hyvin. – Luen mielelläni
uutta Raamattua. Tuttuja raamatunpaikkoja on kiva katsella,
että tämäkin on näin käännetty. Jos joku saamen kielen sana
vaikuttaa vähän vieraammalta, niin tarkistan sen Raamatusta.
Raamatunkäännöksen johtavan kielitieteilijä Tuomas Maggan
mukaan oli viimeinen aika tehdä uusi käännös, etteivät Norjassa,
Ruotsissa ja Suomessa käytettävät kielet eriytyisi liikaa toisistaan. Valtakielen vaikutus näkyy saamenkielisissä uutisissa,
joissa kuulee usein lainasanoja valtakielestä. – Toivoisin, että
riippumatta heidän suhteestaan Raamattuun, saamelaiset
ottaisivat sen omakseen kielen ylläpidonkin näkökulmasta.
Käännöstyö on kulttuurisesti arvokasta, mitä ei kannata
väheksyä, Pieski toteaa.
10
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Käännös tekee kielen näkyväksi
Utsjoella asuva eläkeläinen Vuokko Hirvonen on tehnyt
uransa saamen kirjallisuudentutkimuksen ja opetuksen
parissa. Hänen mielestään uusi raamatunkäännös tuo
näkyväksi saamen kielen statusta, mikä on tärkeä merkki
myös valtayhteiskunnalle.
Uuden Raamatun kieli on tätä päivää. Vanhassa käännöksessä oli vahvasti norjan kielen vaikutusta, sillä se oli tehty
Norjan puolella. Uudesta käännöksestä huomaa, että se
on kolmen valtakunnan saamelaisten käännös. – On hyvin
tärkeää, että Raamattua voidaan käyttää koko pohjoissaamen
kielialueella.
Hyvän käännöksen tuntomerkkinä on, että se sopeutetaan
kulttuuriseen ympäristöön. Saamelaiskulttuuri näkyy käännöksessä. – Käännöksen termit ja asiat on tuotu pohjoisen
kontekstiin. Esimerkiksi sana paimenet on korvattu termillä,
mikä liittyy poronhoitoon.
Hirvonen kertoo, että hän luki lapsena Raamattua valtakielellä, mutta pohjoissaamen Raamattua hän kuuli kirkossa.
Uusi käännös kuulostaa erilaiselta. – Vanhemmat ihmiset saattavat kokea, että edellinen käännös oli parempi. En ole kuitenkaan kuullut moitteita. Se tulee tutuksi, kun sitä luetaan.

* KOLUMNI

Antti Siukonen on Suomen Pipliaseuran seurakuntapalvelun johtaja

Jumalan sanaa digiapostolin kyydillä
Ensimmäiset apostolit tuumivat varmasti,
kuinka saisivat levitettyä hyvää sanomaa
mahdollisimman tehokkaasti. Sama peruskysymys vaivaa tämän päivän digiapostoleja.
Paavali tavoitti Korintin agoralla sen
määrän ihmisiä kuin torilla sattui olemaan kuulolla. Myöhemmin pergamenteille ja papyrusrullille kirjoitetut tekstit mahdollistivat Raamatun kokoamisen ja tekstilaitosten kopioimisen.
Kirjapainotaito auttoi Lutheria, ja vähitellen
Raamattua alettiin painaa kansankielisinä
laitoksina. Tekniikan kehityksen myötä levikkejä
alettiin äkkiä laskea miljoonissa.
Usein mietin tätä viestivälineiden kehitystä, kun seuraan digipalveluiden analytiikkaa.
Saadakseen vaikuttavuutta viestillä pitää olla
merkityksellinen sisältö ja väline. Jos Paavali
tai muut apostolit olisivat tavoittaneet vaikka
vain joitain satoja ihmisiä enemmän ja useammista paikoista, miltä kristinusko näyttäisi
tänään? Digiapostoleilla ei puutu tehokkaita
välineitä, mutta kuinka saada viesti erottumaan kaiken melun keskellä?
Viime vuosikymmeninä Raamattu on löytänyt
paikkansa digitaalisessa maailmassa.
Raamattu.fi-palvelussa käydään vuodessa
jopa miljoona kertaa. Piplia-sovelluksen
Päivän sanat valaisevat tuhansien ihmisten
aamuista kännykän näyttöä. Raamattu on
saatavilla useina käännöksinä siellä, missä
milloinkin kuljen ilman, että tarvitsen
kantokassia niiden kuljettamiseen.

Kun mietin elämäni vaikeita hetkiä,
joissa olen saanut Raamatusta toivoa ja
näköalaa, en muistele matkasivatko sanat
minulle paperilla vai bitteinä. Olennaista
on, että ne ovat kummunneet Jumalan
ehtymättömästä ja radikaalista, uutta
luovasta rakkaudesta. Vain elävä sana voi
resonoida sielun syvyyksissä ja oikean
elämän keskellä. Näin epäilen olleen
asian laidan myös agoran laidalla.
Kaikki, mitä televisio, radio, kännykkä ja
tietokoneet toistavat ovat pohjimmiltaan
ykkösiä ja nollia. Tämä digimaailman lainalaisuus on kvanttitietokoneita lukuun
ottamatta ohittamaton.
Elämä ei kuitenkaan tyhjenny ykkösiin
ja nolliin – suljettuihin tai avoimiin puolijohteisiin. Siksi välineet ovat ja jäävät vain
välineiksi ajan virrassa. Useimmiten ne
kuitenkin helpottavat, mahdollistavat ja
syventävät. Akun loppuessa kuitenkin
turhauttavat.
Tänään kiitän Jumalaa hänen ihmiselle
antamastaan luovasta mielestä, joka
kehittää uutta tekniikkaa ja tehokkaampia
digitaalisen viestinnän välineitä. Samalla
rukoilen viisautta kaikkia näitä välineitä
käyttäville. Kulkekoon sanoma ihmisen
ymmärryksen ylittävästä rakkaudesta
uusille vastaanottajille yhä uusin keinoin –
ja ravistelkoon piristävällä tavalla meitä
kokeneitakin raamatunlukijoita.
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329 kilometriä kotimaista
pyhiinvaellusta
Toista kertaa järjestettävä Agricola-kävely saapui määränpäähänsä 		
Turkuun 20.9. Agricola-kävely on kotimainen pyhiinvaellus, joka kulkee
reformaattorin ja suomen kirjakielen isän Mikael Agricolan synnyinpitäjästä
Pernajasta Turkuun. Piplia-lehti oli mukana syyskuun kävelyllä.
Kolmekymmentä pyhiinvaeltajaa kävelee perniöläisen maantien reunalla.
Halikko häämöttää 29 kilometrin päässä. Mukana osan matkaa on myös
Pipliaseuran henkilökunta. Huhtikuussa Agricolan päivänä alkanut kävely on
seitsemän taipaleen mittainen ja matkaa tehdään 329 kilometrin verran.
Agricola-kävelyn isä Hannu Holma kertoo, että kävely käynnistettiin koronasulun aikaan vähin äänin. – Pitkin kevättä mukana oli alle kymmenen henkeä.
Kesän edetessä rajoitukset ovat poistuneet ja kulkijoita on ollut enimmillään
23 kerralla. Holma on nyt monta kokemusta rikkaampi ja syvästi kiitollinen
hyvästä matkaseurasta.
– Kulkijoiden ikähaitari on ollut kolmesta kahdeksaankymmeneenkahteen
vuoteen. Joku on kulkenut mukana kaksi kilometriä, joku on astellut kanssani 
kaikki taipaleet. Moni on voittanut itsensä huomattuaan, ettei pitkä matka
ole sittenkään mahdoton.

Seurakunnat tarjoavat kävelijöille keitaan

Helsinkiläinen Pia Repka on ollut mukana kaikilla etapeilla. Hän löysi kävelyn
Facebookin Pyhiinvaeltajat-ryhmästä, kun etsi korvaavaa pyhiinvaellusta
peruuntuneelle Espanjan matkalle. – Tavoitteenani on kävellä koko matka,
jos vaan terveenä pysyn. – Tämä on minulle vähän tällainen koronakävely.
Kivaa vastapainoa arjelle, kiireetöntä etenemistä.
Repkalla on repussaan Pipliaseuran pyhiinvaelluskortit. Kullekin taipaleelle
kuuluva kortti johdattelee rukouksen ja raamatunkohdan avulla taipaleen
teemaan, seitsemään pyhiinvaelluksen ydintermiin. – Oikein hyviä teemoja
siinä ja kaikkia niitä on tässä matkan varrella toteutettu. Välillä edetty hiljaa
ja välillä pohdittu.
Repka iloitsee seurakuntien mukanaolosta. Tällä etapilla Salon seurakunta
järjesti aloitushartauden ja muutama työntekijä on mukana kävelemässä.
Myös Karjaan seurakunnasta jäi lämpimät muistot. – Emme tienneet, että
nuorisotyöntekijä ja kanttori odottivat meitä. Teevedet ja energiapatukat
olivat valmiina, kun saavuimme. Pidimme myös hartaushetken. Se on ollut
koskettavin hetki koko tässä kävelyssä, että miten voi ventovieraana olla niin
lämpimästi tervetullut.
Myös Hannu Holma on iloinnut yhteistyöstä seurakuntien kanssa: – Toivon,
että tälle tielle lähtijöitä on tulevinakin vuosina ja että seurakunnat ottaisivat
kopin ja tukisivat osaltaan ja kykyjensä mukaan kotimaista vaellusta ja Pipliaseuran tärkeää työtä, Holma sanoo.
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Agricolan reitin kulkeminen
muistuttaa lukutaidon merkityksestä. Kävelyllä tuetaan
Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaa.
ks. piplia.fi/lahjoita
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Hatunnosto kaikille raamatunkääntäjille 30.9.
Kansainvälistä kääntäjien päivä vietetään 30. syyskuuta. Pipliaseurojen
raamatunkäännöstyötä tekevät paikalliset kielenpuhujat, jotka puhuvat
kieltä äidinkielenään. Raamattu on maailman käännetyin kirja. Kääntäminen
on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko 		
Raamatun kääntäminen vie 12 vuotta.

Joulukortti
Tämän vuoden kortin teema on syntymän ihme. Etukannessa Joosef
ja Maria matkaavat Betlehemiin. Sisäaukeaman herkässä kuvassa nuori
Maria ihastelee vastasyntynyttä esikoistaan, Jeesus-vauvaa. Kolmiosaisen kortin on kuvittanut Katri Kirkkopelto. Evankeliumikortti on saatavana myös uudella UT2020-käännöksellä.
2 € / kpl. Minimitilaus 5 kpl (10 €). Hintaan sisältyvät kuoret.

Vanhempia kortteja voit tilata valmiina 6 kpl:een nipuissa, hinta 5 €.
Tilaukset pipliakauppa.fi

Testamentti-ilta Triplassa

Suomen Pipliaseura ja Suomen Lähetysseura järjestävät yhdessä
testamentti-illan maanantaina 26.10. klo 17–18.45 Helsingissä
Töölön seurakunnan Fokus-tilassa Kauppakeskus Triplassa.
Pipliaseura ja Lähetysseura kertovat tilaisuudessa lyhyesti omasta työstään.
Tilaisuudessa testamenttiasioita valottaa Hyvät testamentti -kampanjan
lakiasiantuntija Piia Jeremejeff, jolta voi myös kysyä käytännön neuvoja.

Selko-Luukas julkaistaan loppuvuodesta
Selko-Luukas on ensimmäinen selkokielinen suomennos kokonaisesta 		
Raamatun kirjasta. Käännös välittää Luukkaan evankeliumin kreikankielisen
tekstin mahdollisimman uskollisesti. Käännös on jatkoa Suomen Pipliaseuran
Uusi testamentti 2020 -hankkeelle, mutta selkokielelle tarkennetuin 		
käännösperiaattein.
Käännöksen kohderyhmänä ovat puhujat, jotka opettelevat suomea toisena
kielenä, lievistä muistivaikeuksista kärsivät, lievästi keskittymishäiriöiset
lukijat ja ne, joiden lukutaito on jostain muusta syystä tavallista heikompi.
Pipliaseura tekee käännöksen yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa.

Voimalahjat

Ilahduta ystävääsi aineettomalla Voimalahjalla! Voimalahja on Pipliaseuran aineeton
lahja, jonka avulla välität lämpimät ajatuksesi ystävälle ja tuet Raamatun kääntämistä,
käyttöä ja lukutaitotyötä Pipliaseuran työalueilla eri puolilla maailmaa.
Ks. voimalahja.fi

lahja

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

Uskon löytöretki
Lapsuuteni seuroissa luettiin puheen johdannoksi raamatunteksti vuoden 1776 käännöksestä. Raamatun kertomukset tulivat
tutuiksi, vaikka samalla tekstin yksityiskohtia oli välillä vaikea
ymmärtää. Raamatun selityksestä muodostui turvamaailma, jossa
saattoi nukahtaa äidin olkapäähän nojaten. Nuoruudestani
muistan keskustelun, voiko seuroissa käyttää uutta käännöstä.
Toisia huolestutti, kuuluuko muuttuneissa sanoissa puhdas
evankeliumi. Toiset korostivat sitä, että on välttämätöntä, että
myös lapset ja nuoret ymmärtävät luettua ja kuultua sanaa.
Vähitellen uuteen käännökseen totuttiin, ja se löysi paikkansa
Biblian rinnalla.
Samat kokemukset liittyvät yhdessä laulettuihin virsiin ja Siionin
lauluihin. Ne tallentuivat sieluun ja muistiin. Myöhemmin etäännyin seuraperinteestä ja Siionin laulujen yhdessä laulamisesta.
Sittemmin myös Siionin lauluja uudistettiin. Kun eräänä kesänä
istuin suviseurapenkissä ja ajattelin, että minäkin pääsen
mukaan yhteiseen lauluun, huomasin, etten osannut yhteistä
kieltä. Sen lisäksi, että elämä oli etäännyttänyt, nyt myös äidinkieli oli osin muuttunut.
Uskonnollinen kieli – siihen kiinni kasvaneella – on sidoksissa
mielen syvimpiin kerroksiin. Toistettu kieli ritualisoituu. Sanojen
ja lauseiden kieli hioutuu niin, että raja tämän ja tuonpuoleisen
välillä on läpikuultava. Kun yhteisen kulttuurin syvimpiä sanoja
14
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muutetaan, muutos loukkaa tunteita. Raamatun kääntäminen
on tasapainoilua rituaalisen kielen voiman ja uudistamisen
tarpeen kanssa. Ja silti se on tehtävä, sillä yhä useammalle
Raamatun tekstien ja kertomusten maailma on kokonaan vieras.
Yhä useampi etsii elämän mieltä ja merkitystä sekä toivon
sanoja verkosta.
Suhde Raamatun kieleen ja kertomuksiin muotoutuu sidoksissa
omaan elämäntarinaamme. Kieli ei ole neutraali. Käytetty kieli
kantaa tunteita, sosiaalisia suhteita ja traditiota. Siksi on tärkeää
tiedostaa oma raamattusuhde ja siihen elämän tuomat muutokset. Tiedostaminen antaa rohkeuden käydä keskustelua eri
tavalla Raamattua tulkitsevien kanssa.
Raamatunkäännöstyö vie uskontulkinnan dilemmaan: mikä
on muuttumattoman ja muuttuvan uskonsisällön suhde?
Dynaamisen raamatunkäännöstyön perintö on tässä kohtaa
viisas: yksittäisiä sanoja tärkeämpää on sujuva ja ymmärrettävä
äidinkieli, joka välittää meille tekstin sisällön.
Uskon löytöretkellä on etsittävä Raamatun henkeä, sillä kristinuskossa ei ole kysymys Jeesuksen opetuksen mekaanisesta
toistamisesta vaan tulkinnasta uusissa ja muuttuvissa tilanteissa: 
”Herra on Henki, ja siellä, missä on Herran Henki, on vapaus.”
2. Kor. 3:17

 tilauskortti

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
Pj. Tapio Hirvilammi, Nurmo
040 594 3854,
tapio.hirvilammi@evl.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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—16
puh. 010 838 6520 | myynti@piplia.fi

HENKILÖKUNTA

SUOMEN PIPLIASEURA
ma—pe 9—16 				

		

Jukka Keskitalo (pj.), Anne Haverinen, Helsinki (SVKN),
Minna Koistinen, Imatra (ev.lut.), Risto Korhonen,
Tampere (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.),
Risto Nurmela, Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku
(ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.), 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
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.

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

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

Katuosoite ............................................................ Uusi osoite.....................................................................
Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................
Piplia 3/2020

Pipliaseura maksaa postimaksun

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

--

Mitä ihmettä

pipliakauppa.fi

■

Herkän kortin teema on syntymän ihme. Kolmiosaisen kortin on kuvittanut Katri Kirkkopelto.
2 € / kpl. Minimitilaus 5 kpl (10 €). Hintaan sisältyvät kuoret.
Myös ruotsinkielisenä.
Evankeliumikortti on saatavana myös uudella UT2020- käännöksellä.

Tilaukset:
pipliakauppa.fi

Pikku Piplia
Piplia lapsille
Uusintapainos iki-ihanasta pienten lasten Raamatusta. Soveltuu
3–7-vuotiaille sekä pyhäkoulujen ja
päiväkerhojen käyttöön. 22 €

Luomakunta
Kaunis ja ekologinen raamattumalli, jossa
yhdistyvät ympäristöystävällisyys, kestävyys ja
digitaaliset palvelut. Uuden Raamatun materiaalit
on valittu ympäristökriteerein, luomakuntaa
varjellen. (1. Moos. 2:15). Sivukoko 100 x 140 mm.
25 €

 tilauskortti

Suomen Pipliaseura ¡ PL 54, 00241 HELSINKI ¡ puh 010 838 6520 ¡ www.piplia.fi ¡ www.pipliakauppa.fi
Joulukortti 5 kpl 10 €

suomenkielinen

ruotsinkielinen

Luomakunta 25 €
Pikku Piplia 22 €
Rapinaraamattu 9,90 €
Merkitse viivalle kappalemäärät!

Pipliaseura maksaa postimaksun.

Nimi
Katuosoite
Postinro ja –toimipaikka

Päiväys ja allekirjoitus 				
Tilauksen postikulut lisätään hintaan

Puh.

ilmoitamme tekstiviestillä paketin saapumisesta!

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

