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PIPLIASEURAN JA SEURAKUNNAN 
YHTEISTYÖSOPIMUS
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Tiedonjakoa maailmalta 
uutiskirjeiden ja verkon kautta

www.piplia.fi/seurakunnille

Kirkon lähetystehtävän toteuttamista  (KJ 4:4)
perustuen asiakirjaan ”Seurakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyösopimusten 

periaatteet”.

Vierailuja ja verkostoitumista

TOIVOA TÄHÄN PÄIVÄÄN.
USKOA TULEVAISUUTEEN.

Näköaloja kansainvälisen raamattutyöhön
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YHTEISTYÖKOHTEET:

Itäinen ja eteläinen Afrikka 

Kiina
Intia 

Thaimaa 

Lähi-itä ja Egypti



• Tavoitteena on, että vuoteen 2022 mennessä 20 000 
naista oppii lukemaan ohjelman lukutaitokursseilla. ’

• Ohjelman toinen tavoite on lisätä Etiopian, Kenian, 
Malawin, Namibian ja Tansanian pipliaseurojen
lukutaitokapasiteettia. Seurojen henkilökuntaa 
koulutetaan niin, että ne pystyvät toteuttamaan laajoja 
vähemmistökielille suunnattuja lukutaito-ohjelmia 
vuoden 2022 jälkeen.

• Kolmas tavoite on lisätä pipliaseurojen ja SIL 
Internationalin konsulttien tasa-arvotietämystä 
koulutusohjelman kautta.

• Yhteistä valituille kieliryhmille on se, että kullekin on 
valmistunut tai valmistumassa Uusi testamentti tai koko 
Raamattu. 

Lukutaitoa naisille 
Afrikassa -hanke 



• Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen perusteella kwanjaman ja 
ndongan kielille tarvitaan nykyistä ajanmukaisemmat ja 
yhtenäisemmät raamatunkäännökset. Tutkimuksessa todettiin, 
että etenkin kwanjamankielisten nuorten on vaikea ymmärtää 
käytössä olevaa raamatunkäännöstä. Ndongankielinen
raamatunkäännöstä oli nuorten mielestä melko helppo 
ymmärtää, mutta käännöstä pidettiin hajanaisena ja keskeisten 
termien osalta epäjohdonmukaisena. 

• Kwanjaman kieltä puhutaan sekä Namibiassa että Angolassa, ja 
uusi käännös tulee siten käyttöön molemmissa maissa. 

• Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat 15–35-vuotiaat 
ndongan ja kwanjaman kielten puhujat.  

Namibia 
Raamatunkäännöstyö ndongan ja 
kwanjaman kielille 



• Kiinassa on virallisesti 55 vähemmistökieltä 
mandariinikiinan lisäksi. Useimmat vähemmistökielen 
puhujat eivät ymmärrä riittävästi kiinan kieltä, jotta 
voisivat lukea mandariininkielistä Raamattua. 
Käännöshankkeita toteutetaan viranomaisten luvalla. 
Yhtyneet Raamattuseurat on tähän mennessä tukenut 
raamatunkäännöksiä yhdeksälle vähemmistökielelle 
(esim. hmong, wa, lisu- ja yi -kielille). Käännöstyön 
painopiste on mm. Yunnanin maakunnassa, jossa alueen 
800 000 kristitystä 85 % kuuluu johonkin 
vähemmistöryhmään. Käynnissä olevilla hankkeilla 
voidaan tavoittaa jopa miljoonia ihmisiä eri maakunnissa. 

• Tukea kohdistetaan myös edullisiin raamattumalleihin, 
joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen avulla 
julkaisujen hinta voidaan pitää kohtuullisena. Tuen turvin 
pystytään tarvittaessa toteuttamaan myös ilmaisia 
raamattujakeluja Kiinan maaseudun köyhissä 
seurakunnissa. 

Kiina



• Syrjintää ja perheväkivaltaa kokeneita naisille , erityisesti leskille, 
järjestetään voimaannuttavaa koulutusta. 

• Käännöshankkeessa käännetään Raamattua 25 
vähemmistökielelle. Kielivähemmistöihin kuuluvien kansojen 
sosioekonominen asema Intiassa on hyvin heikko. Nämä kansat 
kuuluvat kastijärjestelmän ulkopuolisiin eli daliteihin ja ovat sen 
tähden syrjittyjä. 

• Varsinkin maaseudulla ja kaupunkien köyhillä alueilla 
näkövammaisuus on sosiaalinen stigma, yksinäisyyttä ja 
osattomuutta aiheuttava asia. Raamattu on käännetty 
pistekirjoitukselle Intian suurimmille kielille, lisäksi osia 
Raamatusta useille muille kielille. Intian Pipliaseura julkaisee 
vuosittain pistekirjoituskalenteria, johon on painettu kalenterin 
lisäksi raamatunlauseita. Pistekirjoitusraamattujen ohella 
raamattuäänitteiden kysyntä on kasvanut. 

Intia



• Kristityt elävät Thaimaassa vähemmistönä 
(n.1%). 

• Vuonna 2011 Thaimaan Pipliaseura julkaisi 
tarkistetun version thainkielisestä Raamatusta. 

• Käännöksestä on tarve tehdä vielä paremmin 
ymmärrettävä nuorisolle. Tätä tavoitetta 
palvelee Uudistettu thairaamattu sanaselityksin 
-julkaisu, jonka laatiminen on aloitettu vuoden 
2011 alussa

Thaimaa



• Yhteistyösopimus Lähi-idän raamattutyön tukemisesta 
kohdentuu Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Turkin alueilla 
toimivien pipliaseurojen raamattutyön tukemiseksi.

• Konfliktien repimässä Lähi-idässä Pipliaseurojen 
läsnäolo ja toiminta tukee paikallisten kirkkojen työtä. 
Esimerkiksi koko Syyrian sodan ajan, Libanonin ja Irakin 
Pipliaseurat ovat pystyneet jatkamaan 
raamattutoimituksia alueen kirkoille.

• Raamatun julkaisutoiminnan lisäksi julkaistaan 
erityisesti lapsille ja nuorille materiaalia, joka tukee 
heidän identiteettinsä vahvistamista kristittyinä.   

Lähi-itä



• Egyptin Pipliaseura on tuottanut 
monenlaisia raamattumateriaaleja ja 
Raamatun osia lapsille ja aikuisille, ja niitä 
jaetaan koulujen, kirkkojen ja Pipliaseuran 
omien myymälöiden kautta. 

• Egyptissä tuetaan myös teini-ikäisten ja 
opiskelijoiden kristillisen identiteetin 
vahvistumista järjestämällä raamattuvisa ja 
kykykilpailu, joka tavoittaa kymmeniä 
tuhansia nuoria.  

Egypti
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