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RAPORTTI SEURAKUNNILLE 

 

Suomen Pipliaseura kiittää seurakuntia yhteistyöstä ja luottamuksesta 

raamattutyön toteuttamisessa.  

Pipliaseuran seurakunnasta vastaanottaman kannatuksen määrän Kirkon 

lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilaston mukaan löytyy 

verkkosivuilta osoitteesta https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-

asiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastoja.  

 

Samasta osoitteesta löytyy myös raportti, jolla kirkon lähetysjärjestöt 

raportoivat kunkin järjestön tuottojen ja kulujen prosentuaalisesta 

jakaantumisesta tuotot ja kulut -tilastossa. Kuluryhmät ovat ulkomainen 

toiminta, ulkomaantyön tukitoimet kotimaassa. Pipliaseura antaa tarvittaessa 

yksityiskohtaisempia tietoja saamastaan taloudellisesta tuesta ja toimintaan 

käytetyistä varoista. 

 

LÄHI-IDÄN RAAMATTUTYÖ 

Suomen Pipliaseura osallistuu Lähi-idän pipliaseurojen yhteistyöhankkeisiin, 

jotka palvelevat alueella toimivia kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä sekä yksittäisiä 

kristittyjä, jotka elävät paikoin voimakkaan paineen alaisina. Huoli kristittyjen 

asemasta alueella yhdistää kaikkia kirkkoja, jotka jo omalla olemassaolollaan 

todistavat läsnäolon ja islamin kanssa käytävän dialogin merkityksestä kirkon 

lähetystehtävässä. 

Lähi-idässä Raamattu on tärkeä kirja kristittyjen identiteetin tukena. Alueen 

pipliaseurat palvelevat kaikkia alueellaan toimivia kirkkoja ja toimittavat niille 

Raamattuja ja muita raamattumateriaaleja. Tällainen avoin raamattutyö on 

usein mahdollista alueilla, joilla muu lähetystyö on vaikeaa tai mahdotonta. 

 

 

 

 

https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-asiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastoja
https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-asiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastoja
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EGYPTI  

 

Egyptin Pipliaseuran tärkeä yhteistyökumppani on koptiortodoksinen kirkko, 

jonka jäsenmäärän arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa. Egyptin kirkot kärsivät 

taloudellisista ongelmista, ja ne pystyvät vaivoin rahoittamaan oman 

toimintansa. Egyptin kristityt elävät vähemmistönä muslimiväestön 

keskuudessa, mikä vaikeuttaa kristillisen identiteetin muodostamista ja 

säilymistä. Egyptin Pipliaseuran lahjoittamat ja edulliseen hintaan tarjoamat 

materiaalit ovat kirkoille tärkeitä. 

                              Lasten raamattumateriaalien jakelu kirkkojen kautta Egyptissä 

Tavoite: Tavoitteena on jakaa kirkkojen kautta Raamattuja, Uusia 

testamentteja, lastenraamattuja, raamattuaiheisia kuva- ja värityskirjoja, jotta 

lapset ja heidän perheensä oppivat tuntemaan Raamattua. Materiaalit tukevat 

myös lukutaitoa. Erityisesti pyritään tavoittamaan ne lapset ja perheet, joilla ei 

muuten olisi varaa ostaa Raamattua. 

Hankkeen eteneminen:  

Pandemian myötä ryhdyttiin tuottamaan videoita, joissa sympaattisen Kingo-

hahmon kautta kerrotaan tarinoita, jotka välittävät kristillisiä arvoja kuten 

kärsivällisyys, hyvyys ja vastuuntunto, toisille jakaminen yms. Videoita julkaistiin 

jaettiin Youtubessa 26 kappaletta ja ne saivat yhteensä 13 395 katselua 

https://www.youtube.com/playli... 

 

Vuoden 2020 tammi-helmikuussa12 800 lasta osallistui Kingo-tapahtumiin. 

Anteeksiantamisen sanomaa välittäviä värityskirjoja tuotettiin 200 000. Osa 

saatiin jaettua ja osa jaetaan tulevaisuuden Kingo-tapahtumissa. Tulevaisuuden 

Kingo-tapahtumia varten hankittiin myös 42 300 kappaletta kuvitettuja 

Raamattuja lapsille. 

 

 

Nuorten tapahtumat: Raamattuvisa ja kykykilpailut 

Tavoite: Hankkeessa järjestetään maaseudun koptikristityille nuorille 

tapahtumia, jossa nuoret kilpailevat raamattutiedostaan esittämällä lauluja, 

runoja, draamoja ja tarinoita Raamatun teksteistä.  Osana ohjelmaa nuoret 

harjoittelevat keskustelemaan ja perustelemaan omia mielipiteitään kristittyinä. 

Oppimateriaaleissa hyödynnetään Raamatun tekstejä ja opetuksia. Nuoria 

rohkaistaan työskentelemään Raamatun tekstien kanssa ja näin heidän 

identiteettiään kristillisenä vähemmistönä Egyptissä vahvistetaan. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaRkB-XRJ7LxT7xHwu0fVe1cwPsHa26pF
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Hankkeen eteneminen: 

Vuonna 2020 ei ollut mahdollista järjestää suuria tapahtumia, joten hankkeessa 

keskityttiin enemmän raamattuvisaan. 1500 nuorta luki Raamattua erityisesti 

kisaan tuotetuista materiaaleista. 350 nuorta eteni kisassa ja sai kokonaisen 

Raamatun. Sata parasta raamattuvisaan osallistunutta sai alueen yritysten 

lahjoittaman erityispalkinnon.  

 

Ilmaisten raamattumateriaalien jakaminen 

 

Tavoite: Tavoitteena on saada lapset ja heidän perheensä kiinnostumaan 

Raamatusta ja lukemaan sitä, jotta evankeliumin sanoma jokaisen ihmisen 

yhtäläisestä arvokkuudesta tulisi kuulluksi. 

 

Hankkeen eteneminen: Vuonna 2020 hankkeessa jaettiin vähävaraisille 

kirkkojen avustukselle 51 461 erilaista raamattumateriaalia. Tähän kuului mm 

kuvitettuja Uusi testamentteja, värityskirjoja ja Raamatun taustoista kertovaa 

kirjallisuutta. Papit pystyivät pandemiasta huolimatta tekemään kotikäyntejä, 

joten jakelua pystyttiin toteuttamaan.  

 

PYHÄN MAAN PIPLIASEURAT 

 

Pyhällä maalla toimii poliittisista, kulttuurisista ja historiallisista syistä kolme 

pipliaseuraa, joista jokaisella on oma roolinsa ja tehtävänsä omalla alueellaan. 

Arabi-Israelin Pipliaseura toimii Israelin arabiankielisen vähemmistön parissa 

erityisesti arabienemmistöisillä alueilla Galileassa. Palestiinan Pipliaseura toimii 

mm. Länsirannalla, Gazassa ja Itä-Jerusalemissa. Israelin Pipliaseura tekee 

työtään maan hepreankielisen väestön keskuudessa, erityisesti messiaanisten 

juutalaisten näkökulmasta. 

   

ARABI-ISRAELIN PIPLIASEURA 

 

 

Arabi-Israelin Pipliaseuran kohderyhmä on Israelissa asuva 1,7 miljoonainen 

arabiväestö, jonka osuus koko Israelin väkimäärästä on 21 %.  Heistä kristittyjä 

on 130 000 eli 1,5 % Israelin väestöstä. Monet arabikristityistä elävät 

köyhyysrajan alapuolella ja heihin kohdistuu epäluottamusta ja syrjintää. 

Pipliaseura panostaa naisjohtajiin toimiakseen esimerkkinä naisten ja miesten 

johtajuudesta kristillisessä työssä. Naisten aktiivista osallistumista vaikeuttavat 

ympäröivä patriarkaalinen yhteiskunta ja perhesuuntautunut kulttuuri. 
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Yleisavustus perustoimintoihin 

 

Arabi-Israelin Pipliaseura ei pysty raamattumyynnillä ja paikallisella 

varainhankinnalla kattamaan kaikkia perustoimintoja, joten se on saanut 

yleisavustusta toimintansa ylläpitoon. Alueella väkivaltaisuus ja levottomuudet 

ovat lisääntyneet. 

Hankkeen eteneminen 

Pandemiatilanteen takia toimintoja piti muuttaa. Vuonna 2020 tuotettiin kaksi 

aikakausilehteä, jotka oli suunnattu perheille ja niitä jaettiin 1400 kpl, tuotettiin 

toivon teemasta esite, jota jaettiin 500 kpl, printattiin ja jaettiin 2000 kpl Uusia 

testamentteja, julkaistiin lastenraamattuja ja Rauha-Raamattu englanniksi, ja 

230 kpl rakkausteemaisia raamattulehtisiä lapsille jouluksi. 

 

Arabi-Israelin Pipliaseura tuotti 150 rukousvideota Youtubeen ja 100 rukous- 

ja 100 raamatunlausepostausta Facebookiin. 

Pandemiasta huolimatta pystyttiin pitämään mm. 24 workshopia kouluissa ja 

kirkoissa nuorille. Workshopeissa käsiteltiin mm. kiusaamista, pandemian 

aiheuttamia tunteita, ahdistusta ja vihaa. Lisäksi järjestettiin kahdeksan 

raamattuvisaa ja 38 workshopia perheille, joissa käsiteltiin pandemian 

aiheuttamia tunteita. 

 

Pandemian myötä raamattumateriaalien myyntitulot ovat entisestään 

vähentyneet. 

 

 

PALESTIINAN PIPLIASEURA 

 

Palestiinan Pipliaseura palvelee palestiinalaisia Itä-Jerusalemissa, Länsirannalla ja 

Gazassa. Alueen väestöstä muslimeja on 98 %. Pipliaseura palvelee alueen 

kristittyjä ja pitää kristillistä sanomaa esillä kaikille kiinnostuneille. 

Raamattu yhdistää -ohjelma 

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on yhdistää alueen eri kirkkokuntia ja 

korostaa Raamattua yhdistävänä tekijänä. Hankkeen kautta Raamatun sanoma 

ja tekstit ovat tarjolla eri välinein, perinteisinä painotuotteina ja sovellusten ja 

sosiaalisen median kautta. Pipliaseuralla on myös materiaaleja, jotka avaavat 

Raamatun sanomaa islamilaisesta kontekstista käsin. 
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Hankkeen eteneminen:  

Palestiinan Pipliaseura jakoi vuonna 2020 erilaisia raamattumateriaaleja 10 000.  

Pandemiatilanteessa on panostettu erityisesti sosiaaliseen mediaan ja 

Palestiinan televisioon saatiin myös tunnin mittainen ohjelma, jolla tuotiin 

toivoa vaikeaa tilanteeseen. Sama ohjelma esitettiin myös Palestiinan 

Pipliaseuran Facebook-sivuilla. 

 

Bethlehemin lapsi -ohjelma 

 

Tavoitteet: Vuodesta 2000 toiminut hanke pyrkii tuomaan iloa Raamatun 

toivoa tuottavalla sanomalla eri kirkkokuntien lapsille, jotka elävät 

levottomuuksien ja epävarmuuden keskellä. 

Hankkeen eteneminen: 

 

Vuonna 2020 pandemian vuoksi ei pystytty järjestämään niin paljon 

tapahtumia, mutta sen sijaan panostettiin erityisesti sosiaaliseen mediaan. 

Muutamia pieniä kokoontumisia pystyttiin järjestämään pandemia-aaltojen 

välissä.  Joulunäytelmä videoitiin ja se saatiin viiteen kirkkoon, yhdeksään 

kouluun ja kymmeneen partioryhmään. Yhteensä video tavoitti noin 5000 

lasta. Viiden päivän ajan pystyttiin olemaan raamattumateriaalien kanssa 

joulutorilla, erityisesti lapsille suunnatun materiaalin kanssa. 

 

 

ISRAELIN PIPLIASEURA 

 

Israelin Pipliaseura tekee työtään maan hepreankielisen väestön keskuudessa, 

erityisesti messiaanisten juutalaisten näkökulmasta. 

 

Tavoite: Hankkeessa halutaan tavoittaa nuoria israelilaisia, jotka etsivät 

merkitystä elämäänsä. Käytännössä hankkeessa ollaan mukana erilaisissa 

tapahtumissa – festivaaleilla, konserteissa, kirjamessuilla ja paraateissa – joissa 

kohdataan niihin osallistuvia henkilökohtaisesti sekä jaetaan sekä heprean- että 

arabiankielistä raamattupohjaista materiaalia.  

Hankkeen eteneminen: Vuonna 2020 hankkeessa jaettiin yhteensä 40 000 

kappaletta erilaisia raamattumateriaaleja. Jakelut onnistuttiin tekemään 

pandemiasta huolimatta yhteistyössä erilaisten järjestöjen kanssa. 
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Pandemia on vaikuttanut myös siihen, että ihmisten kiinnostus 

raamattumateriaaleja kohtaan on lisääntynyt. 

 

 

IRAK 

 

Kristittyjen lukumäärää Irakissa on vaikea arvioida. Irakin kristityt kuuluvat 

pääasiassa vanhoihin kirkkoihin. Näistä suurimpia ovat roomalaiskatolinen ja 

kaldealainen kirkko. Muita vanhoja kirkkokuntia ovat Assyrian apostolinen 

kirkko, Armenian apostolinen ja Syyrian ortodoksinen kirkko. Lisäksi maassa 

on jonkun verran protestanttisia seurakuntia. 

Libanonin Pipliaseura koordinoi Irakissa tehtävää raamattutyötä. Irakiin 

tehdään vierailuja ja verkostoidutaan paikallisten kirkkojen kanssa. 

Paikallistoimisto sijaitsee Irbilissä, Pohjois-Irakissa. Raamattuja ja 

raamattumateriaaleja toimitetaan maahan ja myydään tarvittaessa alennetuin 

hinnoin. Suomen Pipliaseuran tuki annetaan yleisavustuksena Irakin hankkeisiin. 

 

Yleisavustus perustoimintoihin 

Tavoite: Tuetaan ja rohkaistaan yhdessä Irakin kristillisten johtajien rinnalla 

epävarmuuden ja väkivallan keskellä eläviä kristittyjä. Raamattumateriaalia 

toimitetaan Irakiin.  

Hankkeen eteneminen: Pipliaseuran kaikkeen toimintaan vaikuttaa maan 

vaikea, epävakaa tilanne ja tällä hetkellä myös pandemiatilanne. Myynti on 

laskenut, koska ihmiset eivät voi liikkua. Pipliaseuran toimiston muutto 

onnistui haasteista huolimatta. Pipliaseura pyrkii auttamaan vainottuja ja 

pakenemaan joutuneita ja tekee yhteistyötä avustusjärjestöjen kanssa.  

 

 

  

JORDANIA 

 

Jordanian poliittinen tilanne on vakaa ja rauhallinen, mutta Lähi-idän muiden 

maiden tilanteet heijastuvat Jordaniaan.  Lähi-idän levottomuuksien takia 

maassa on suuri määrä pakolaisia. Jordanian Pipliaseura pyrkii yhteistyössä 

kirkkojen kanssa palvelemaan tasapuolisesti sekä jordanialaisia että muualta 

maahan saapuneita. 
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Yleisavustus perustoimintoihin 

 

Suomen Pipliaseuran kautta tukea kanavoidaan Jordanian Pipliaseuran 

perustoimintoihin. Tämä mahdollistaa toiminnan maassa, jossa kristityt ovat 

selkeänä vähemmistönä (3 %) ja raamattumyynnillä ja paikallisella 

varainhankinnalla ei kyetä kattamaan kaikkia perustoimintoja.  

 

Leipää ja hengellistä evästä Jordaniassa oleville pakolaisille 

 

Perustiedot: Hankkeessa tuetaan Jordaniaan paenneita syyrialaisia ja 

irakilaisia pakolaisia kuukausittaisten avustusten kautta. Aidosti kiinnostuneille 

tarjotaan ilmaisia raamattumateriaaleja. Perustarpeiden ja raamattumateriaalien 

jako on selkeästi eriytetty. Jordanian Pipliaseura toimii yhteistyössä paikallisten 

kirkkojen kanssa. Lisäksi tuetaan köyhiä kristittyjä jordanialaisperheitä 

vuokranmaksuissa, ja kristittyjä opiskelijoita saattamaan opintonsa loppuun. 

Hankkeen eteneminen: Vuoden 2020 aikana tuettiin kuukausittain 627 

syyrialais- ja 523 irakilaisperhettä perustarvikkeita jakamalla sekä avustettiin 

2110 jordanialaisperhettä.  

 

Lisäksi jaettiin 366 Raamattua, 1380 koulutarvikepakettia, 283 

vauvatarvikepakettia ja 2410 hygieniapakettia ja 4 pyörätuolia.  

 

Pandemiatilanne on haastava, mutta sen myötä on aloitettu uusia hankkeita ja 

aloitteita auttamaan juuri pandemiasta eniten kärsineitä. Yhteistyö erittäin 

paikallisten kirkkojen kanssa on ollut edelleen tärkeä osa toimintamallia. 

Kristittyjen nuorten ja nuorten pariskuntien uskon tukeminen 

Tavoite: Hankkeessa tuetaan nuorten ja nuorten pariskuntien uskoa ja  

autetaan löytämään oma paikka ja tehtävä seurakunnassa. Lisäksi koulutetaan 

nuorten ryhmien vetäjiä. Nuorille järjestetään leirejä ja erilaisia koulutuksia ja 

kristinuskon perusteemoista ja rohkaistaan nuorten kristillistä sitoutumista ja 

toimintaa.  

 

Hankkeen eteneminen:  

 

Pandemian aikana on pystytty pitämään enemmän verkkotapaamisia, joissa on 

voitu käsitellä vaikeiden aikojen esiin tuomia haasteita. Yhteensä pystyttiin 

järjestämään kolme livetapaamista. 
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Vuonna 2020 yhteensä 142 nuorta ja vanhempaa sai vahvistusta kristilliseen 

identiteettiinsä.  


