
 

 

 

Suomen Pipliaseura 
Vuosiraportti 2020: verkossa julkaistava lisäaineisto 

1. Suomen Pipliaseuran vuonna 2020 tukema työ 
2. Vuoden 2020 kohokohta: Raamattu puheenaiheena 
3. Toiminnan tuotot ja kulut 
4. Miten hallinto on järjestetty? 
5. Jäsenyhteisöt 

 
➢ www.piplia.fi > Suomen Pipliaseura > Vuosiraportti 2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Suomen Pipliaseuran vuonna 2020 tukema työ 

 
Raamatunkäännöstyö 
 
Intia 
Käännöstyö 17 kielelle 
 
Kiina 
Käännöstyö kuudelle vähemmistökielille 
 
Namibia 
Uudet ndongan- ja kwanjamankieliset Raamatut 
 
Sambia 
Njandjankielinen Uusi testamentti 
Nsengankielinen Raamattu 
 
Tansania 
Chasunkielinen Raamattu 
Njamwesinkielinen Raamattu 
 
Thaimaa 
Uudistettu thainkielinen Raamattu selityksin 
 
Venäjä 
Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä Raamatunkäännösinstituutin kanssa: komin-, 
marin- ja ersämordvan Vanhan testamentin hankkeet 
Venäjän Pipliaseura: jakuutin Vanha testamentti 
 
Yhteiset 
Käännöshankkeet kolttasaameksi ja inarinsaameksi, raamatunkäännöstyön ja muun 
raamattutyön koordinointi sekä raamatunkäännöstyön koulutus, laadunvalvonta ja 
tukipalvelut 
 

http://www.piplia.fi/


 

 
 
Lukutaitotyö  
 
Lukutaitoa naisille Afrikassa: Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania 
Xamtanga-, turkana-, jao-, lomwe-, dhimba- ja kagulu-kansojen parissa 

 
Intia 
Lukutaitokoulutus 15 kansalaisjärjestölle 
 
Yhtyneet Raamattuseurat 
Lukutaitotyön koordinaatio ja tukitoiminnot  
Raamatunkertomuskirjaset uusille lukijoille 
Lukutaitoasiantuntijapalvelut Afrikassa 
 
Raamatunkäyttö 
 
Egypti 
Raamattutapahtumia lapsille 
Raamattuja vähävaraisille 
Raamattuleirejä nuorille 
 
Intia 
Raamattuja näkövammaisille 
Leskien ja haavoittuvassa asemassa olevien naisten auttaminen 
 
Israel 
Raamattuja nuorille ja aikuisille 
 
Jordania 
Humanitaarista apua pakolaisille ja köyhille perheille 
Raamattuleirejä nuorille 
 
Kiina 
Raamattujen saatavuuden parantaminen erityisesti maaseudulla 
 
Palestiina 
Raamattutapahtuma kirkoille 
Raamattuaktiviteetteja lapsille 
 
Slovenia 
Raamatunlukuohjelma katolisen kirkon jäsenille 
 
Yleisavustukset perustoimintoihin 
Israelin arabiankielisen, Irakin. Libanonin ja Sambian Pipliaseurat 
Yhtyneet Raamattuseurat: Yleisavustus yhteisiin toimintoihin 
Digitaalisen julkaisualustan (IBEP) kehittäminen mobiilikäyttäjille 
 
Richard Brewis 16.3.2021 
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2. Vuoden 2020 kohokohta: Raamattu puheenaiheena 
 

Millä tavoin Raamattua tulisi kääntää, jotta sitä olisi miellyttävää lukea älypuhelimesta? Entä 

miten sama teksti sopii kuunneltavaksi? Millä tavoin välineet ja käyttöympäristö ylipäänsä 

vaikuttavat raamatunkäännöksen muotoiluihin?  

Tällaiset kysymykset ovat raamatunkääntäjille uusia. Tällaisten kysymysten kautta lähti 
kuitenkin liikkeelle aivan uudenlainen Raamatun suomennoshanke, minkä lopputuloksena 
Suomen Pipliaseura julkaisi lokakuussa 2020 mobiilikäyttäjille suunnatun Uuden testamentin 
käännöksen (UT2020). Samalla käännöksestä valmistui äänikirja, jonka luki Krista Kosonen. 
 
UT2020-käännöksen julkistusjuhlia vietettiin 22.10.2020 Savoy-teatterissa Helsingissä. 
Ekumeenisen Uuden testamentin käännöksen vastaanottivat kaikkien kirkkokuntien edustajat. 
Poikkeusoloissa yleisö seurasi tilaisuutta livestriimin välityksellä. YouTube-tallennetta katsottiin 
1100 kertaa. 

Tiivis käännösprojekti 

Uusi käännös valmistui kaikille niille, jotka haluavat lukea tai kuunnella Raamattua 

puhelimesta. Itse käännöstyö kesti 2,5 vuotta ja projekti 3 vuotta.  

Käännösryhmä koostui kuudesta Pipliaseuran asiantuntijasta, joihin kuului kaksi päätoimista 

kääntäjää, eksegeetti Niko Huttunen ja kieliasiantuntija Tuomas Juntunen. 

Seitsemänhenkisessä ekumeenisessa ohjausryhmässä oli edustajat kaikista kirkkokunnista sekä 

suomen kielen edustaja Helsingin yliopistosta. Raamatunkäännöstyö on laajan joukon 

yhteistyötä: katso kaikki tekijät 

Ohjausryhmä luki ja kommentoi käännöstä vaiheittain prosessin alusta loppuun. Lopullisen 

käännöksen hyväksyi Suomen Pipliaseuran hallitus 17.8.2020.  

Aito digitaalinen käännös 
 
UT2020 on maailman ensimmäinen raamatunkäännös, joka on tehty alkukielestä suoraan 
digitaalisille julkaisualustoille ja suunnattu mobiilikäyttäjille. Tuhansia raamatuntekstejä on 
tälläkin hetkellä saatavilla maailmanlaajuisesti digitaalisessa muodossa, mutta ne on alkujaan 
käännetty julkaistavaksi ensisijaisesti printtijulkaisuina ja siirretty sellaisenaan digitaalisille 
alustoille jaeltaviksi. UT2020:ssa tekstin digitaalinen käyttö on sen sijaan otettu huomioon jo 
käännösvaiheessa, mikä heijastuu valituissa tekstin muotoiluissa, lauserakenteissa ja 
ilmaisuissa.  
 
UT2020-käännöstä edelsi pilottihanke, DigiMarkus, jossa luotiin uudet Raamatun 
käännöstyössä käytettävät periaatteet ja testattiin niitä. DigiMarkus sai alkunsa vuonna 2015, 
ja se julkaistiin Kirkkohallituksen tuella Reformaation merkkivuonna 2017. Hankkeesta saatu 
myönteinen palaute kannusti Suomen Pipliaseuraa yhteistyökumppaneineen käyttämään 
samoja käännösperiaatteita Uuden testamentin suomennoshankkeessa.  
 
 
 



 
 
Alkukielelle uskollinen 
 
Käännösprojektin alusta asti on ollut selvää, että virallisena Kirkkoraamattuna tulee säilymään 
vuoden 1992 käännös. Tämä on mahdollistanut UT2020-projektin ketteryyden ja 
kokeilunomaisen luonteen. Akateemisesti ansioitunut käännös-, projekti- ja ohjausryhmä 
paneutui intensiivisesti tehtävään ja piti asettamiaan laatutavoitteita korkealla.  
 
Käännöshankkeen perustavana lähtökohtana on ollut uskollisuus alkukielelle. Käännös 
perustuu Uuden testamentin uusimpaan tieteelliseen laitokseen 
The Greek New Testament vuodelta 2014. Sen päätekstistä on poikettu vain perustelluista 
syistä.  
 
Uskollisuus alkukieliselle tekstille on ollut vahvempi käännösperiaate kuin aiempien 
käännösten luoma ja niihin liittyvä traditio. Vaikka tekstin historiallisella ajankohdalla ja sen 
tuntemuksella on ollut suuri merkitys käännöstyössä, tavoite on vahvasti tässä päivässä: 
työryhmä on pyrkinyt luomaan ymmärrettävän uuden suomennoksen kaikille 2020-luvun 
lukijoille, kuuntelijoille ja mobiililaitteiden käyttäjille.  
 
Samalla suomennoksen keskeiseksi päämääräksi asetettiin alkukielen merkitysten 

kääntäminen rikkaalle, hyvälle yleiskielelle ja siten, että kaikenikäiset pystyvät ymmärtämään 

tekstiä ”ilman Googlea, sanakirjaa tai välitöntä teologin apua”.  

Käyttäjäkeskeinen käännös 

Teoreettiseksi käännöstyötä ohjaavaksi periaatteeksi valikoitui käyttäjäkeskeinen 

kääntäminen. Keskeistä siinä on kohdistaa huomio vastaanottajaan: millä tavalla lukija, kuulija 

ja käyttäjä mahdollisesti ymmärtää käännössisällön ja minkälaisessa kontekstissa hän sitä 

vastaanottaa. Lähestymistapa edellyttää tekstin oletusyleisön mahdollisimman hyvää 

tuntemusta.  

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen ei suoraan kerro, miten tekstiä tulee milloinkin kääntää. Mutta 

se auttaa kääntäjää valitsemaan kuhunkin tilanteeseen sopivia käännösratkaisuja, jotka 

perustuvat tekstin käyttäjien ja tekstin käytettävyyden analysointiin. 

Teorian soveltamista käytäntöön tuettiin siten, että kääntämisen apuvälineeksi rekonstruoitiin 

kuvitteellinen mallilukija, joka sai nimen Elisa. Tämä toimi käännös- ja ohjausryhmän yhteisenä 

työkaluna. 

Mallilukijan käyttäminen auttaa käännösryhmää valitsemaan kuhunkin tilanteeseen sopivan 

käännöstavan lukijoiden lähtökohdista, ei omista lähtökohdistaan. Jos vastaanottajaryhmiä ei 

kuvata eikä oteta huomioon käännösprosessissa, käännös suuntautuu usein kääntäjien itsensä 

kaltaisille lukijoille. UT2020:n Elisa-hahmo on kuvitteellinen, mutta se ei ole mielivaltainen. 

Elisan luomisessa ja UT2020-käännöksessä hyödynnetiin Jäsen 360 -analyysiä suomalaisten 

asenteista ja elämäntavoista sekä tutkimustietoa lukijoiden kielellisistä kyvyistä. Kielellisten 

kykyjen viiteryhmänä toimivat 15–25-vuotiaat. Käännöksen kohderyhmänä olivat kuitenkin 

kaikenikäiset. Tällöin oletuksena oli, että se mikä on ymmärrettävää noin 20-vuotiaille, on 

ymmärrettävää myös heitä vanhemmille. 

 



 

Laaja testaajajoukko 

Käyttäjäkeskeiseen kääntämiseen kuuluu myös vastaanottajien osallistaminen prosessiin. 
UT2020-käännöksen jokaisesta luonnostekstistä pyydettiin palautetta lukijoilta. Vuosina 2018–
2020 testaajiksi valikoitui eri puolilla maata asuvia eri ryhmiä edustavia ihmisiä. Heidän 
joukossaan oli eri alojen opiskelijoita, varusmiehiä, työssä käyviä, työttömiä, eläkeläisiä, 
miehiä, naisia, nuoria, keski-ikäisiä ja vanhoja. Osa testihenkilöistä oli ahkeria 
raamatunlukijoita, kun taas joillekin Raamattu ei ollut kovinkaan tuttu. 
 
Tarkoituksena ei ollut kysyä lukijoiden mielipiteitä vaan saada käännösryhmälle käsitys, miten 
teksti resonoi nykylukijoiden kielentajun kanssa. 
  
Testaukset toteutettiin nettikyselyinä sekä laadullisina pienryhmäkeskusteluina. Kääntämisen 
aikana niihin osallistui vaiheittain yhteensä noin 650 ihmistä. Koko käännöksen ensi version 
valmistuttua huhtikuussa 2020 tilattiin ulkopuolisella tutkimustoimistolta väestöedustava* 
tutkimus, johon vastasi 724 ihmistä eri koulutustaustoista, kolmesta eri ikäluokasta ja eri 
puolilta Suomea. Lisäksi toukokuussa 2020 ihmisiltä kerättiin palautetta avoimella 
nettitestauksella, johon kuka tahansa kiinnostunut saattoi osallistua. Siihen vastasi kahdessa 
viikossa 1 411 ihmistä.   
 
UT2020-projektin aikana käännöstä testattiin kaikkiaan lähes 3 000 ihmisellä, ja saatu palaute 

otettiin huomioon tekstin viimeistelyssä. 

Vastaanotto 

Yksittäiset lukijat, seurakunnat ja media kiinnostuivat uudesta käännöksestä jo ennen sen 

julkistamista. Aihe oli esillä useissa seminaareissa, yleisöwebinaareissa sekä muissa 

esittelytilaisuuksissa. Kristillinen media kirjoitti aiheesta käännöksen edetessä, mutta 

valmistumisen lähestyessä myös keskeinen valtakunnallinen media kiinnostui aiheesta. 

Kesällä 2020 Helsingin Sanomien kirjoitus nostatti ensimmäisen aallon, jolloin Raamattu nousi 

laajasti puheenaiheeksi myös somessa sekä ihmisten kahvipöytäkeskusteluissa. Syksyllä 

julkistamisen aikaan käännös oli poikkeuksellisen laajasti esillä. Sitä käsiteltiin tv-uutisisten 

päälähetyksessä, radioissa, sanoma- ja aikakauslehdissä sekä verkkojuttuissa ja somessa. 

Esimerkiksi Yle Radion Horisontti, Aristoteleen kantapää, Yle hartaudet sekä Yle YV1:n Pisara 

ovat tarjonneet UT2020-aiheista sisältöä, joka löytyy myös Yle Areenasta. 

Ihmiset löysivät nopeasti myös itse UT2020-tekstin ja äänikirjan pariin. Kahden ensimmäisen 

viikon aikana UT2020 avattiin Raamattu.fi-alustalla 100 000 kertaa ja kolmessa kuukaudessa jo 

300 000 kertaa, kun vastaava 92-käännöksen luku samassa palvelussa oli 188 000 avauskertaa.  

UT2020 innoitti monia lataamaan myös Piplia-sovelluksen, joka sai UT2020:n julkaisun jälkeen 

kolmessa kuukaudessa 16 000 uutta käyttäjää. Keskimääräinen yhden käyttäjän Piplia-

sovelluksessa viettämä kokonaiskuunteluaika on yli tunnin, mikä kertoo vahvasta 

sitoutumisesta. 

Teksti: Terhi Huovari, UT2020-käännöksen projektinjohto 

 



 
 
* Tutkimus toteutettiin TNS Kantarin Forum-internetpaneelissa, jossa on noin 40 000 
rekrytoitua vastaajaa käytettäväksi erilaisia Suomen väestörakenteeseen suhteutettuja 
tutkimusotantoja varten. Tiedonkeruussa kerättiin otanta seuraavasti: 15–30-vuotiaista 299, 
31–45-vuotiaista 214 ja 46–65 vuotiaista 211 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on 
kokonaistuloksen osalta +- 3,6 % -yksikköä. 
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3. Toiminnan tuotot ja kulut 

Suomen Pipliaseuran tuotot muodostuvat pääosin varainhankinnan ja kustannustoiminnan 

tuotoista. Muita tuottoja ovat tuotot sijoitustoiminnasta, jäsenmaksuista ja testamenteista.  

Sekä kansainvälinen työ että liiketoiminta ovat kokonaan yleishyödyllistä ja sääntöjen 2 §:ssä ja 

3 §:ssä kuvattua varsinaista toimintaa. 

Kansainvälinen työ 

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut 

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 030 000 euroa. Seura saa sekä vapaita 

että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.  

Tuki seurakunnilta: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Suomen 

Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja  

1 012 000 euroa ja muita tuottoja 252 000 euroa (ml. kolehdit, kohdennettu projektituki ja 

tapahtumatuotot).  

Kokonaistuotot seurakunnilta olivat 15 % prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Tämä 

johtui koronan vuoksi huhtikuussa peruuntuneesta Kirkkohallituksen määräämästä kolehdista. 

Tästä johtuen kolehtituotot laskivat 82 %. Evankelis-luterilainen kirkko korvasi osan 

kolehtituoton menetyksestä antamalla 54 500 euron koronatuen. Tämä tuki näkyy muissa 

julkisissa avustuksissa.  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien taloudellinen 

osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen 

vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa. 

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko. Seura tavoittelee 

lahjoittajien määrän ja säännöllisen lahjoittamisen kasvattamista. Suora tuki yksityishenkilöiltä 

oli 570 000 euroa. Tuki yksityisiltä henkilöiltä kasvoi 8 % vuodesta 2019. Yhtäältä tämä oli 

pitkäjänteisen työn tulosta, mutta toisaalta ihmiset myös vastasivat ilahduttavasti koronan 

tuomiin haasteisiin. 

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 94 000 euroa.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot  

Vuonna 2020 kansainväliseen työhön käytettiin 1 751 000 euroa. Tästä ohjelma- ja 

hankerahoitusta oli 1 291 000 euroa eli 74 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli 

varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään käytettiin 26 %. 

 

 
 

 

 

Kansainvälisen työn rakenne 

Suomen Pipliaseura antoi 1 097 000 euroa hanketukea kahdenvälisiin ja monenkeskisiin 

hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun käytön edistämistä. 

Pipliaseurojen yhteisillä ohjelmilla tarkoitetaan työtä, jota Yhtyneet Raamattuseurat 

toteuttavat jäsenseurojensa puolesta hankkeiden suunnittelussa ja seurannassa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Kansainvälisen työn jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti 

Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on suurin. Kehitysyhteistyötä tehdään 

Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön 

suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska käynnissä olleita hankkeita on 

valmistunut tai on valmistumassa. 

 

 
 

 

 

  



 

Liiketoiminta 

Liiketoiminnan tuotot supistuivat 9 % edellisvuodesta. Toiminnan tuotot olivat 860 000 euroa. 

Tuottojäämällä (160 000 euroa) katetaan seuran yhteisiä hallinnon kuluja. 

 

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta 

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa 

pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden ylijäämä on 278 000 euroa, ja se kirjattiin 

toimintapääoman lisäykseksi. Ylijäämä muodostui pääosin loppuvuodesta saadusta 

testamentista, joka käytetään seuran toimintaan vuonna 2021. 

Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2020 tasearvoltaan yhteensä 2 254 000 euroa pitkäaikaisina 

sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Alkuvuodesta 2020 sijoitusomaisuus järjestettiin 

uudelleen niin, että Nordeassa ja Osuuspankissa on kummassakin puolet sijoitetusta 

pääomasta. Sijoitusten hoidossa painotetaan entistä vahvemmin vastuullisen sijoittamisen 

periaatteita. 
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4. Miten Suomen Pipliaseuran hallinto on järjestetty? 

Hallitus 

Puheenjohtaja 

Jukka Keskitalo, piispa (ev.lut.) 

Varapuheenjohtaja 

Timo Mäkirinta, kirkkoherra (ort.) 



 
 

Jäsenet 

Anne Haverinen, aluejohtaja (SVKN) 

Oskari Juurikkala, tutkijatohtori (kat.) 

Minna Koistinen, pastori (ev.lut.) 

Risto Nurmela, dosentti (ev.lut.) 

Minna Saarelma-Paukkala, Yliopiston almanakkatoimiston johtaja (ev.lut.) 

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos (ev.lut.) 

Risto Korhonen, yliopistopastori (ev.lut.) 

 

Johtoryhmä 

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 

Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 

Piia Huurtola, hallintojohtaja 

Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 

 

Henkilökunta 

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 

 

Kansainvälinen työ 

Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 

Seppo Sipilä, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö 

Ari Vitikainen, asiantuntija, lukutaitotyö 

Chris Pekka Wilde, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö 

Seurakuntapalvelut 

Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 

Linda Inkeroinen, myyntiassistentti 

Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti 

Ulla Oinonen, sidosryhmäpäällikkö 

Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 

Viestintä 

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 

Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö 

Eriikka Käyhkö, verkkoviestintäpäällikkö 

Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 

Talous 

Piia Huurtola, hallintojohtaja 

Satu Rissanen, kirjanpitäjä 

 

Jäsenkunta 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat: Vuoden 2019 loppuun mennessä 211 

seurakuntaa oli ilmoittautunut jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen 

yhden äänivaltaisen edustajan. 

 



 
 

Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen 

vapaakristillinen neuvosto (SVKN). Kukin niistä voi lähettää vuosikokoukseen yhden 

äänivaltaisen edustajan. 

Muut jäsenyhteisöt: seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu 15 alueellisen pipliaseuran 

kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueellisilla seuroilla ei ole 

palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura voi lähettää 

vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohden. 

Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan 3144. 

Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (emer., ev.lut.), arkkipiispa Leo (ort.), piispa Teemu 

Sippo (kat.), seurakuntaneuvos Valtter Luoto (SVKN), piispa Juha Pihkala (emer., ev.lut.), 

dosentti Risto Cantell (ev.lut.). 

 

Hallitus 

Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan 

valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva 

jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kerran. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa 

huomioon eri tunnustuskunnat niin, että kuuden jäsenen tulee olla Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

jäseniä.  Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

 

Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen 

asettama vaalitoimikunta. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Pirjo-Liisa Penttinen (pj.), Johannes 

Haapalainen, Merja Mäkisalo Merja, Jari Portaankorva ja Minna Sorvala. 

 

Hallitus kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa. Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii 

työvaliokunta. Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana. Työvaliokuntaan kuuluvat 

Jaakko Weuro (pj.), Anne Haverinen ja Risto Korhonen. 

 

Toiminnanjohtaja ja johtoryhmä 

Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa. 

Hallitus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään tarkemmin 

toiminnanjohtajan vastuut.  

 

Toiminnanjohtajaa avustavaan johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtajan ohella 

kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis, viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari, 

hallintojohtaja Piia Huurtola ja seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen. 

 

Johtamisen kehittäminen 

Hallituksen puheenjohtaja antaa vuosittain johtamista koskevan palautteen 

toiminnanjohtajalle.  Lähiesimiehet vastaavat vähintään kerran vuodessa toteutettavasta 

kehityskeskustelusta. 

 

 



 
 

Hallituksen ja johdon palkkiot 

Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta 

luottamustehtävän hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu. Johdon palkkauksesta 

ja muista työsuhteen ehdoista päättää hallituksen puheenjohtaja. 

 

Lähipiirirekisteri 

Seura ylläpitää lähipiirirekisteriä. Ilmoitus pyydetään hallituksen jäseniltä sekä niiltä 

työntekijöiltä, joilla on asemansa perusteella mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä erilaisista 

sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä taloudellisista sidonnaisuuksista. 

 

Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin 

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association 

rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta Suomen 

Pipliaseura kohdentaa varoja kansainvälisiin ohjelmiin. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden 

Raamattuseurojen perustajajäsen (1946).  

 

Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema Yhtyneiden 

Raamattuseurojen neuvosto (Global Council), hallitus (Executive Board) sekä asianomainen 

viranomainen (Charity Commission). 

 

Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menettelytavat 

taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud 

response policy). Hankesuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien käytössä 

intranetissä. Yhtyneiden Raamattuseurojen tilintarkastuksesta vastaa Grant Thornton UK LLP. 

 

Toiminnanjohtaja Markku Kotila edustaa Suomen Pipliaseuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen 

keskeisten 

rahoittajien kokouksessa (Resource Mobilization Group) yhdessä kansainvälisen työn johtajan 

Richard Brewisin kanssa. Markku Kotila kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen Kiina-

ohjausryhmään (China Partnership Advisory Group). Richard Brewis kuuluu Yhtyneiden 

Raamattuseurojen lukutaito-ohjelman ohjausryhmään (Literacy Steering Group). 

Raamatunkäännöstyön asiantuntijat Seppo Sipilä ja 

Chris Pekka Wilde ovat merkittävän osan työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattuseurojen 

tehtävissä (seconded staff). Seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen kuuluu Yhtyneiden 

Raamattuseurojen digitaalisen IBEP-alustan ohjausryhmään (IBEP Steering Group). 

 

Jäsenyydet muissa järjestöissä 

Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopalveluissa, Fingo r y:ssä ja Vastuullinen 

lahjoittaminen VaLa ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. 

Lisäksi seura on Palvelualojen työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen. 

 

Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten sidosryhmien luottamuselimissä 

Kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis on jäsenenä Suomen lähetysneuvoston 

hallituksessa. Suomen ekumeenisessa neuvostossa seuraa edustaa toiminnanjohtaja Markku  



 
 

Kotila. Hän osallistuu myös seuran edustajana Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunnan 

työskentelyyn. Viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari kuuluu Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon Kirkon vahvuudet -toiminnan valmisteluryhmään sekä ohjausryhmään. 

 

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus 

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja työturvallisuutta koskevat 

ohjeistukset. Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon 

työterveyspalveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. 

Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista virikeseteleillä. Kolme päivää tai 

sen yli kestäneestä sairaudesta johtuneita poissaoloja 

oli tilivuoden aikana 19 (83) päivää. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintojohtaja Piia Huurtola. 

Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toimii Satu Toukkari ja työsuojeluvaltuutettuna 

Seppo Sipilä. 

 

Ympäristöohjelma 

Ympäristönäkökohtien kannalta seuran oleellisin toiminto on Raamattujen kustantaminen. 

Käytetty kirjapaino on antanut selvityksen noudatettavista määräyksistä ja käytänteistä. Seura 

kompensoi lentomatkojen aiheuttamat CO2-päästöt Suomen Lähetysseuran ylläpitämän Hope 

Fund -ilmastorahaston kautta. 

 

Seura on käynnistänyt työskentelyn, jossa käydään aiempaa laajemmin läpi kaikki seuran 

toiminnot ympäristönäkökulmasta. Tavoitteena on Kirkon ympäristödiplomi. 

 

Keräysluvat 

Lupa RA/2017/786 on voimassa 1.9.2017–31.8.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata 

lukuun ottamatta.  Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2017. Kerätyt varat käytetään 

kansainvälisiin lukutaito-ohjelmiin ja raamatunkäännöshankkeisiin, joilla pyritään edistämään 

äidinkielenkäyttöä ja kielen kehittymistä. Lisäksi varoja käytetään kansainväliseen työhön, jolla 

pyritään vaikuttamaan syrjiviin asenteisiin. Varat käytetään vuosien 2017–2022 aikana. 

 

Lupa ÅLR 2020/3237 on voimassa 1.9.2020-31.8.2021 Ahvenanmaan maakunnassa.  Luvan on 

myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Raamatun kääntämiseen 

ja levittämiseen, Raamatun käytön edistämiseen sekä näitä koskevista hankkeista viestimiseen.  

 

Tillståndet ÅLR 2020/3237 har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.9.2020–

31.8.2021 i landskapet Åland. Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande 

av bibelbruket, samt till information om sådana projekt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



 
 

5. Jäsenyhteisöt 
 

Suomen Pipliaseuran jäsenyhteistöjä ovat:  

• Enemmistö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista 
• Suomen ortodoksinen kirkko 
• Katolinen kirkko Suomessa 
• Suomen vapaakristillinen neuvosto 
• 15 alueellista pipliaseuraa 

Evankelis-luterilaiset jäsenseurakunnat vuonna 2020: 

Akaan seurakunta Imatran seurakunta 

Alajärven seurakunta Isonkyrön seurakunta 

Alavieskan seurakunta Janakkalan seurakunta 

Alavuden seurakunta Joensuun seurakunta 

Anjalankosken seurakunta Jokioisten seurakunta 

Auran seurakunta Joroisten seurakunta 

Enon seurakunta Joutsan seurakunta 

Espoon tuomiokirkkoseurakunta Joutsenon seurakunta 

Espoonlahden seurakunta Juuan seurakunta 

Euran seurakunta Juvan seurakunta 

Evijärven seurakunta Jyväskylän seurakunta 

Forssan seurakunta Jämsän seurakunta 

Haapajärven seurakunta Järvenpään seurakunta 

Haapaveden seurakunta Järvi-Kuopion seurakunta 

Hakunilan seurakunta Kajaanin seurakunta 

Haminan seurakunta Kalajoen seurakunta 

Hangon suom. seurakunta Kallion seurakunta 

Hankasalmen seurakunta Kangasalan seurakunta 

Hattulan seurakunta Kangasniemen seurakunta 

Hauhon seurakunta Kannuksen seurakunta 

Haukiputaan seurakunta Kauhajoen seurakunta 

Hausjärven seurakunta Kauniaisten suomalainen seurakunta 

Heinolan seurakunta Kemin seurakunta 

Heinäveden seurakunta Keminmaan seurakunta 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta Kempeleen seurakunta 

Hirvensalmen seurakunta Keravan seurakunta 

Hollolan seurakunta Keski-Lahden seurakunta 

Huittisten seurakunta Keski-Porin seurakunta 

Hyvinkään seurakunta Keuruun seurakunta 

Hämeenkylän seurakunta Kiimingin seurakunta 

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta Kirkkonummen suom. seurakunta 

Iisalmen seurakunta Kiuruveden seurakunta 

Iitin seurakunta Kokemäen seurakunta 

Ikaalisten seurakunta Kokkolan suom. seurakunta 

Ilmajoen seurakunta Kolarin seurakunta 



 
 
Konneveden seurakunta Mänttä-Vilppulan seurakunta 

Kontiolahden seurakunta Mäntyharjun seurakunta 

Korson seurakunta Nastolan seurakunta 

Kotka-Kymin seurakunta Niiniveden seurakunta 

Kouvolan seurakunta Nokian seurakunta 

Kuhmon seurakunta Nurmeksen seurakunta 

Kuopion Alavan seurakunta Nurmijärven seurakunta 

Kuopion Kallaveden seurakunta Olarin seurakunta 

Kuopion Männistön seurakunta Oriveden seurakunta 

Kuopion Puijon seurakunta Oulaisten seurakunta 

Kuopion tuomiokirkkosrk Oulunkylän seurakunta 

Kurikan seurakunta Oulunsalon seurakunta 

Kuusankosken seurakunta Outokummun seurakunta 

Kälviän seurakunta Paltamon seurakunta 

Lahden Joutjärven seurakunta Parikkalan seurakunta 

Lahden Launeen seurakunta Pelkosenniemen seurakunta 

Lahden Salpausselän seurakunta Pellon seurakunta 

Laitilan seurakunta Pieksämäen seurakunta 

Lapinlahden seurakunta Pielaveden seurakunta 

Lappeen seurakunta Pielisensuun seurakunta 

Lappeenrannan seurakunta Pihtiputaan seurakunta 

Laukaan seurakunta Piikkiön seurakunta 

Lauritsalan seurakunta Pirkkalan seurakunta 

Lauttasaaren seurakunta Pitäjänmäen seurakunta 

Lempäälän seurakunta Porin Teljän seurakunta 

Leppävaaran seurakunta Posion seurakunta 

Leppävirran seurakunta Pudasjärven seurakunta 

Liedon seurakunta Punkalaitumen seurakunta 

Lieksan seurakunta Puolangan seurakunta 

Limingan seurakunta Puumalan seurakunta 

Lohjan seurakunta Pyhäjärven seurakunta 

Lohtajan seurakunta Pälkäneen seurakunta 

Loimaan seurakunta Pöytyän seurakunta 

Lopen seurakunta Raahen seurakunta 

Luumäen seurakunta Raision seurakunta 

Länsi-Porin seurakunta Rantakylän seurakunta 

Malmin seurakunta Ranuan seurakunta 

Martinkosken seurakunta Rauman seurakunta 

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta Rautalammin seurakunta 

Muhoksen seurakunta Rekolan seurakunta 

Muuramen seurakunta Riihimäen seurakunta 

Mynämäen seurakunta Roihuvuoren seurakunta 

Mäntsälän seurakunta Rovaniemen seurakunta 

Ruokolahden seurakunta Vartiokylän seurakunta 

Ruskon seurakunta Vasa sv. församling 

Salon seurakunta Vetelin seurakunta 

Sammonlahden seurakunta Vihdin seurakunta 

Sastamalan seurakunta Viitasaaren seurakunta 



 
 
Savonlinnan seurakunta Vimpelin seurakunta 

Seinäjoen seurakunta Virtain seurakunta 

Sievin seurakunta Vuosaaren seurakunta 

Siikaisten seurakunta Ylivieskan seurakunta 

Siikalatvan seurakunta Ylöjärven seurakunta 

Siilinjärven seurakunta Ypäjän seurakunta 

Sodankylän seurakunta Äänekosken seurakunta 

Soinin seurakunta  

Someron seurakunta Alueelliset jäsenjärjestöt  
ja niiden henkilömäärä Sotkamon seurakunta 

Suomussalmen seurakunta Etelä-Hämeen Pipliaseura: 228 

Säkylä-Köyliön seurakunta Etelä-Karjalan Pipliaseura: 181 

Sääksmäen seurakunta Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura: 216 

Tainionvirran seurakunta Helsingin Pipliaseura: 578 

Taipaleen seurakunta Keski-Suomen Pipliaseura: 166 

Tampereen eteläinen seurakunta Kuopion Pipliaseura: 237 

Tampereen Harjun seurakunta Kymenlaakson Pipliaseura: 140 

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta Lapin Pipliaseura: 115 

Tapiolan seurakunta Mikkelin Pipliaseura: 76 

Tikkurilan seurakunta Oulun Pipliaseura: 134 

Toholammin seurakunta Pirkanmaan Pipliaseura: 274 

Toivakan seurakunta Pohjanmaan Pipliaseura: 134 

Tornion seurakunta Pohjois-Karjalan Pipliaseura: 172 

Tuiran seurakunta Satakunnan Pipliaseura: 133 

Turun Henrikinseurakunta Varsinais-Suomen Pipliaseura: 183 

Turun Katariinanseurakunta  

Turun Martinseurakunta Jäsenet yhteensä 3 144* 

Turun Mikaelinseurakunta 
*Luku sisältää myös jäsenet, jotka eivät 
kuulu alueellisiin seuroihin. 

Turun tuomiokirkkosrk  

Tuusulan seurakunta  

Tyrnävän seurakunta  

Töölön seurakunta  

Ulvilan seurakunta  

Utajärven seurakunta  

Uuraisten seurakunta  

Vaasan suomalainen seurakunta  

Valkealan seurakunta  

Vantaankosken seurakunta  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 


