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Pipliaseura tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan heidän omalla kielellään. 
Käännämme ja kustannamme Raamattua sekä herätämme mielenkiintoa sanaa kohtaan. 
Edistämme työmme kautta lukutaitoa ja parannamme syrjäytettyjen asemaa.
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Petter Morottaja luki Markuksen 
evankeliumin inarinsaameksi.
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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

Kielivähemmistöjen rinnalla 
myös Suomessa
 
Harva tietää, että selkokieli on maamme suurin
vähemmistökieli. Aiemmat selkokieliset 
raamattujulkaisut ovat samalla lyhennelmiä tai 
mukaelmia Raamatun tekstistä. Ne on laadittu 
yksinkertaisella selkokielellä. Nyt julkaistu
Luukkaan evankeliumi on käännös, joka 
hyödyntää vaativampaa selkokieltä.
 
Yleisempien arvioiden mukaan Suomessa 
on noin 500 000 henkilöä, jotka hyötyvät 
selkokielisistä julkaisuista. Kokoluokaltaan 
aivan toisenlaisen kieliyhteisön muodostavat 
inarinsaamen puhujat. Heitä on arviolta 
500 henkilöä. Neljä evankeliumia sisältävän 
julkaisun saaminen inarinsaameksi ei olisi 
ollut mahdollista ilman uskoa oman kielen 
elinvoimaan. Kieltä ei voida elvyttää   
ulkopuolelta,  elleivät kielen puhujat itse usko 
sen tulevaisuuteen. Nyt on aika onnitella 
käännösryhmää hyvästä välietapista. 
Muutaman vuoden päässä edessä 
häämöttää koko Uuden testamentin julkaisu.
 
Molempiin vähemmistökielten julkaisuihin   
liittyy äänituotanto, mikä helpottaa käännösten 
saavutettavuutta.
 

kansi ja aukeaman kuva: sps
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”
 TEKSTI: ERIIKKA KÄYHKÖ 

Kotimaan kielivähemmistöjen          asialla
KUVAT: ISTOCK 

Tänä keväänä Pipliaseuralta ilmestyy kaksi kotimaista 
raamatunkäännöstä: Luukkaan evankeliumi selkokielellä 

sekä Evankeliumit inarinsaameksi.  

Kesäkuun 17. päivä ilmestyy kaksi uutta kotimaista raamatunkäännöstä: Luukkaan 
evankeliumi selkokielellä sekä Evangeliumeh anarâškielân eli Evankeliumit inarin-
saameksi.  

Käännökset ovat luettavissa teksteinä osoitteessa Raamattu.fi sekä Piplia-sovel-
luksessa. Lisäksi Luukkaan evankeliumi selkokielellä sekä inarinsaamenkielinen 
Markuksen evankeliumi julkaistaan äänikirjana Piplia-sovelluksessa.  

Selkokielen tarve suuri 
Suomessa selkokieltä tarvitsee Selkokeskuksen arvion mukaan 650 000–750 000 
henkilöä eli noin 11–14 prosenttia väestöstä. Selkokielen tarve Suomessa on kasvanut.  

Yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa päätimme ainakin koettaa 
raottaa Raamatun ovea niille, joille tavallinen nykysuomi on liian haasteellista,   
kertoo Pipliaseuran johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija Seppo Sipilä.  

Selkokieltä tarvitsevat ihmiset, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. 
Tarve on lisääntynyt, sillä maahanmuuttajien ja ikäihmisten määrä kasvaa ja nuorten 
lukutaito on heikentynyt.   

Aito käännös 
Selkokieltä on olemassa useilla eri vaikeustasoilla. Osa materiaaleista on yksinker-
taista, helppoa selkokieltä. Osa on taas vaativampaa, helppoa yleiskieltä lähestyvää 
kieltä. Julkaistava Luukkaan evankeliumi selkokielellä on vaativampaa selkokieltä. 

— Emme halunneet tehdä Luukkaan evankeliumin lyhennelmää, vaan kyseessä on 
alkukielestä tehty aito käännös, kertoo Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila.  

Selkokielen muotoilusta vastannut Tuomas Juntunen tunsi alkutekstin hyvin, sillä 
hän toimi myös vastikään julkaistun UT2020:n kielellisenä asiantuntijana. 

— Selkokieliset tekstit ovat yleensä lyhyitä. Niihin on kelpuutettu käsiteltävästä 

Äidinkielenopettaja Petter Morottaja 
pääsi lukemaan Markuksen evanke-
liumin inarinsaameksi. — Lukiessa 
oli mukavaa huomata kääntäjien 
onnistunut työ ja kuulla tutut 
kertomukset inarinsaameksi.  

Äänite saatiin purkkiin toukokuussa 
yhden päivän aikana. Tiivis urakka 
vaati paljon keskittymistä. — Tiukka 
aikataulu ei ehkä ollut optimaalinen 
syvällisemmän kielellisen ja raama-
tullisen pohdinnan kannalta, mutta 
oli hyvä saada työ yhdellä kertaa 
äänitettyä. Näin äänityksestä tuli 
yhtenäinen eikä pätkityn oloinen. 

Petter on iloinen päästessään 
mukaan  projektiin, jota hän on aktiivi-
sesti seu rannut Oulun yliopistolla. 
— Sopivia  vaihtoehtoja lukijoiksi ei 
ole kovin monta. Osa Muumeistahan 
on äänitetty  inarinsaameksi. Minulla 
on hyvää taustaa kielten opettajana 
ja olen aikaisemmin lukenut nauho-
ja ääneen.  

Tuija Numminen 

”Evankeliumien julkaisu 
inarin saameksi on merkityksellinen 

askel kieliyhteisön kannalta. Julkaisu 
herättää toiveikkuutta ja kannustaa.   

PETTER MOROTTAJA
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Kotimaan kielivähemmistöjen          asialla

aiheesta vain olennaisin. Nyt valmistunut Luukkaan evankeliumi selkokielellä 
on yhtä laaja kuin muutkin Luukkaan evankeliumin suomennokset. Se on siis 
aito käännös, ei omin sanoin kerrottu mukaelma evankeliumista. 
   
Evankeliumien käännös inarinsaameksi 
Inarinsaame on ainoa pelkästään Suomen alueella puhuttu saamen kieli.  
Kieltä puhutaan Inarinjärven alueella. Enää kaikki puhujat eivät ole äidinkieli-
siä, sillä sukupolvet ovat menettäneet kielensä.  

Alkuperäiskansan kieli on otettu takaisin erilaisissa kielenelvytysohjelmissa 
Oulun yliopistossa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. — Meillä on 
Oulun yliopistossa 40 inarinsaamen pääaineopiskelijaa sekä neljä väitös-
kirjan tekijää, kertoo inarinsaamen kirjakielen kehittäjä, inarinsaamenkielisen 
Raamatun käännöstyöstä vastaava Oulun yliopiston lehtori Marja-Liisa 
Olthuis. Olthuis kehitti inarinsaamen yliopisto-opinnot pohjoissaamen 
opinto-ohjelman pohjalta. 

Nyt julkaistava Evankeliumit inarinsaameksi on tarpeen normaalin kirkollisen 
elämän pohjaksi. Aiemmin inarinsaameksi on ollut saatavilla vain Matteus, 
vanha Johanneksen evankeliumin käännös sekä Pietarin 1. kirje; lisäksi on 
käännetty joitain kirkkovuoden tekstejä. 

Koko Uusi testamentti inarinsaameksi julkaistaan syksyllä 2023. Inarin-
saamen tulevaisuutta Olthuis pitää tällä hetkellä valoisana. — Kirjakielen  
kehittäminen ja omakielisen kirjallisuuden luominen ovat seuraavia tärkeitä  
askeleita inarinsaamelle.  

M I KÄ?  Pipliaseuran tukemana inarinsaamenkielinen evankeliumien käännöstyö 
on kestänyt 3–4 vuotta. Raakakäännöksen on tehnyt Ilmari Mattus. Teologista 
vahvistusta on antanut hollantilainen Christine Klaver, inarinsaamen lehtori ja  
teologi Mervi Sistonen sekä kirkkoherra Tuomo Huusko. Myös Hannu Kangasniemi  
on aloittanut pienessä työryhmässämme kielen kommentaattorina, kertoo Olthuis. 

          Käännösnurkka                                             

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

Käsitteet ovat aina kulttuurisidonnaisia. 
Inarinsaamessa esimerkiksi suomen 
sanan täti voi kääntää useammalla taval-
la: muáđá ‘äidin nuorempi sisar’ / kuáski 
‘äidin vanhempi sisar’ / siäsá ‘isän sisar’. 
Näiden ilmaisujen rikkaus kertoo siitä, 
että inarinsaame on ollut kotoisissa 
yhteyksissä käytetty kieli.  

Vasteen puuttuessa sanastoa voi yrittää 
kääntää esimerkiksi selittävällä para-
fraasilla. Saamelaisten perinteiseen 
pukeutumiseen ei esimerkiksi ole kuulu-
nut viittaa. Viitta on raamatunkäännök-
sessä toisinaan olgomááccuh ‘ulkotak-
ki’. Vastineina ovat olleet myös mááccuh 
‘takki, lapintakki’, piivtâs ‘vaate’ ja kies-
sâmpiivtâs eli ’kietaisuvaate’. 

Tie-sanan vastineiksi sopivat hyvin 
taas asiayhteydestä riippuen luoddâ 
‘tie (päällystetty)’, kiäinu ‘keino (ajojäl-
ki)’, päälgis ‘polku’, maađij ‘(maan)tie’ 
tai  káátu ‘katu’. “Minä olen tie, totuus ja 
elämä” on Mun lam kiäinu, tuotâvuotâ 
já eellim. 

Arvaatko, keitä ovat inarinsaamelaisen 
Raamatussa Máárjá ja Joovsep?  

Entäpä Tyemes, Juhánâs ja Paavvâl?

TEKSTI MARJA-LIISA OLTHUIS 

Olthuis on inarinsaamen lehtori ja inarinsaamen-
kielisten evankeliumien kääntäjä, Oulun yliopisto.

  

Lue lisää selkokielisestä
käännöksestä 

Piplia.fi > ajankohtaista
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Agricola-kävelyjä vetää tänäkin kesänä Lukutaitoa naisille 
Afrikassa -ohjelman tueksi kävelyt ideoinut Hannu Holma.  

— Agricolan sisko oli esiäitini. Siihen aikaan kun Agricola
 eli, ei tytöillä ollut asiaa koulutukseen. Pikkuveli sen sijaan 
lähetettiin jo poikana oppiin. Mitä Mikaelin siskosta olisi 
tullut, jos hänkin olisi päässyt kouluun, jää ikuiseksi arvoi-
tukseksi.  

— Naisten lukutaitotyön tukeminen Afrikassa on asia, 
jota Agricolakin olisi varmasti tehnyt kristillisen vakaumuk-
sensa pohjalta. Pyhiinvaellukselle lähteäkseen ei kuitenkaan 
tarvitse olla erityisen pyhä — en ainakaan itse ole. Kun 
tuolla ulkona luomakunnassa heräävän kevään keskellä 
kulkee, sitä vain ”joutuu pyhiin”. Rohkaisenkin kaikkia 
lähtemään kävelylle ja tutkimaan, mitä Agricola-kävelyllä 
voisi olla annettavaa, Holma sanoo. 

    Pyhiinvaellus kutsuu kesään 
Korona-aikana kävely toteutetaan kuuden hengen ryhmis-
sä. Kävelyn voi toteuttaa myös itsenäisesti omalta paikka-
kunnalta käsin. 

Myötätuulessa Pohjolassa 
Viime aikoina pyhiinvaelluksista on puhuttu evankelilais-
luterilaisessa kirkossa paljon. Vuosi sitten kirkkohallitus 
perusti Turkuun valtakunnallisen pyhiinvaelluskoordinaat-
torin projektitoimen, jota hoitaa Annastiina Papinaho. 
Kokonaisuuteen kuuluvat Pyhiinvaellus Suomi -nettisivut 
ja Turun tuomiokirkon pop-up-pyhiinvaelluskeskus, josta 
saa tietoa pyhiinvaeltamisesta.  

Myös Kirkon kasvatus julkaisi toukokuussa lasten pyhiin-
vaellusoppaan. Pipliaseuran sidosryhmäkoordinaattori 
Satu Toukkari kertookin, että vaikka vanhoilla kirkoilla  
pyhiinvaellusperinteet ovat olleet aina voimissaan,   

Agricola-kävely on kolmatta kertaa järjestettävä kotimainen pyhiinvaellus. Reitti kulkee suomen 

kirjakielen isän Mikael Agricolan synnyinpitäjästä Pernajasta Turkuun, jossa Agricola toimi aikoinaan 

piispana. Matkaa taitetaan 20–30 kilometrin osuuksissa kirkolta kirkolle syyskuuhun saakka. 
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reformoitu kirkko on kokenut vasta 
viime vuosina laajempaa pyhiinvaellus-
ten renessanssia. 

— Varhaisia kristittyjä kutsuttiin “sen 
tien kulkijoiksi”. Suomessa on kuitenkin 
vasta viimeisen kymmenen vuoden 
aikana herätty pyhiinvaellukseen hiljai-
suuden harjoittamisen muotona.  

Agricola-kävelylle viime vuonna  
osallistunut ja pyhiinvaeltamisesta  
kirjoittanut toimittaja–kirjailija Säde 
Loponen veikkaa, että pyhiinvaellus 
kiinnostaa yhä useampia, koska ihmi-
set hakevat pelkän tiedollisen jumala-
suhteen sijaan ruumiillisempaa ja 
konkreettisempaa yhteyttä Jumalaan. 

— Itse lähdin ensimmäiselle pyhiin-
vaellukselle veljeni kuoltua. Usein 
vaeltajilla tuntuu olevan jotain, jota  
he haluavat hiljaisuudessa selvitellä. 
Koen, että pyhiinvaellus on kaipuuta 
 kohti Jumalaa. Siksi teema nousee 
esiin voimakkaana tänään, kun ihmiset 
etsivät tunneyhteyttä Jumalaan.   

Kävely on alkanut huhtikuussa. Ilmoit-
taudu mukaan yhteiselle vaellukselle 
osoitteessa Agricola.fi tai katso ideat 
omaehtoisen kävelyyn! 

Elämme jännittäviä aikoja raamatunkäännöstyössä. Pipliaseurojen käännöstyön 
tiekartassa on tavoitteena seuraavan kahden vuosikymmenen aikana kääntää 
880 ensimmäistä raamatuntekstiä ja tarjota 600 miljoonalle ihmiselle pääsy 
Raamattuun. Pyhien kirjoitusten kääntäminen kielille, joille Raamattua on kään-
netty vain vähän tai ei ollenkaan, on suunnitelman keskeinen painopiste. 

Kansainvälisesti käännöshankkeiden kokonaisuus lähtee tarvekartoituksesta  
ja ulottuu lukutaitotyöhön ja Raamatun käytön edistämiseen asti. Käännöstyö-
tä ohjaa vat ja valvovat asiantuntevat käännöskonsultit. Tavoitteena on saada  
mahdollisimman monta lukijaa tai kuulijaa eri käännöksille yhteistyössä eri  
kirkkojen kanssa. 

Uusien käännösprojektien aloittaminen ja nykyisten käännösprojektien loppuun -
saattaminen, rahoituksen ja kumppanuuksien löytäminen kuvatun tiekartan 
suuruiselle ponnistukselle vaatii ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa ja kirkkojen välillä. Pelkästään uusien raamatunkääntäjien koulutus on 
valtava haaste. 

Laajimmin levinnyt kirja 
Pipliaseurat ovat maailman suurin toimija raamatunkääntämisen saralla ja 
ovat vas tanneet 70 % maailman käännöksistä tähän asti. Yhtyneet Raamattu-
seurat yllä pitää digitaalista raamattukirjastoa (The Digital Bible Library®, DBL), 
jossa oli vuoden 2020 loppuun mennessä 2 696 eri raamatunkäännöstä  
1 721 eri kielellä. 

Tänä päivänä maailman kielten lukumäärä on arviolta 7 359 (mukaan lukien  
viittomakielet). Maapallon väkiluku on yli 7,2 miljardia ihmistä. Vuonna 2020  
koko Raamattu oli saatavissa 704 kielellä. Uusi testamentti oli käännetty 1 571 
kielelle ja jokin yksittäinen raamatunkirja 1 160 kielelle. Parhaillaan on käynnissä 
yli 1 300 raamatunkäännöshanketta eri puolilla maailmaa, mutta edelleen  
yli 2 500 kieliryhmää eli reilut 250 miljoonaa ihmistä odottavat omakielistä  
Raamattua. 

Kannamme kortemme kekoon 
Suomen Pipliaseuran osuus jäljellä olevasta tehtävästä on selkeästi määritelty 
 seuran kansainvälisessä strategiassa. Tuemme taloudellisesti raamatunkään-
nöshankkeita, tarjoamme kaksi konsulttia ohjaamaan ja valvomaan hankkeita,  
opetamme ihmisiä lukemaan ja edistämme Raamatun käyttöä.  
 
Vuonna 2021 tuemme 37 raamatunkäännöshanketta, ja konsulttiemme ohjaa-
mien kielten yhteinen puhujamäärä on yli 5 miljoonaa. 3 000 naista osallistuu 
Suomen Pipliaseuran rahoittamiin lukutaitoluokkiin, ja tuhannet ihmiset saavat  
tänäkin vuonna Raamatun tai Uuden testamentin alennettuun hintaan. 

 

* KOLUMNI
Richard Brewis toimii kansainvälisen työn
johtajana Suomen Pipliaseurassa.

Raamatun-
käännöstyön 
tiekartta

AIKATAULU: 

12.6. Karjaa–Tenhola   
13.6. Tenhola–Perniö  

28.8. Perniö–Halikko  
29.8. Halikko–Paimio  

19.9. Paimio–Turku 

Agricola-kävely päättyy 19.9. Turun 
tuomiokirkkoon, jossa järjestetään 
kaikille avoin hetkipalvelus. 
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Raamatunkäännös on 
koko yhteisön ilon aihe

TEKSTI: HANNA HOKKANEN 

KUVAT: RIIKKA HALME-BERNEKING, 
SATU TOUKKARI

Namibian häikäisevän auringon alla selviävät vain  
sitkeimmät kasvit. Kirkon varjoisissa sisätiloissa on jo 
viileämpää. Jumalanpalveluksissa näkee konkreetti-

sesti, miten nuorta Namibian väestö on: 36 % namibialaisista 
on alle 15-vuotiaita.  

Pohjois-Namibian Ambomaalla ndongaa ja kwanjamaa äidin-
kielenään puhuvat kääntäjät työskentelevät parhaillaan eri-
tyislaatuisen raamatunkäännöshankkeen parissa, sillä kahta 
raamatunkäännöstä työstetään yhtä aikaa. 

Kielet ovat toisilleen läheistä sukua. Ndongaa puhutaan  
Namibiassa ja kwanjamaa Namibiassa ja naapurimaassa  
Angolassa. Raamattu on käännetty kyseisille kielille kauan 
sitten, mutta uuden käännöksen tarve on ilmeinen. 

– Vanhojen ja uusien käännösten suurin ero on, että   
vanhoissa käännöksissä on paljon sanoja ja ilmauksia,  

 TEKSTI: HANNA HOKKANEN  KUVAT: SPS,UBS

joita nuoren sukupolven on vaikeaa ymmärtää. Nyt valitaan  
sanoja, joita nuoret varmasti ymmärtävät. Suurin osa sanas-
tosta on ihan käyttökelpoista, mutta jotkut ilmaukset aiheut-
tavat hämmennystä, käännöshankkeen johtaja ja teologian 
tohtori Martin Ngodzi kertoo. 

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Namibian ja Angolan 
Pipliaseurat yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. 
Kumppaneina hankkeessa toimivat Suomen Pipliaseura, 
Suomen Lähetysseura sekä Seed Company -järjestö. 

Uusi testamentti tulee pian valmiiksi 
Käännöstyö alkoi vuonna 2017. Neljässä vuodessa on saa-
tu paljon aikaan. Työn alkuun liittyvä kääntäjien koulutus on 
ohi, ja Uusi testamentti alkaa olla jo loppusuoralla.  

Markuksen evankeliumin testipainos on lähtenyt tänä 
keväänä jakoon lukijoille. Kerätyn palautteen perusteella 
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valmistuu lopullinen versio. Samanlais-
ta testausta tehdään myös muille Uuden 
testamentin osille, jotta teksti on   
varmasti lukijoilleen ymmärrettävää. 

– Ihmiset ovat kirjan ilmestymisestä 
todel la innoissaan. Tuntuu, että nyt on 
aika jo tuottaa jotain kouriintuntuvaa. 
Käännöksen tekemisestä on puhuttu  
vuosia, joten on hienoa voida antaa jotain 
konkreettista nähtäville, Ngodzi iloitsee. 

Käännösprojekti herättää suurta intoa 
kirkoissa ja seurakuntalaisten parissa, ja 
koska uusi raamatunkäännös on koko yh-
teisön yhteinen hanke ja rukousvastaus, 
on tärkeä pitää tuota mielenkiintoa yllä.  

Vanhan testamentin kääntäminen alkaa 
sekin jo tänä vuonna, tietenkin Moosek-
sen kirjoista. Ngondzi arvioi, että koko 
Vanha testamentti tulisi käännettyä noin 
viidessä vuodessa. Vuonna 2027 pitkä 
odotus on ohi, mikäli kaikki menee suun-
nitelmien mukaan. 

Etätyöhön on ehditty jo tottua 
Koronapandemia on laittanut kapuloita 
rattaisiin käännöshankkeelle jonkin ver-
ran. Haastatteluhetkellä esimerkiksi Mar-
kuksen evankeliumit olivat jumissa Ango-
lan rajalla, koska Namibia on ollut sulkuti-
lassa vuoden ajan. Rajan yli kyllä liikutaan, 
mutta se vaatii tavallista enemmän vai-
vannäköä.  

Rajan yli haluaisi liikkua myös angolalai-
nen kwanjaman kielen kääntäjä, jonka työ-
tehtävät ovat Namibian puolella. Koronan 

 
Teologian tohtori Martin Ngodzi johtaa kwanjaman ja ndongan käännöstyötä Namibiassa. 
Kuvassa käännöstiimin jäseniä.  

vuoksi hän ei ole nähnyt perhettään ko-
vinkaan usein viimeisen vuoden aikana. 

Namibian Pipliaseuran talous on niin 
ikään huonolla tolalla, koska valtiontalous 
on koronapandemian kourissa kärsinyt 
pahasti. Siksi kääntäjät eivät ole voineet 
matkustaa tapaamaan tärkeitä sidosryh-
miään niin paljon kuin olisivat halunneet. 

Käännöstiimi on kansainvälinen. Kääntä-
jät ovat Namibiasta ja Angolasta, ja kään-
nöskonsultteja eri puolilta maailmaa. Suo-
men Lähetysseuran Riikka Halme-Berne-
king tekee töitä Yhdysvalloista, ja uutena 
käännöstiimiin on liittynyt myös Pipliaseu-
ran Chris Pekka Wilde, joka tekee töitä 
Suomesta käsin. Konsultteja ei ole Nami-
biassa nähty yli vuoteen. 

– Teemme koko ajan töitä yhdessä video- 
puheluiden välityksellä. Aluksi tämä tun-
tui hankalalta, mutta nyt olemme jo tottu-
neet etäyhteyksiin ja työ sujuu hienosti. 
Yritämme kovasti saada työtä etenemään 
vauhdikkaasti, Martin Ngodzi kertoo. 

 Lahjoita Namibian
raamatunkäännöstyöhön 
10   € tekstaa PIPLIA 1290 
numeroon 16499 
20   € tekstaa PIPLIA20 1290
 numeroon 16499 
MOBILE PAY: lahjoitusnumero 92600 
Kirjoita viestikenttään ”Namibia” 

PIPLIA   |   9
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 TEKSTI: SATU TOUKKARI

Pipliaseuran johtavalle käännöstyön asiantuntijalle Seppo 
Sipilälle työ on ollut tie tutustua myös makujen maailmaan. 

– Työmatkoillani syön käännöstiimin kanssa paikallista arki-
ruokaa. Ihmiset esittelevät mielellään perinneruokiaan ja 
juomiaan ulkomaalaiselle.  

Esimerkiksi Venäjän Jakutiassa ruokakulttuuri rakentuu 
kahden pääraaka-aineen ympärille: hevosen ja kalan. 
Kalasta tehdään esimerkiksi salaattia.  
 
– Raa’asta, umpijäisestä kalasta veistetään reiluja lastuja, 
joita pyöritetään suolapippuriseoksessa ja sitten syödään. 
Ruoka maistuu raa’alta jäiseltä kalalta. 
 
Aterian tavanomaisena kyytipoikana toimii karpalomehu, 
ellei isäntäväki tarjoile teetä tai alkoholia. Keskikesän juhlan 
perinneruoka valmistetaan puolestaan hevosen sisäelimistä.   
   
– En ole varma, mitä suolenmutkaa söin, mutta sen 
maku oli voimakas, rakenne sitkeä ja kumimainen. Palan-
painikkeeksi joimme piimäiseksi hapatettua tammanmaitoa. 
Juoma muistutti hieman laihaa kefiiriä sivumaulla ja ”sattu-
milla” höystettynä. En muutoinkaan pidä hapanmaitotuot-
teista, joten perinnejuoman nauttiminen sujui vaivoin.   
 
– Samaan hengenvetoon haluan kertoa, että Jakutia on 
ensimmäinen paikka, jossa olen syönyt aivan järkyttävän 

hyvää hevosen sisäfilepihviä. Vastaavaa pihviä söisin 
uudelleen milloin tahansa.     
  
Kaukasuksen keittiön lihavartaat  
Sipilän parhaimmat ruokakokemukset ovat olleet Kaukasuk-
sella: Georgiassa, Azerbaidžanissa ja Pohjois-Ossetiassa.  
 
– Aivan lähtemätön ruokamuistoni liittyy Azerbaidžaniin. 
Eräällä automatkalla pysähdyimme syömään. Tienvarsi-
kuppila näytti olevan kuin räjähdyksen jäljiltä. Oli vaikea 
uskoa, että kyseessä oli ravintola.    
 
– Istuimme ikivanhoille kuluneille muovituoleille. Azerilaiset 
työtoverini kehuivat paikan olevan kuuluisa hyvästä ruuas- 
taan. Itse mietin, että minua joko vedätetään pahasti tai 
sitten kyse oli todellakin jostain poikkeuksellisesta. 
Jälkimmäinen veikkaus osui oikeaan. Avotulella grillattujen 
karitsan lihavartaiden herkullinen maku jäi lähtemättömästi 
mieleen. Lihapalat oli maustettu suolalla, sumakilla ja erilai-
silla yrteillä. Liha oli mureaa ja kertakaikkisen maukasta.   
 
– Ruokajuomaksi joimme pullotettua kivennäisvettä. 
Azerbaidžanilaiset kristityt eivät juo toistensa seurassa kuin 
vettä ja teetä, mutta yksityisesti voidaan aterialla nauttia 
myös viiniä. Kaukasuksen alue on tunnettu laadukkaasta 
viinikulttuuristaan.  
 
– Kaukasuksen, samoin kuin Lähi-idän muslimivoittoisilla 

Hevosenlihaa ja chima-puuroa
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alueilla ihmiset todella tietävät, miten lampaasta 
valmistetaan aivan käsittämättömän 
hyvänmakuista ruokaa.    
 
Toinen Sepon Kaukasuksen alueelle liittyvä 
ruokailukokemus tapahtui Pohjois-Ossetiassa.   
 
– Olin työmatkalla saksalaisen kollegani 
kanssa. Menimme ravintolaan ja pyysimme 
jotain hyvin paikallista ruokaa. Saimme 
paistettuja taimenen poikasia, suuren muikun 
kokoisia. Enpä ole sen koommin syönyt niin 
hyvää kalaa. Kalat oli paistettu voissa ja 
suolassa. Sitruunalohko toi hapokkuuden 
rasvaiselle kalalle. Ruoka oli yksinkertaista, 
mutta niin hyvää.  
 
Tavallinen kotiruoka luo turvallisuutta  
Seppo Sipilän mielestä ihmisille kautta maailman ta-
vallinen perusruoka on erikoisuuksia tärkeämpää. 
Jo lapsuudesta tuttu ruoka tuo turvallisuutta.   
 
– Erään kerran Jakutiassa söimme kääntäjien 
kanssa jälkiruuaksi vispattua kermaa ja puolu-
koita. Kääntäjämme kertoi, miten jälkiruoka toi 
hänelle lapsuuden mieleen. Hänen äitinsä oli 
tehnyt kerma–puolukka-jälkiruokaa aamu-
palak si ja hän muisteli, miten äidin kermavispi-
lästä lähti ihan tietty ääni.  
 
Kaipuu tuttuun ja turvalliseen 
on universaalia
– Eräs afrikkalainen työtoverini oli ollut ty ö-
matkalla Italiassa. Hän valitti italialaisen ruuan 
syömisen olleen kärsimystä, sillä Italian maut 
olivatkin hänelle vieraita. Mies kaipasi ennen 
kaikkea chima-maissipuuroa, perusruokien 
aatelia, kuten hän asian ilmaisi.   
 
Kaikki ihmiset eivät kaipaa seikkailuja 
makumaailmassa. – Minua vieraat maut kiinnostavat. 
Uusien ruokalajien syöminen ei ole itselleni 
ongelma, vaikka se voi välillä olla haasteellista.  
Matkatyössä joudun aterioimaan usein myös yksin. 
Siksi yhteiset ruokailuhetket ovat tulleet hyvin 
tärkeiksi. Vähän huonompikin ruoka yhdessä 
syötynä maistuu paljon paremmalta kuin huippu-
kokattu ateria yksin nautittuna.   
 

 

JAUHELIHAVARTAITA KAUKASUSLAISELLA TWISTILLÄ 

AINESOSAT: 
300 g lampaanjauhelihaa ja 200 g possunjauhelihaa 
150 g silputtua sipulia 
2 murskattua valkosipulin kynttä  
0,5 dl persiljasilppua 
1 tl kuminaa 
2 tl tuoretta, silputtua minttua 
mustapippuria myllystä 

suolaa
 
TYÖVAIHEET: 
Sekoita mausteet ja sipuli keskenään. 

Sekoita mausteseos huolellisesti jauhelihaan tasaiseksi 
taikinaksi. 

Laita varrastaikina jääkaappiin maustumaan vähintään 
muutamaksi tunniksi (näin helpompi saada pysymään 
varrastikkujen ympärillä).

Tee taikinasta pitkähköjä pötkylöitä grillitikkujen 
ympärille. Litteät tikut ovat helpompia käsitellä kuin 
pyöreät, mutta voit käyttää myös kahta ohutta pyöreää 
tikkua vierekkäin. Jos käytät puisia grillitikkuja, anna 
niiden liota vedessä hetki ennen käyttöä. 

Grillaa, kunnes varras on sopivan kypsä.

Tarjoile vartaat ohutleivän (lavash) päällä tai sisällä. 
Vartaiden päälle voit halutessasi ripotella sumakkia. 
Kaukasuslaiset lisukkeet muodostuvat vihreistä yrteistä 
(syödään sellaisenaan: persiljaa, ruohosipulia, tilliä, 
rakuunaa, korianteria, basilikaa), raa’asta sipulista ja 
granaattiomenan siemenistä. 

Kaukasuslaiset puolimakeat punaviinit (esim. georgialainen 
Kindzmarauli) sopivat lula kepapin seuralaiseksi. 

 Lula kepap
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Raamatunkäännöstyö  vähemmistökielille 
Kielet: 2

 VENÄJÄ 
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RAAMATUN KÄÄNTÄMINEN

Vuonna 2020 johtavat raamatunkäännös-
työn tekijät ohjasivat Suomesta käsin 
käännöstyötä 13 kielelle, joita puhuu  
yli 15 miljoonaa ihmistä. Kääntäjät ovat 
aina paikallisia ihmisiä, jotka puhuvat kieltä 
äidinkielenään.

LUKUTAITO

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmassa 
tavoitteena on kouluttaa 20 000 naista 
lukemaan 13 eri vähemmistökielellä. Tällä 
hetkellä toimitaan kuudella eri kielellä 
viidessä maassa: Etiopia, Kenia, Malawi, 
Tansania ja uutena Namibia. 

Vuonna 2020 lukutaitoluokkia 
toimi vain Tansaniassa ja Keniassa. 
Muissa ohjelma maissa työn pääpaino 
siirtyi korona rajoitusten vuoksi lukutaito-
materiaalien tuotantoon. 

RAAMATUNKÄYTTÖ

Raamatunkäyttöä edistävät kansain-
väliset hankkeet kärsivät pandemian 
vaikutuksesta.  Silti esimerkiksi Egyptissä 
lapsiperheet löysivät netin raamattu-
materiaaleja jopa aiempaa paremmin. 
 

Suomen Pipliaseuran tukema       työ vuonna 2020

Vuosiraportti on ilmestynyt. Tänä vuonna 
Suomen Pipliaseuran vuosiraportti 
kattaa kaksi erillistä painotuotetta: Vuonna 2020 
-katsauksen sekä Tilinpäätöksen 2020.  

Raporttiin sisältyy myös lisäaineistoa, joka 
julkaistaan vain verkossa. Verkosta voi ladata 
myös painetut aineistot pdf-muodossa. 

Lue: Piplia.fi > Suomen Pipliaseura > Vuosiraportti 2020
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Suomen Pipliaseuran tukema       työ vuonna 2020

Vuoden 2020 numeroita

TUKI EV. LUT. 
SEURAKUNNILTA

62 %

KANSAINVÄLISEN TYÖN MENOT 

Kuukausi-
lahjoitusten kasvu

+ 9 %

  
LAHJOITUKSET 

YKSITYISILTÄ

28 %

   TUKITOIMINNOT

26 %   
OHJELMARAHOITUS 
       74 % 

KOKONAISTUOTTO 
2 029 847 

EUROA



KUVA: iSTOCK
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keNeN ääNi kaNtaa

Haminan kirkkoherra Juha Tanska on tehnyt papin ja pienviljelijän töitä yli 30 vuotta. Tanska toimii 
Hiljaisuuden Ystävien toiminnanjohtajana ja kirjoittaa Piplia-lehden vuoden 2021 raamattumietiskelyt.

Aamurutiineihini kuuluu lokakuusta toukokuulle lampaiden 
ruokkiminen. Laidunkaudella lampaat etsivät ruokansa niityltä 
tietysti itse. Lisäksi pitää olla saatavilla raikasta vettä.  

Yhtenä toukokuun aamuna menin tapani mukaan viemään lam-
paille heinää. Kevät oli niin pitkällä, että lampaat olivat päässeet 
jo monta viikkoa sitten jaloittelemaan ulkoilutarhaan ja sen yh-
teydessä olevaan pieneen metsäsaarekkeeseen. Mutta sinä aa-
muna tarha oli tyhjä. Kutsuin, ja hetken päästä metsiköstä kipitti 
yksi lammas. Se hätääntyi huomatessaan olevansa yksin. 

Lammas meni lampolan ovelle ja mäkätti äänekkäästi. Yhtään 
lajitoveria ei ilmestynyt ovelle. Se mäkätti uudelleen. Hetken 
päästä karkulaiset juoksivat nurkan takaa kovaa vauhtia aidan-
kulmalle ja pujahtivat verkkoaidan liitoskohtaan puskemastaan 
aukosta yksi kerrallaan takaisin jaloittelutarhaan.  

Yksi karanneista kuitenkin juoksi ohi eikä osannut tulla toisten 
jäljessä. Se jäi huutamaan vaativasti tarhan ulkopuolelle. Minun 
piti hypätä aidan yli tarhaan, aukaista verkkoa lisää ja päästää 
viimeinen eksynyt lammas toisten joukkoon. 

Tilanne taisi selvitä parhain päin. Sillä jos olisin mennyt heti tar-
haan ja alkanut etsiä ja huhuilla kadonneita itse, todennäköisim-
min ne olisivat juosseet entistäkin etäämmäs. Kun lajitoveri kut-
sui karanneita niiden omalla ”lampaankielellä”, kaikki kadonneet 
tulivat melkein saman tien takaisin. Vain yksi tarvitsi  teknisesti 
vaativampaa apua, lampuria, joka osasi suurentaa verkkoaidan 
aukkoa, että viimeinenkin mahtui aukosta sisään. 

Seurakuntaelämässä näytti pitkään toimivan sama periaate 
kuin lampailla.  

Kun tutut ihmiset, naapurit, ystävät, sukulaiset kutsuivat erityis-
messuun, raamattupiiriin, kirkkokonserttiin tai tutustumaan ret-
riittiin, tutun ihmisen sanat tutulla kielellä ja puheenparrella oli-
vat yleensä vaikuttavampia kuin virka- ja työroolissa lähetetyt 
kutsut.   

Näin on edelleen, mutta samalla muutos on nopea. Tänää n 
näyttää toisinaan, että laumasta on tallella enää yksi ja 
yhdeksänkymment ä yhdeksän lammasta on kadonnut. Eikä 
juuri kukaan tahdo nykyään olla lammas. Mielikuvaan sisältyy 
kai jotain vähättelevää tai ihmistä typistävää. Vaikkemme ole 
lampaita, liittyminen toisiin on useimmissa ihmisissä voimakas 
perustarve myös tänään. 

Yhteisöllisyys koetaan tänään yhä suuremmin joukoin sosiaa-
lisessa mediassa. Siksi tämän ajan paimenet tarvitsevat perin-
teisen sauvan lisäksi myös älypuhelimen, sometaidot ja kyvyn 
työskennellä osana verkostoja. Tämän ajan paimen tarvitsee 
luottamuksen siihen, että yhteisössä on niitä, jotka tahtovat 
auttaa häntä, sillä solidaaristen lauman jäsenten viesti verkko-
ympäristössä on vaikuttavampi kuin paimenen oma kutsu.   

Paimenkaan ei ole tarpeeton. Hänellä on erityistä osaamista 
vaikeita tilanteita varten. Hän tukee, voimaannuttaa ja 
kuuntelee heitä, joiden ääni kantaa viestinnän kentällä 
paremmin kuin paimenen oma ääni. 
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Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................

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

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

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

   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.

Piplia 2/2021

SUOMEN PIPLIASEURA 
ma—pe  9—16     
 
PL 54   |    Maistraatinportti 2 A  |   00241 HELSINKI   
puh.  010 838 6500    |    info@piplia.fi  

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. Aira Häkkinen
Merenkulkijankatu 7 B 18, 02320 Espoo 
aira.hakkinen@gmail.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

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

Pipliaseura maksaa postimaksun

suomen pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 vasTausläheTys
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MYYNTI    
myynnin puhelinpalvelu ma—pe 10—15    
puh.  010 838 6520   |   myynti@piplia.fi 

Myynti palvelee läpi kesän, 
mutta on tauolla 12.—16.7. 
Pipliaseuran toimisto on kiinni 5.—23.7.

Jukka Keskitalo (pj.), Anne Haverinen, Helsinki (SVKN), 
Oskari Juurikkala, Helsinki (kat.), Risto Nurmela, 
Parainen (ev.lut.), Satu Ruhanen, Joensuu (ev.lut.), 
Minna  Saarelma-Paukkala, Lahti (ev.lut.), Pia Sahi, 
Kuopio (ev.lut.), Mikael Sundkvist, helsinki (ort.) ja 
Jaakko Weuro, Helsinki (ev.lut.).

HUOM.
kesäajat!
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Nimi

Katuosoite 
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Pipliaseura maksaa postimaksun.

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Tilauksen postikulut lisätään hintaan ilmoiTamme TeksTiviesTillä pakeTin saapumisesTa!

Siinä on rakkaus  

rohkeus-Teräsriipus                    
Sinä olet rohkea ja rakas! 
Koruteräksinen ristiriipus. 
Pieni kooltaan, mutta 
suuri sanomaltaan. 37 €  

ikuinen ysTävä 
-hopeariipus

Siiveniskun verran asennetta 
kuten sinussa. 41 €      

                                                    

herran siunaus -hopeariipus
Siunauksen ihmeellistä voimaa 
aina mukanasi. 59 €       

Rohkeus-kassi
Eettisesti valmistettu tyylikäs kangas-
kassi Raamatun voimasanoilla. 12 €

P
voimasanoja 

IPLiA.  

    

VARAINHANKINTA-
TUOTTEET

osoitteesta Pipliakauppa.fi. 
NAHKAKANTISET RAAMATUT 

nimipainatuksineen 
näppärimmin osoitteesta 

Sacrum.fi

Tee arvoteko: Osta koru ja tuet 

tärkeää  raamattutyötämme maa-

ilmalla! Koru on mieluisa lahja, joka 

auttaa meitä auttamaan.

Rohkeus-teräsriipus 37 €                   

Ikuinen ystävä -hopeariipus 41 €                      

Herran siunaus -hopeariipus 59 €

Rohkeus-kassi 12 € 

                           

MYYNTI myynnin puhelinpalvelu ma—pe 10—15  puh.  010 838 6520   |  myynti@piplia.fi  

Myynti on kesätauolla 
12.—16.7.


