
Suomen Pipliaseuran vuonna 2021 tukema työ 

Suomen Pipliaseura tekee raamatunkäännös- ja lukutaitotyötä sekä edistää Raamatun käyttöä. Työn 
kautta Raamatun sanoma tulee lähelle ihmistä, hänen omalla kielellään. Työtä tehdään 
vähemmistökielten parissa, mikä parantaa myös syrjäytettyjen asemaa.  

Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoa 240 maassa ja alueella. 
Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät puhuvat paikallisia kieliä äidinkielenään.  

Alla on luettelo kansainvälistä hankkeista, joita Suomen Pipliaseura tuki vuonna 2021. Tukea on 
annettu taloudellisesti sekä kouluttamalla ja konsultoimalla paikallisia työntekijöitä sekä arvioimalla 
työn laatua.  

Raamatunkäännöstyö  

Intia  

Käännöstyö 13 kielelle  

Kiina  

Käännöstyö kuudelle vähemmistökielelle  

Namibia  

Uudet ndongan- ja kwanjamankieliset Raamatut  

Sambia  

Njandjankielinen Uusi testamentti  

Nsengankielinen Raamattu  

Tansania  

Asunkielinen Raamattu  

Njamwesinkielinen Raamattu  

Fipankielinen Raamattu  



Njihankielinen aamattu  

Thaimaa  

Uudistettu thainkielinen Raamattu selityksin  

Venäjä  

Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä Raamatunkäännösinstituutin kanssa: komin ja marin 
Vanhan testamentin hankkeet  

Venäjän Pipliaseura: jakuutin Vanha testamentti  

Yhteiset  

Käännöshankkeet koltansaameksi ja inarinsaameksi, raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön 
koordinointi sekä raamatunkäännöstyön koulutus, laadunvalvonta ja tukipalvelut  

Lukutaitotyö  

Lukutaitoa naisille Afrikassa: Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania  

xamtanga-, turkana-, jao-, lomwe-, dhimba- ja kagulu-kansojen parissa  

Intia  

Lukutaitokoulutus 9 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  

Kiina  

Raamattujen saatavuuden parantaminen erityisesti maaseudulla  

Palestiina  

Raamattutapahtuma kirkoille  

Raamattuaktiviteetteja lapsille  

Slovenia  

Raamatunlukuohjelma katolisen kirkon jäsenille  

Yleisavustukset perustoimintoihin  

Israelin arabiankielisen, Marokon ja Sambian Pipliaseurat  

Yhtyneet Raamattuseurat  

Yleisavustus yhteisiin toimintoihin  

Digitaalisen julkaisualustan (IBEP) kehittäminen mobiilikäyttäjille  

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 2 045 000 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 980 000 euroa ja muita tuottoja 
279 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta olivat samalla tasolla kuin vuonna 2020. Molempina 
vuosina tuottoihin vaikuttivat koronaepidemian vuoksi asetetut kokoontumisrajoitukset, joiden 
vuoksi jumalanpalveluksissa ja muissa tilanteissa kerätyt tuotot seurakunnissa jäivät tavanomaista 
matalammiksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen 
lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa 
kannatustilastossa.  

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko. Seura tavoittelee 
lahjoittajien määrän ja säännöllisen lahjoittamisen kasvattamista. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 
541 000 euroa. Tuki yksityisiltä henkilöiltä supistui 5 % verrattuna vuoteen 2020. Vuoden 2020 
tuloksessa näkyy koronan myönteinen vaikutus lahjoitushalukkuuteen.  

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 100 000  

 

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot  



Vuonna 2021 kansainväliseen työhön käytettiin 1 949 000 euroa. Tästä ohjelma- ja hankerahoitusta 
oli 1 507 000 euroa eli 77 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, 
koulutukseen ja viestintään käytettiin 23 %.  

 

Kansainvälisen työn rakenne  

Suomen Pipliaseuran kansainvälisten ohjelmien kulut olivat 1 507 000 euroa. Nämä käytettiin 
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 ja lukutaitohankkeiden osuudet ovat suurimpia. 
Kehitysyhteistyötä tehdään Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.  

 

 



Liiketoiminta 

Toiminnan tuotot olivat 910 000 euroa. Tuottojäämä kasvoi edellisestä vuodesta 31 %. 
Tuottojäämällä (210 000 euroa) katetaan seuran yhteisiä hallinnon kuluja.  

 

  



Miten Suomen Pipliaseuran hallinto on 
järjestetty? 

 
Hallitus  

Puheenjohtaja 

Jukka Keskitalo, piispa (ev.lut.) 

Varapuheenjohtaja  

Anne Haverinen, kehitysyhteistyöjohtaja (SVKN)  

Jäsenet  

Oskari Juurikkala, tutkijatohtori (kat.)  

Risto Nurmela, dosentti (ev.lut.)  

Satu Ruhanen (ev.lut.)  

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

Pia Sahi, kansainvälisen työn koordinaattori (ev.lut.)  

Mikael Sundkvist, rovasti (ort.)  

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos (ev.lut.)  

Tutkijatohtori, isä Oskari Juurikkala, aluksi Teams  

Johtoryhmä  

Markku Kotila, toiminnanjohtaja  

Katja Hannula, hallintopäällikkö  

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja  



Seppo Sipilä, johtava asiantuntija  

Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja  

Henkilökunta  

Markku Kotila, toiminnanjohtaja  

Kansainvälinen työ  

Seppo Sipilä, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö  

Kimmo Kosonen, lukutaitotyön johtaja  

Ari Vitikainen, asiantuntija, lukutaitotyö  

Chris Pekka Wilde, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö  

Seurakuntapalvelut  

Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja  

Vilma Heinisuo, myyntiassistentti  

Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti  

Ulla Oinonen, sidosryhmäpäällikkö  

Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori  

Viestintä  

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja  

Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö  

Hanna Paavilainen, verkkoviestintäpäällikkö  

Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija  

 



VT2020-hanke  

Tuomas Juntunen, kääntäjä, kielellinen asiantuntija  

Hanna Vanonen, kääntäjä, eksegeettinen asiantuntija  

Talous  

Katja Hannula, hallintopäällikkö  

Satu Rissanen, kirjanpitäjä  

Jäsenkunta  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat: Vuoden 2021 loppuun mennessä 225 
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 13 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 2 972.  

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

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 hallintopäällikkö 
Katja Hannula, viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari, johtava asiantuntija Seppo Sipilä 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.  

Toiminnanjohtaja Markku Kotila edustaa Suomen Pipliaseuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen 
keskeisten rahoittajien kokouksessa (Resource Mobilization Group). Hän kuuluu myös Yhtyneiden 
Raamattuseurojen Kiina-ohjausryhmään (China Partnership Advisory Group). 
Raamatunkäännöstyön asiantuntijat Seppo Sipilä ja Chris Pekka Wilde ovat merkittävän osan 
työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff). Lukutaitotyön johtaja 
Kimmo Kosonen toimii Yhtyneiden Raamattuseurojen Bible Ministry -yksikössä 
tehtävänimikkeenään Head of literacy and education. Seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen 
kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen digitaalisen IBEP-alustan ohjausryhmään (IBEP Steering 
Group).  

Jäsenyydet muissa järjestöissä  

Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopalveluissa, Fingo ry: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  

Toiminnanjohtaja Markku Kotila on jäsenenä Suomen lähetysneuvoston hallituksessa sekä seuran 
edustajana Suomen ekumeenisessa neuvostossa. 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. Sairauslomapäiviä Pipliaseurassa oli vuonna 
2021 yhteensä 42,9 päivää.  

Työsuojelupäällikkönä toimii hallintojohtaja Katja Hannula. Henkilöstöä edustavana 
luottamushenkilönä toimii Satu Toukkari ja työsuojeluvaltuutettuna Ulla Oinonen.  

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.  

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 2021/5176 on voimassa 1.9.2021–31.8.2022 Ahvenanmaan maakunnassa. Luvan on 
myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Raamatun kääntämiseen ja 
levittämiseen, Raamatun käytön edistämiseen sekä näitä koskevista hankkeista viestimiseen.  

Tillståndet ÅLR 2021/5176 har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.9.2021–
31.8.2022 i landskapet Åland. Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande av 
bibelbruket, samt till information om sådana projekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jäsenyhteisöt 

Suomen Pipliaseuran jäsenyhteisöjä ovat: 

• Enemmistö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista 

• Suomen ortodoksinen kirkko 

• Katolinen kirkko Suomessa 

• Suomen vapaa-kristillinen neuvosto 

• 13 alueellista pipliaseuraa 

Evankelis-luterilaiset jäsenseurakunnat vuonna 2021: 

• Akaan seurakunta 
• Alajärven seurakunta 
• Alavieskan seurakunta 
• Alavuden seurakunta 
• Anjalankosken seurakunta 
• Auran seurakunta 
• Enon seurakunta 
• Espoon tuomiokirkkoseurakunta 
• Espoonlahden seurakunta 
• Euran seurakunta 
• Evijärven seurakunta 
• Forssan seurakunta 
• Haapajärven seurakunta 
• Haapaveden seurakunta 
• Hakunilan seurakunta 
• Halsuan seurakunta 
• Haminan seurakunta 
• Hangon suom. seurakunta 
• Hankasalmen seurakunta 
• Hattulan seurakunta 
• Hauhon seurakunta 
• Haukiputaan seurakunta 
• Hausjärven seurakunta 
• Heinolan seurakunta 
• Heinäveden seurakunta 
• Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 
• Hirvensalmen seurakunta 
• Hollolan seurakunta 
• Huittisten seurakunta 
• Hyvinkään seurakunta 
• Hämeenkylän seurakunta 

• Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 
• Iisalmen seurakunta 
• Iitin seurakunta 
• Ikaalisten seurakunta 
• Ilmajoen seurakunta 
• Imatran seurakunta 
• Isonkyrön seurakunta 
• Janakkalan seurakunta 
• Joensuun seurakunta 
• Jokioisten seurakunta 
• Joroisten seurakunta 
• Joutsan seurakunta 
• Joutsenon seurakunta 
• Juuan seurakunta 
• Juvan seurakunta 
• Jyväskylän seurakunta 
• Jämsän seurakunta 
• Järvenpään seurakunta 
• Järvi-Kuopion seurakunta 
• Kajaanin seurakunta 
• Kalajoen seurakunta 
• Kallion seurakunta 
• Kangasalan seurakunta 
• Kangasniemen seurakunta 
• Kannuksen seurakunta 
• Kauhajoen seurakunta 
• Kauniaisten suomalainen seurakunta 
• Kaustisen ja Ullavan seurakunta 
• Keiteleen seurakunta 
• Kemin seurakunta 
• Keminmaan seurakunta 



• Kempeleen seurakunta 
• Keravan seurakunta 
• Keski-Lahden seurakunta 
• Keski-Porin seurakunta 
• Keuruun seurakunta 
• Kiimingin seurakunta 
• Kirkkonummen suom. seurakunta 
• Kiuruveden seurakunta 
• Kokemäen seurakunta 
• Kokkolan suom. seurakunta 
• Kolarin seurakunta 
• Konneveden seurakunta 
• Kontiolahden seurakunta 
• Korson seurakunta 
• Kotka-Kymin seurakunta 
• Kouvolan seurakunta 
• Kuhmon seurakunta 
• Kuopion Alavan seurakunta 
• Kuopion Kallaveden seurakunta 
• Kuopion Männistön seurakunta 
• Kuopion Puijon seurakunta 
• Kuopion tuomiokirkkoseurakunta 
• Kuortaneen seurakunta 
• Kurikan seurakunta 
• Kuusamon seurakunta 
• Kuusankosken seurakunta 
• Kälviän seurakunta 
• Kärsämäen seurakunta 
• Lahden Joutjärven seurakunta 
• Lahden Launeen seurakunta 
• Lahden Salpausselän seurakunta 
• Laitilan seurakunta 
• Lapinlahden seurakunta 
• Lappeen seurakunta 
• Lappeenrannan seurakunta 
• Laukaan seurakunta 
• Lauritsalan seurakunta 
• Lauttasaaren seurakunta 
• Lempäälän seurakunta 
• Leppävaaran seurakunta 
• Leppävirran seurakunta 
• Liedon seurakunta 
• Lieksan seurakunta 
• Limingan seurakunta 
• Lohjan seurakunta 
• Lohtajan seurakunta 
• Loimaan seurakunta 

• Lopen seurakunta 
• Luumäen seurakunta 
• Länsi-Porin seurakunta 
• Maarian seurakunta 
• Malmin seurakunta 
• Martinkosken seurakunta 
• Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta 
• Muhoksen seurakunta 
• Muuramen seurakunta 
• Mynämäen seurakunta 
• Mäntsälän seurakunta 
• Mäntän seurakunta 
• Mänttä-Vilppulan seurakunta 
• Mäntyharjun seurakunta 
• Nastolan seurakunta 
• Niiniveden seurakunta 
• Nivalan seurakunta 
• Nokian seurakunta 
• Nurmeksen seurakunta 
• Nurmijärven seurakunta 
• Olarin seurakunta 
• Oriveden seurakunta 
• Oulaisten seurakunta 
• Oulunkylän seurakunta 
• Oulunsalon seurakunta 
• Outokummun seurakunta 
• Paltamon seurakunta 
• Parikkalan seurakunta 
• Pelkosenniemen seurakunta 
• Pellon seurakunta 
• Perhon seurakunta 
• Pieksämäen seurakunta 
• Pielaveden seurakunta 
• Pielisensuun seurakunta 
• Pihtiputaan seurakunta 
• Piikkiön seurakunta 
• Pirkkalan seurakunta 
• Pitäjänmäen seurakunta 
• Porin Teljän seurakunta 
• Posion seurakunta 
• Pudasjärven seurakunta 
• Punkalaitumen seurakunta 
• Puolangan seurakunta 
• Puumalan seurakunta 
• Pyhäjärven seurakunta 
• Pyhäjoen seurakunta 
• Pälkäneen seurakunta 



• Pöytyän seurakunta 
• Raahen seurakunta 
• Raision seurakunta 
• Rantakylän seurakunta 
• Ranuan seurakunta 
• Rauman seurakunta 
• Rautalammin seurakunta 
• Reisjärven seurakunta 
• Rekolan seurakunta 
• Riihimäen seurakunta 
• Roihuvuoren seurakunta 
• Rovaniemen seurakunta 
• Ruokolahden seurakunta 
• Ruskon seurakunta 
• Salon seurakunta 
• Sammonlahden seurakunta 
• Sastamalan seurakunta 
• Savonlinnan seurakunta 
• Seinäjoen seurakunta 
• Sievin seurakunta 
• Siikaisten seurakunta 
• Siikalatvan seurakunta 
• Siilinjärven seurakunta 
• Sodankylän seurakunta 
• Soinin seurakunta 
• Someron seurakunta 
• Sotkamon seurakunta 
• Suomussalmen seurakunta 
• Säkylä-Köyliön seurakunta 
• Sääksmäen seurakunta 
• Tainionvirran seurakunta 
• Taipaleen seurakunta 
• Tampereen eteläinen seurakunta 
• Tampereen Harjun seurakunta 
• Tampereen tuomiokirkkoseurakunta 

• Tapiolan seurakunta 
• Tikkurilan seurakunta 
• Tohmajärven seurakunta 
• Toholammin seurakunta 
• Toivakan seurakunta 
• Tornion seurakunta 
• Tuiran seurakunta 
• Turun Henrikinseurakunta 
• Turun Katariinanseurakunta 
• Turun Martinseurakunta 
• Turun Mikaelinseurakunta 
• Turun tuomiokirkkoseurakunta 
• Tuusulan seurakunta 
• Tyrnävän seurakunta 
• Töölön seurakunta 
• Ulvilan seurakunta 
• Utajärven seurakunta 
• Uuraisten seurakunta 
• Vaasan suomalainen seurakunta 
• Valkealan seurakunta 
• Vantaankosken seurakunta 
• Vartiokylän seurakunta 
• Vasa sv. församling 
• Vetelin seurakunta 
• Vihdin seurakunta 
• Viitasaaren seurakunta 
• Vimpelin seurakunta 
• Virtain seurakunta 
• Vuosaaren seurakunta 
• Ylitornion seurakunta 
• Ylivieskan seurakunta 
• Ylöjärven seurakunta 
• Ypäjän seurakunta 
• Äänekosken seurakunta 

 

Alueelliset pipliaseurat ja niiden henkilömäärät v. 2020: 

Etelä-Hämeen Pipliaseura: 228 
Etelä-Karjalan Pipliaseura: 181 
Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura: 216 
Helsingin Pipliaseura: 578 
Keski-Suomen Pipliaseura: 166Kuopion Pipliaseura: 237 
Kymenlaakson Pipliaseura: 140 
Lapin Pipliaseura: 115 
Mikkelin Pipliaseura: 76 
Oulun Pipliaseura: 134 



Pirkanmaan Pipliaseura: 274 
Pohjanmaan Pipliaseura: 134 
Pohjois-Karjalan Pipliaseura: 172 
Satakunnan Pipliaseura: 133 
Varsinais-Suomen Pipliaseura: 183 
Jäsenet yhteensä 3 144* 

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

 

 

Strategiakaudelle 2019-2021 asetettujen 

keskeisten tavoitteiden toteutuminen 

Kansainvälisesti… 

Pipliaseura vahvistaa asiantuntijatukea etenkin Saharan eteläpuolisessa englanninkielisessä 
Afrikassa.  

Chris-Pekka Wilde aloitti käännöstyön asiantuntijana 1.3.2019. Hänen työpanoksestaan kohdistuu 
alueelle 85 %:sti. Seppo Sipilän muualta vapautuvaa työpanosta siirrettiin painopistealueelle (2021: 
33 % työpanoksessa). Käännöstyön asiantuntijat kouluttavat ja mentoroivat asiantuntijatehtävään 
kouluttautuvia paikallisia työntekijöitä. Käännöstyön yhteistyöhankkeita toteutetaan Keniassa, 
Namibiassa, Sambiassa ja Tansaniassa.  

Seura vahvistaa lukutaitotyötään Afrikassa. Ulkoasiainministeriöltä saatiin kehitysyhteistyötukea 
lukutaitotyöhön vuosille 2019–2022. Tavoitteena on, että 20 000 naista oppii lukemaan. Vuoden 
2021 loppuun mennessä tästä on toteutunut 40 %. Lukutaitoa naisille Afrikassa hanke kattoi vuonna 
2021 6 kieltä. Näistä viidelle on tuotettu lisälukutaitomateriaalia peruslukutaitomateriaalin rinnalle. 
Lukutaito-ohjelman kautta vahvistettaan paikallisten pipliaseurojen omaa osaamispääomaa.  

Suomessa… 

Pipliaseura vahvistaa yleistä tunnettuuttaan suuren yleisön sekä seurakuntien piirissä.  

Seuran yleinen tunnettuus on strategiakaudella lisääntynyt erityisesti julkaistujen käännösten kautta 
(UT2020, pohjoissaamen uusi Raamattu, inarinsaamen evankeliumit, selkokielinen Luukkaan 
evankeliumi). Toimia on tehty myös kampanjoiden yhteydessä sekä päivittäisessä viestinnässä 
kattaen eri mediat ja somen.  



TNS Kantarin tutkimukseen keväällä 2021 vastanneista jäsenistä (N947) 69 % seuraa Pipliaseuraa 
digitaalisesti. Pipliaseura mainittiin tutuksi etenkin Piplia-lehden, sähköpostiviestinnän ja 
raamattu.fi-palvelun kautta. Myös lahjoittaminen ja tuotteiden ostaminen on yleistä. Pipliaseura 
nähtiin luotettavana ja ajankohtaisena toimijana.  

18–75-vuotiaat potentiaalit (N2163) kokivat kiinnostavimmaksi Pipliaseuran työssä lukutaidon ja 
koulutuksen edistäminen kehittyvissä maissa. Mielikuvatasolla 57 % niistä, jotka tunsivat 
Pipliaseuran nimeltä, pitivät Pipliaseuraa raamattutyön asiantuntijana ja 51 % toimijana, joka 
pitäytyy Raamattuun. 33 % sanoi voivansa tukea Pipliaseuran ydintoimintaa.  

Puolet tutkimukseen osallistuneista jäsenistä oli kuullut UT2020-käännöksestä mediasta, kolmannes 
lukenut sitä ja joka neljäs kuunnellut sitä. Digimedioista Pipliaseuraa seuraavat olivat lukeneet sitä 
muita useammin. Potentiaalitutkimukseen osallistuneille UT2020-käännös oli tuttu 20 %:lle 
vastaajista.  

Seurakunnille suunnattua vuositeemamateriaalia kehitettiin strategiakauden aikana eheämmäksi 
globaalikasvatuksen kokonaisuudeksi. Uudessa mallissa pipliaseurojen raamatunkäännöstyö, 
lukutaitotyö ja raamatunkäytön edistäminen nivoutuvat yhteen ja luovat linkin Suomessa ja 
maailmalla tehtävän työn syvempään ymmärtämiseen.  

Tietojärjestelmien kehittäminen on mahdollistanut seurakuntien eri työntekijäryhmien 
tehokkaamman tavoittamisen niin seurakuntaviestinnässä kuin työntekijäryhmille suunnatuissa 
koulutuksissa.  

Verkkoympäristössä järjestetyistä koulutuksista ja koulutusmateriaaleista on kerätty säännöllistä 
palautetta. Uudistuksen myötä koulutuksiin osallistuneiden määrä kasvoi. Vuonna 2021 toteutettiin 
40 webinaaria ja virtuaaliesiintymistä ja 35 paikanpäällä.  

Yksityisvarainhankinnan tuotot kasvavat lahjoittajien määrän lisääntymisen sekä sitoutumisen 
kautta.  

Yksityishenkilöiltä saadut lahjoitukset ovat vuodesta 2018 vuoteen 2021 kasvaneet 2,12%. 
Testamenttituottojen kymmenen vuoden keskiarvo on 171t euroa. Kaksi kolmesta vuodesta ylitti 
kymmenen vuoden keskiarvotuoton (2019: 188t euroa; 2020: 394t euroa; 2021: 148t euroa).  

Pipliaseura julkaisee uudenlaisen, käyttäjälähtöisen Uuden testamentin käännöksen 
mobiiliympäristöön.  

UT2020-käännös julkaistiin lokakuussa 2020. Päätös VT2028-hankkeen käynnistämisestä tehtiin 
vuonna 2021.  

Pipliaseuran raamattuverkkopalvelut ovat Suomen kattavimmat ja tuovat tunnettuutta myös 
Pipliaseuran muulle työlle. Kustannustoimintaan vakiintuu printti- ja digikustantamisen yhdistävä 
malli. Digipalvelut herättävät kiinnostusta Raamattua kohtaan.  



Ensimmäisen vuoden aikana UT2020-käännöksellä on ollut puoli miljoonaa käyttäjää.  

Päivittäiset Tässä olen – hengelliset harjoitukset vahvistavat Piplia-sovelluksen ja Raamattu.fi:n 
käyttöä. Työ jatkuu seurakuntien käyttöön soveltuvan Raamatun johdantokurssinkonseptoinnilla. 
Vuonna 2021 Raamattu.fi-palvelulla oli 551 000 eri käyttäjää ja 1 350 000 käyntikertaa. Käyttäjät 
viettivät Raamatun äärellä 101 100 tuntia aikaa.  

Rippiraamattuihin (1992) ja UT2020-julkaisuihin sisältyy linkitys seuran digitaalisesti julkaisemaan 
lisäaineistoon.  

Pipliaseuran palvelut seurakunnille vastaavat tarpeisiin seurakuntien muuttuvassa 
toimintaympäristössä.  

Palvelujen kehittäminen perustuu käyttäjätutkimuksiin. Seurakunnille suunnattujen 
palvelukyselyiden perusteella toimintaa on arvioitu ja kohdennettu vastaamaan seurakuntien 
tarpeita.  

Kustannustoiminnan strategiaa kehitettiin vastaamaan tehokkaammin seurakuntien ja 
jälleenmyyjien tarpeita. Yksityisasiakkaiden palvelu rakennettiin yhteistyössä kumppanin kanssa 
(Sacrum) ja 2021 uudistettu verkkokauppa palvelee seurakunta- ja kirjakauppa-asiakkaita 
tehokkaammin.  

Pipliaseuran asianmukaiset tukitoiminnot mahdollistavat seuran ydintehtävän toteutumisen.  

Strategiakauden aikana ulkoistettiin taloushallinto ja otettiin käyttöön uudet järjestelmät (Netvisor, 
Salesforce, Marketing Cloud, joka vaihtui vuoden 2021 alussa Mautic-järjestelmään).  

 


