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Sisältö

Raamattuja ihmisten 

omalla kielellä 

Tämä kertomus toimitetaan keskeisille sidosryhmille, seuran jäsenille vuosikokousmateri-
aalin yhteydessä ja pyydettäessä yksityisille lahjoittajille. Se on myös luettavissa osoitteessa 
www.bible.� .
Seuran sääntöjen mukaan hallituksen on esitettävä vuosikokoukselle kertomus seuran toi-
minnasta (13§). Kirjanpitolaki ei edellytä seuralta määrämuotoista toimintakertomusta (KPL 
3. luku 1§).
Kertomuksen laatimisessa on otettu huomioon Avoin raportti –kilpailun suositukset hyväk-
si raportointitavaksi. 

Suomen Pipliaseura sai vuoden 2008 kilpailussa kunniamaininnan.
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Suomen Pipliaseuran 
tehtävä

TAVOITE
Rukouksena on, että pipliaseurojen yhteisten ponnistelujen tuloksena ihmisillä kaik-
kialla maailmassa olisi mahdollisuus vastaanottaa Jumalan Sana ja nähdä todellisen 
valon loistavan kaikille Jeesuksessa Kristuksessa (Joh 1:9).

TOIMINTA-AJATUS
Mahdollisimman laaja, tehokas ja mielekäs Pyhän Raamatun levittäminen
 • kielillä ja välineillä, jotka vastaavat ihmisten tarpeita eri puolilla maailmaa
 • käännöksinä, jotka ovat uskollisia Raamatun kirjoitusten alkutekstille 
   ja välittävät kirjoitusten sanoman 
 • hinnalla, johon ihmisillä on varaa
 sekä ihmisten auttaminen vuorovaikutukseen Jumalan sanan kanssa.

Suomen Pipliaseura ry:n tarkoituksena on edistää Pyhän Raamatun levittämistä ja 
käyttämistä Suomessa ja muissa maissa yhteistyössä kristillisten kirkkojen ja yhteisö-
jen, suomalaisten lähetysjärjestöjen ja kansainvälisen keskusjärjestönsä Yhtyneiden 
Raamattuseurojen (United Bible Societies) kanssa (seuran säännöt 2§).

Raamattutyö kokoaa eri kirkkokunnat yhteisen pöydän ääreen. Se tarjoaa kirkoille, 
seurakunnille ja yksittäisille kristityille mahdollisuuden osallistua kolmiyhteisen Ju-
malan lähetykseen maailmassa.

Seuran hallitus kiittää kaikkia, jotka eri tavoin ovat osallistuneet yhteisen tehtävän to-
teuttamiseen vuoden 2008 aikana. 

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT
 Toiminnassaan seura toteuttaa avoimuutta, yhteistyöhakuisuutta ja asiakaslähtöi-
syyttä. Muita toimintaa ohjaavia arvoja ovat pitkäjänteisyys, uusiutuminen, luotet-
tavuus ja rehellisyys.
 

  Raamattu maailmalla

Yksittäisten projektien valinnassa otetaan huomioon suomalaisten kirkkojen ja 
seurakuntien lähetystyö, seurakuntien kanssa solmitut yhteistyösopimukset sekä 
alueet, joilla muu lähetystyö on mahdotonta tai huomattavan rajoitettua. 
Mahdollisia lisäresursseja kohdennetaan erityisesti 10°/40° -ikkunan alueelle, mis-
sä kristittyjen suhteellinen osuus on kaikkein pienin. Alue sijaitsee päiväntasaajan 
pohjoispuolella 10. ja 40. leveyspiirin välissä (Länsi-Afrikasta Itä-Aasiaan).

Seura kohdentaa sille uskotut raamattulähetyksen voimavarat ensisijaisesti Yhtynei-
den Raamattuseurojen hankkeisiin.

kui

YHTEISTYÖ-
HAKUISUUS      

ASIAKAS-
LÄHTÖISYYS

  AVOIMUUS

Aasia

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Laupias samarialainen
-hanke Afrikassa (HIV)
Muu Saharan eteläpuolinen
Afrikka

Etelä- ja Keski-Amerikka

Raamattu Suomen suvulle

Venäjä (muut)

Muu Eurooppa

Aasia

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Laupias samarialainen
-hanke Afrikassa (HIV)
Muu Saharan eteläpuolinen
Afrikka

Etelä- ja Keski-Amerikka

Raamattu Suomen suvulle

Venäjä (muut)

Muu Eurooppa

Pipliaseurat

Yhteiset ohjelmat

Muut ohjelmat

Kehityshankkeet

Suunnittelu ja
seuranta

Pipliaseurat

Yhteiset ohjelmat

Muut ohjelmat

Kehityshankkeet

Suunnittelu ja
seuranta

AVOIMUUS • YHTEISTYÖHAKUISUUS • ASIAKASLÄHTÖISYYS
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Siperiasta länteen

Bagdadista länteen

Raamattu Suomen Suvulle –hankkeeseen kuuluu kaksitoista Venäjällä puhuttavaa 
vähemmistökieltä.

Vuonna 2008 ilmestyi Uusi testamentti mariksi ja komiksi.

Raamattu Suomen Suvulle –hankkeessa on nyt saavutettu merkittävä virstanpylväs. 
Omakielinen Uusi testamentti on nyt ilmestynyt kuudella keskeisellä kielellä: au-
nuksenkarjala, ersämordva, komi, mari, udmurtti ja vepsä.

Yhteistyöhankkeen keskeisiä toimijoita ovat Raamatunkäännösinstituutti, Suomen 
Pipliaseura ja Avainmedia. Suomen Pipliaseura on hankkeen päärahoittaja.

Miljoonia koptikristittyjä kokoontuu vuosittain pyhiinvaelluksiin eri puolilla 
Egyptiä. Suurimmilla pyhiinvaelluksilla saattaa olla kaksi miljoonaa osallistujaa. 
Monet heistä ovat lukutaidottomia ja erittäin köyhiä. Suurin osa pyhiinvaeltajista 
ei ymmärrä klassista arabiaa, jolla Raamatun käännökset on laadittu. 

Egyptin Pipliaseura tarjoaa osallistujille puhekielisiä äänitteitä ja videoita, joita 
pyhiinvaeltajien on helpompi ymmärtää. Pyhiinvaellusten aikana myydään vuo-
sittain 150 000 -200 000 puhekielistä kasettia, mikä saattaa olla jopa 85 % seuran 
vuosittaisesta kasettimyynnistä. Yksi suosituimmista tuotteista on puhekielinen 
Jeesus-elokuva, joka perustuu Luukkaan evankeliumiin.

”Rukoilkaa puolestamme, että jokainen asiakas lähtisi kotiinsa siunattuna. Ru-
koilkaa myös henkilökuntamme puolesta, että he osaisivat tarjota sopivia tuot-
teita niitä haluaville”, pyytää Egyptin Pipliaseuran pääsihteeri Ramez Atallah.

Suomen Pipliaseura tukee hanketta, jotta tuotteita voitaisiin myydä mahdolli-
simman huokealla hinnalla.

 

Albania   
Ekumeeninen Vanhan testamentin käännös

Latvia 
Uusi ekumeeninen raamatunkäännös

Liettua 
Raamattumateriaalia lastenkoteihin

Romania 
Yleisavustus raamattuprojekteihin

Unkari 
Yleisavustus raamattuprojekteihin

Venäjä 
Raamattu Suomen suvulle -hanke
Vanhan testamentin käännöshankkeet:
altai, jakut, baskir ja buriat

Viro 
Raamatun käytön edistäminen

Yhteinen 
Materiaalin kehittäminen maahanmuuttaja-
työhön

Algeria 
Yleisavustus käännöstyöhön 

Egypti 
Raamattujakelu koptikirkon tapahtumissa, 
henkilöstökoulutus, materiaalia koptikirkon
 pyhäkoulutyöhön ja muuhun lapsityöhön,  
yleisavustus käännöstyöhön ja raamattujake-
luun  

Gazan alue 
Kokonaisvaltainen yhteisöohjelma

Irak 
Yleisavustus käännöstyöhön ja raamattujake-
luun

Israel 
Raamattutyö maahanmuuttajien parissa

Jordania 
Ammanin kirjamessut, kohdennettu raamattu-
jakelu iäkkäille, Raamattuja ja Raamatun käyttöä 
edistävää materiaalia opiskelijoille

Libanon 
Yleisavustus julkaisutoimintaan ja raamattu-
jakeluun, Van Dyke –käännöksen uudistaminen

Marokko 
Yleisavustus raamatunkäännöstyöhön

Oman 
Raamattukeskuksen jälleenrakennus

Persianlahden maat 
Yleisavustus käännöstyöhön ja raamattujake-
luun

Syyria  
Yleisavustus raamattutyöhön

Turkki  
Käännöshanke kurdiksi
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Saharasta etelään
Yli 33 miljoonalla ihmisellä on HIV/aids. Suurin osa heistä asuu Afri-
kassa. HIV vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään Saharan eteläpuolei-
sessa Afrikassa.

Ulkoasiainministeriö tukee kehitysyhteistyövaroin Suomen ja Norsun-
luurannikon Pipliaseurojen yhteishankkeena toteutettavaa Laupias 
samarialainen HIV–hanketta vuosina 2008-2010. Hankkeen tavoittee-
na on syrjäytymisen ehkäisy sekä HIV-positiivisiin ja heidän omaisiin-
sa kohdistuvien ennakkoluulojen vähentäminen erityisesti kirkoissa 
ja seurakunnissa. Hankkeessa hyödynnetään Luukkaan evankeliumin 
välittämää Jeesuksen esimerkkikertomusta laupiaasta samarialaises-
ta, jonka keskeisiä teemoja ovat erilaisuuden hyväksyminen ja pyy-
teetön auttaminen. Ohjelmaan kuuluu myös koulutus sairaudesta ja 
sen ennaltaehkäisystä. Vuorovaikutteisessa ohjelmassa koulutetaan 
vapaaehtoisia ohjaamaan ryhmätyöskentelyä kertomuksen arvomaa-
ilman pohjalta. Ohjelma välittää sanomaa rakkaudesta ja toivosta.

Vuoden 2008 hankkeet Afrikassa
Etiopia  Konson Vanha testamentti,  Borana-oromon Raamat-
tu, yleisavustus
Kenia  Kiembu-kimbeeren käännöshanke, yleisavustus
Namibia  Dhimban Uuden testamentin käännöshanke
Norsunluurannikko  Laupias samarialainen HIV-hanke 
Sambia  Lozin ja luvalen raamatunkäännösten uudistaminen, 
bemban, nykoyan, mambwe-lungun, ololuyian,  lukamamegan/
lutirichin, kikamban käännös hankkeet, yleisavustus raamattutyö-
hön
Tansania  Raamattuja kouluihin
Uganda  Lumasaaban Vanhan testamentin käännös

Tyyneltämereltä länteen
10 000  kaksikielistä (kiina, englanti) Raamattua
30 000   kaksikielistä Uutta testamenttia
100 000   evankeliumit sisältävää kirjasta

jaettiin Pekingin olympialaisten aikana

Toukokuussa avattiin Nanjingissa uudistettu Ystävyyden paino. Nanjingin viranomaiset 
muuttivat asemakaavaa niin, että Ystävyyden paino jouduttiin siirtämään uudelle alu-
eelle. Viranomaiset maksoivat korvauksen muutosta aiheutuvista kuluista.

                                                                                                                                         
Nanjing, uudistettu Ystävyyden paino 
12 miljoonaa   Raamattua vuodessa
2 900   Raamattua tunnissa
Kiina   on merkittävä Raamatun viejä 
 
Yli 90 miljoonan kiinalaisen täytyy tulla toimeen alle yhdellä eurolla päivässä. Valtaosa 
Kiinan kristityistä asuu köyhällä maaseudulla. Siksi Raamatun hinta on pidettävä mah-
dollisimman alhaisena. 

Suomen Pipliaseura on mukana Kiinan kristillisen neuvoston raamattuohjelmassa, jon-
ka puitteissa on jaettu jo yli 50 miljoonaa Raamattua Kiinan kasvaville seurakunnille. 

Vuoden 2008 hankkeet Aasiassa
Intia  Yleisavustus käännöstyöhön ja raamattujakeluun

Kiina  Raamattujakelu, käännöstyö vähemmistökielille 
Malesia  Timugonin Vanhan testamentin ja deuterokanonisten kirjojen käännöshanke
Nepal Käännöstyön ja raamattujakelun tukitoimet
Papua-Uusi-Guinea  Mapen Uuden testamentin käännöksen julkaiseminen
Pakistan  Käännöstyön ja raamattujakelun tukitoimet
Thaimaa  Käännöstyön ja raamattujakelun tukitoimet
Yhteinen  Käännöskonsultin kouluttaminen

Vuoden 2008 joulukuussa Ulkoministeriö 
myönsi rahoituksen vastaavalle 
hankkeelle Burundissa. Hanke 
toteutetaan yhteis  työssä Burundin 
Pipliaseuran kanssa vuosina 2009-2011.
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 Meksikosta etelään
”Minulla itsellänikin on ongelmia espanjan kanssa”, korostaa Argentiinan pohjois-
osassa puhuttavan wichí-kielen lukutaitokouluttajaksi opiskellut Perez Eduardo. ”He 
ottavat meiltä oman kielemme ja myös meidän oman maamme. Siksi on tärkeä opet-
taa lapsia ja aikuisia lukemaan omaa kieltään. En halua, että perinteinen kielemme 
häviää.”

Anglikaanisen kirkon diakoniajärjestö ASOCIANA on ylläpitänyt wichín lukutaito-
hankketta yhteistyössä Argentiinan Pipliaseuran kanssa vuodesta 2001. Wichí on yksi 
Argentiinan kuudestatoista kielellisestä vähemmistöryhmästä. Kielen puhujia on hie-
man yli 40 000.

”Kieleni on osa historiaani. Se on olennainen osa kulttuuriani. Se on osa ihmisenä 
oloani.” 

”Nyt Jumalan kieli on wichíen kieli”, toteaa raamatunkäännöstyön veteraani 59-vuoti-
as Juan Toribio. ”Omakielinen Raamattu on pastoreille suureksi avuksi. Heidän uskon-
sa kasvaa. He oppivat lisää Raamatusta ja voivat näin opettaa myös muita. Lukutaito-
ohjelma tuo kielelle lisää lukijoita.”

Suomen Pipliaseura on ollut mukana wichín lukutaito-ohjelmassa alusta alkaen. 

Vuoden 2008 hankkeet Etelä-Amerikassa 
Argentiina  Etelä-toban käännöshanke, lukutaitohanke wichí-kansan parissa, 
materiaalia lukutaitohankkeisiin
Bolivia   Aymaran raamatunkäännös
Meksiko   Purepechan käännöshanke 

 

KIELENI ON OSA IHM ISENÄ OLOANI
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Rajatonta yhteistyötä
Pohjoissaamen Vanhan testamentin käännöshanke on Norjan, Ruotsin ja Suomen 
Pipliaseurojen yhteinen ponnistus. Suomessa toimivan käännösyksikön vastuulla on 
ollut Vanhan testamentin ensimmäinen kolmannes. Yksikön kuluihin on saatu koh-
dennettu määräraha Suomen ev.-lut. kirkolta. Yksikkö sai projektisuunnitelman mu-
kaisen osuutensa valmiiksi vuoden 2008 lopussa. Hankkeen painopiste on siirtymässä 
hankkeen yhteiseen projektiryhmään, jonka lingvistiset ja teologiset asiantuntijat tu-
levat eripuolilta saamelaisaluetta. Yhteisenä tavoitteena on saattaa uudistettu Vanhan 
testamentin käännös pohjoissaamen puhujien ulottuville vuoteen 2015 mennessä.

Seura on valmistellut Luukkaan evankeliumiin pohjautuvan lasten Jeesus-� lmin jul-
kaisemista viittomakielellä yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa. Julkaisus-
sa hyödynnetään Suomen ev.-lut. kirkon vuonna 2007 julkaisemaa uutta Luukkaan 
evankeliumin viittomakielistä käännöstä. 

Raamatun käyttöön liittyvää vuorovaikutusta kehitettiin tuottamalla Helsingin seura-
kuntayhtymän Usko toivo rakkaus –hankkeeseen erityinen raamattuosio. 
Hankkeet rahoitetaan kohdennetun lahjoituksen turvin Anna Sanan kiertää Suomes-
sa –rahaston kautta.

Mukana hankkeissa 
kotimaisilla rajoilla 
Pohjoissaamen Vanhan testamentin käännös

Viittomakielinen lasten Jeesus-dvd

Usko toivo rakkaus –hankkeen raamattuosio  

Yhdessä enemmän
Suomen Pipliaseura on osa maailmanlaajuista pipliaseurojen verkostoa, jonka toimin-
taa koordinoi Yhtyneet Raamattuseurat. Tehtävät, joita on tehokkaampaa tai talou-
dellisempaa hoitaa yhteisesti, sekä tehtävät, jotka vaativat erityistä asiantuntemusta, 
järjestetään Yhtyneiden Raamattuseurojen palveluorganisaation koordinoimina. Laa-
jin tämäntyyppinen yksittäinen toiminto on raamatunkääntäjien kouluttaminen ja 
raamatunkäännösten laadunvalvonta.

   Yli 500 raamatunkäännöshanketta
   95 raamatunkäännöskonsulttia
   24 miljoonaa Raamattua
   335 miljoonaa Raamattua tai raamatunosaa

Tilasto kielistä, joille käännetty Raamattu tai Raamatun osa

  

Yhteiset hankkeet Raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön koordinointi, 
raamatunkääntäjien koulutushanke, käsikirjat raamatunkääntäjille, raamatunkäännös-
työn laadunvalvonta

Raamatut          Raamatut, joissa Testamentit Raamatunosat Yhteensä
            deuterokanoniset 
                   kirjat

451    (128)  1 185  843  2 479

Vuoden 2008 julkaisutilastossa on 13 uutta Raamattua  ja 17 Uutta testamenttia.

13 uutta Raamattua  

17 uutta test
amenttia
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Seura haluaa toimia avoimesti ja läpinäkyvästi. Vuosikertomuksen laadinnassa on hyö-
dynnetty vuosittain järjestettävän Avoin raportti –kilpailun ohjeistusta ja palkintokri-
teerejä. Myönteinen palaute tässä onnistumisesta saatiin, kun seuralle myönnettiin kun-
niamaininta vuoden 2007 raportteja koskeneessa Avoin raportti –kilpailussa. Suomen 
Pipliaseuran raportti sai erityistä kiitosta hallinnon ja talouden kuvauksesta. Kilpailun jär-
jestää PriceWaterhouseCoopers.
 
Sidosryhmien kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen kehittämiseksi seura on käynnistänyt 
verkostomalliin perustuvan vapaaehtoisten aluekouluttajien verkoston. Näin voidaan 
paremmin vastata sidosryhmien kasvaviin tarpeisiin. Verkostoa kehitetään yhteistyössä 
alueellisten pipliaseurojen kanssa.

Suurin vuosittainen tapahtuma on toukokuussa järjestettävä ekumeeninen raamattu-
tapahtuma, joka vuonna 2008 toteutettiin yhteistyössä Joensuun seurakuntien kanssa 
teemalla IloSana.

Internetin merkitys tiedotuksessa kasvaa koko ajan. Sen ohella seura käyttää STT:n ja yk-
sittäisten jäsenyhteisöjen mediapalveluja. Mediaosumia seurataan kuukausittain.

Raamattutyön 
tukitoimet Suomessa

Yhteistyö evankelis-luterilaisten 
seurakuntien kanssa

• Vain jäsen           117• Jäsen ja YSO       102• Vain YSO               19• Muu 
       osallistuminen  277

YSO = yhteistyö/nimikkosopimus

 Suomen Pipliaseura on asettanut tavoitteeksi kehittää seurakuntien mahdollisuuk-
sia osallistua raamattutyöhön ekumeenisesti laajalla pohjalla. Tämä voi tapahtua 
niin hengellisesti, vuorovaikutteisesti, hallinnollisesti kuin taloudellisestikin. 

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunta voi vaikuttaa raamattutyön linjauksiin käyttä-
mällä jäsenelle kuuluvaa päätösvaltaa vuosikokouksessa tai solmimalla yhteistyö-
sopimuksen seuran kanssa. Sopimukseen voi kuulua esimerkiksi sitoutuminen esi-
rukoukseen ja varojen kohdentaminen tiettyyn yhdessä sovittuun hankkeeseen. 
 
Seuralla on yhteistyö-sopimus 138 seurakunnan kanssa. 
Jäsenyys ja yhteistyösopimukset mahdollistavat jäsenyhteisöjen sitoutumisen yh-
teisesti hyväksyttyihin raamattutyön tavoitteisiin.

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnista 219  on ilmoittautunut seuran jäseneksi.

Myös Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaa-
kristillinen neuvosto kuuluvat seuran jäsenkuntaan.
 
Vuonna 2008 uusia yhteistyösopimuksia solmittiin tai uudistettiin entinen 
sopimus  6 seurakunnan kanssa. 

Osallistuminen tukitoimiin 
Suomessa 

RAAMATTUTYÖ TUO KIRKOT JA SEURAKUNNAT 
ERI PUOLILLA MAAILMAA SAMAN PÖYDÄN ÄÄREEN

Seuran toiminnasta ja haasteista monipuolisesti informoiva Piplia-lehti ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. Lehden levikki on 25 000 kappaletta. 
Keväällä ilmestynyt tietopaketti Kiinan raamattutyöstä julkaistiin sekä kirjasena että 
laajemmassa muodossa hyödyntäen monipuolisesti kuvallista, äänellistä ja sanallis-
ta ilmaisua. Materiaalin painopiste oli Kiinan vähemmistöissä.

Kertomuskaudella seuralla oli 8 265 aktiivista lahjoittajaa. 

Man kan också deltaga i bibelarbetet på svenska.

  Pääosa sopimuksista koskee Suomen 
 Pipliaseuran avainalueita 
 
 57  Raamattu Suomen Suvulle –hanke 

 16    Raamattutyö Lähi-idässä 
   9    Raamatunkäännöstyö Meksikosta etelään 
 22    Kiinan raamattutyö 
 16   Intian raamattutyö 

AVOIMUUS JA LÄPINÄKYVYYS

 www.bible.fi
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Raamattujen levikki 2008

    Myynti  Ilmaisjakelu  Yhteensä

Raamatut
- suomenkieliset     55795  1724   57519
- vieraskieliset   767  10   777

Uudet testamentit
- suomenkieliset   486  86   572
- vieraskieliset   745  3   748

Raamatun osat
- suomenkieliset   376  -   376
- vieraskieliset   50  -   50

Raamattulehtiset  54484  45914   100398

Muut    3060  29   3089

(muut: nukkekirjat, Uuden testamentin äänitteet)

RAAMATTU
SUOMESSA 

Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen raportoidaan 
Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Suurimmista yksityishenkilöiltä tulleista lahjoituksista lähetetään yksilöity kiitoskir-
je. Yksityisiin suurlahjoittajiin ollaan myös yhteydessä säännöllisesti puhelimitse.

Miten raamattutyö rahoitetaan?

Seuran tavoitteena on, että vähintään 75 % raamattulähetyksen voimavaroista 

kohdentuisi suoraan raamattu- ja käännösprojekteihin sekä niihin liittyvään suun-

nitteluun ja seurantaan. Vastaavasti korkeintaan 25 % kohdistuisi kotimaisiin 

tukitoimiin kuten koulutukseen, tiedotukseen, varainhankintaan ja hallintoon.

Kustannustoiminnassa seuran tavoitteena on 

•  vahva asema seurakuntien palveluorganisaationa

•  pysyvä asema maan johtavana Raamatun kustantajana

•  teknisesti ja sisällöllisesti korkealaatuiset tuotteet

•  pitkäjänteisyys ja kannattavuus
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 4. Hallinto ja talous
Suomen Pipliaseura on jäsenrakenteeltaan sekamuotoinen. Jäsenkunta voidaan jakaa neljään 
ryhmään.
1. Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2008 loppuun mennessä 219  seurakuntaa oli 
ilmoittautunut jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen 
edustajan.
2. Muut kirkot: Seuran jäseninä on myös Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen 
neuvosto (SVKN) sekä Katolinen kirkko Suomessa. Kukin jäsenkirkko voi lähettää vuosikokouk-
seen yhden äänivaltaisen edustajan.  
3. Alueelliset pipliaseurat: Seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu myös 16 alueellisen piplia-
seuran kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueseurojen jäsenet ovat 
samalla Suomen Pipliaseuran kannattajajäseniä. Kannattajajäseniä oli tilivuoden päättyessä 4431. 
Alueellisilla seuroilla ei ole varsinaista palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtoispoh-
jalta. Alueellinen pipliaseura voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä ku-
takin alkavaa satalukua kohden. 
4. Henkilöjäsenet vanhojen sääntöjen perusteella: Kun seura siirtyi 1970-luvun alkupuolella hen-
kilöjärjestöstä sekamuotoiseksi yhdistykseksi, jossa on sekä yhteisö- että henkilöjäseniä, säilytti-
vät vanhojen sääntöjen mukaan jäseniksi tulleet henkilöjäsenet oikeutensa. Näitä henkilöjäseniä 
seuralla on enää neljä henkilöä. Uusia jäseniä tähän ryhmään ei enää oteta.
5. Kunniajäsenet: Seuralla on kunniajäsenenä rovasti Hannu Pelkonen, joka toimi pitkään seuran 
hallituksessa. Kunniajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta vuosikokouksessa.

Talouskehitys
Seuran talous kehittyi tilikauden aikana suotuisasti. Varainhankinnan tuotoissa päästiin tavoit-
teisiin. Tuotot olivat 2 542 838,83 euroa (2 901 287,65 euroa). Vuoden 2007 vertailuluku sisältää 
400 000 euroa kotimaiseen työhön. Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 6,5 % ollen 969 226,66 
euroa (910 168,41 euroa). Tuotto liiketoiminnasta oli 187 857,09 euroa (79 912,18 euroa). Asetet-
tu tavoite kannattavuudessa saavutettiin. 
   Kehitysyhteistyöhankkeiden osuus kasvoi huomattavasti. Ulkoministeriö teki tilivuoden jou-
lukuussa päätöksen kehitysyhteistyövarojen kohdentamisesta Burundin HIV-hankkeeseen, joka 
toteutetaan kolmivuotisena yhteistyössä paikallisen pipliaseuran kanssa (2009-2011). Hankkeen 
kokonaisbudjetti on 330 000 euroa, mistä Ulkoministeriön osuus on 287 600 euroa. Vuotta ai-
emmin Ulkoministeriö kohdensi vastaavaan hankkeeseen Norsunluurannikolla 391 750 euroa. 

Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin
Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association rekis-
teröity yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr.800058). Varojen käyttöä valvoo jäsenten 
valitsema hallitus sekä asianomainen viranomainen (Charity Commission). Pääsihteeri Kotila toimi 
hallituksen ja sen talous- ja tilintarkastuskomiteassa sekä Euroopan ja Lähi-idän hallituksen pu-
heenjohtajana. Tämän lisäksi hän on jäsenenä useissa järjestön komiteoissa ja työryhmissä. Varo-
jen käyttöä ja projekteista raportointia seurataan intranetin kautta projektirekisteristä myös yleis-
avustusten osalta. Yhtyneiden Raamattuseurojen tilintarkastuksesta vastaa Deloitte & Touche LLP. 
  Seura sitoutuu järjestön vuoden 2000 yleiskokouksessa vahvistettuihin toimintaperiaatteisiin 
(Identity & Ethos –dokumentti), joissa korostetaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja Jumalan anta-
mien voimavarojen vastuullista käyttöä.

Johdon jäsenyydet keskeisten sidosryhmien luottamuselimissä
Pääsihteeri Markku Kotila on Suomen ev.-lut. kirkon Lähetystyön toimikunnan jäsen.

Jäsenyydet muissa järjestöissä
Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa ja Kirkkopalveluissa sekä kumppanuusjärjestönä 
Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Näissä seuraa edustavat pääsääntöisesti joko pääsihteeri 
tai hallituksen puheenjohtaja.

Henkilöstö 
Seuran henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 18 (19) henkilöä. Läsnä olevan hen-
kilöstön määrä oli 17 (18) ja poissaolevien 1(1). Yksi seuran henkilöstöön kuuluva toimii Yhtynei-
den Raamattuseurojen käännöskonsulttina. Yhtyneet Raamattuseurat korvaa seuralle tästä ai-
heutuvat kulut täysimääräisesti. 

  Seura kuuluu normaalisitovan kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen piiriin. Lisäksi 
seuralla on henkilökohtaista palkanosaa koskeva paikallinen sopimus. 24.10.2007- 31.3.2010 voi-
massaolevan työehtosopimuksen kustannusvaikutus on sopimuskauden aikana 10,1%.

Hallituksen ja johdon palkkiot
Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu palkkioita. Kokousmatkoista aiheutuvat ku-
lut korvataan.
   Työehtosopimuksen ulkopuolelle jäävät pääsihteeri, apulaispääsihteeri ja talousjohtaja. Heidän 
palkkauksestaan ja muista työsuhteen ehdoista päättävät hallituksen puheenjohtaja ja työvalio-
kunnan puheenjohtaja yhteisvastuullisesti.

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus
Seuralla on kirjalliset työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa koskevat ohjeis-
tukset.  Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalo Oyj:n kanssa. Tässä pää-
paino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Työfysioterapeutin palveluja käytetään tar-
vittaessa ergonomianeuvontaan ja työpisteiden toimivuuden arviointiin. Henkilöstön liikuntaa 
tuetaan liikuntaseteleillä.
   Yli kolme päivää kestäneitä sairaudesta johtuvia poissaoloja oli tilivuoden aikana 147 (38) päivää.
   Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä ja työsuojeluvaltuutettuna toimii Satu Toukkari.

Investoinnit ja rahoitus
Seuran investoinnit olivat tilikauden aikana 29 403,45.  ATK-laitteet hankitaan leasingsopimuksilla.
Seuran omavaraisuusaste on 93%

Hallitus, pääsihteeri ja tilintarkastajat
Seuralla on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohta-
ja sekä yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, 
joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen 
korkeintaan kaksi kertaa peräkkäin. Puheenjohtajan toimikausilla ei ole rajoitusta. Hallituksen 
jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että seitsemän jäsenen mu-
kaan lukien puheenjohtajan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kolmen jäsenen 
tulee olla muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Hallitus valitsee vuodeksi ker-
rallaan varapuheenjohtajan. (5§)
   Toukokuussa pidetyssä vuosikokouksessa olivat erovuoroisia Paolo Berti (kat.), Heikki Kiviluo-
to (ev.-lut.), Jarmo Piispanen (ev.-lut.) ja Hannu Äimänen (ev.-lut.). Hallitukseen valittiin kolmeksi 
vuodeksi Paolo Berti Oulusta (2008-2011; kat.), Heikki Kiviluoto Jaalasta (2008-2011; ev.-lut.) ja 
Olli Saunanoja Espoosta (2008-2011; ev.-lut.) sekä Jarmo Piispanen Ylämaalta (2008-2010; ev.-
lut.) kahdeksi vuodeksi. Puheenjohtajana jatkaa Pekka Särkiö Lahdesta (ev.-lut.) ja jäseninä Elias 
Huurinainen Iisalmesta (2006-2009; ort.), Anna-Leena Häkkinen Oulusta (2007-2010; ev.-lut.),Taina 
Karhu Keuruulta (2007-2010; SVKN), Ulla Kotinurmi Lahdesta (2006-2009; ev.-lut.) ja Raimo Laine 
Jyväskylästä (2006-2009; ev.-lut.). Seuraavaksi erovuorossa ovat Huurinainen, Kotinurmi ja Laine. 
Piispasen poikkeuksellinen toimikausi johtuu vuosikokouksen päätöksestä jakaa erovuoroiset 
tunnustuskunnittain tasaisesti kolmeen ryhmään. 
   Hallitus kokoontui vuonna 2008 neljä kertaa.
    Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta, johon kuuluvat hallituksesta Heik-
ki Kiviluoto (puheenjohtaja) ja Elias Huurinainen sekä hallituksen ulkopuolelta Irja Pesonen. Työ-
valiokunta valmistelee hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat.  Muut työvaliokunnan tehtävät 
on määritelty hallituksen vahvistamalla johtosäännöllä.
   Seuran pääsihteerinä toimii Markku Kotila. Hallituksen nimittämään johtoryhmään kuuluvat 
hänen lisäkseen apulaispääsihteeri Martti Asikainen ja talousjohtaja Eeva Vuorinen. Johtoryhmän 
vastuualue on määritelty hallituksen vahvistamalla johtosäännöllä.
  Pääsihteeri huolehtii seuran juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräys-
ten mukaisesti. Toimiin, jotka ovat seuran toiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottaen epä-
tavallisia tai laajakantoisia, pääsihteeri saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuutta-
nut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta seuran toiminnalle olennaista haittaa. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpi-
teestä tieto. Pääsihteerin on myös huolehdittava siitä, että seuran kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty (§ 7).
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   Hallitus on laatinut valvontaa varten vuosisuunnitelman. Kirjanpidon ja sisäisen valvonnan jär-
jestämistä hallitus valvoo ja arvioi tilintarkastuksen yhteydessä hallituksen puheenjohtajalle ja 
toimivalle johdolle jätettävän tilintarkastajien tarkastusraportin pohjalta.

Johtamisen kehittäminen
Johtoryhmä on sopinut yhteiset käytänteet kaksi kertaa vuodessa toteutettavia kehityskeskus-
teluja varten. Kehityskeskustelujen pohjalta laadittavissa koulutussuunnitelmissa otetaan huo-
mioon myös henkilöstön omat kehittymistoiveet. 
   Hallitus antaa vuosittain kirjallisen palautteen toimivalle johdolle.

Tilintarkastajat 
Vuosikokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Johanna Perälä (varahen-
kilönä KHT Jaana Salmi) ja KHT Raimo Juurikko (varahenkilönä KHT Samuli Perälä), kaikki Price-
waterhouseCoopers Oy:stä. 

Varainhankinnan periaatteet
Seura saa sekä korvamerkittyjä että vapaita lahjoituksia. Varainhankinnassa pyritään varmista-
maan vapaiden lahjoitusten riittävä määrä, jotta seuran ydintehtävä Pyhän Raamatun mahdol-
lisimman laaja, tehokas ja mielekäs levittäminen olisi mahdollista myös niillä alueilla, jotka eivät 
ole laajasti tunnettuja.
Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt seuralle keräysluvan ajalle 1.9.2007-31.8.2009 
(OKU1866A). Ålands landskapsregering on myöntänyt keräysluvan ajalle 1.9.2007-31.8.2008 
(212 K14) ja ajalle 1.9.2008-31.8.2009 (168 K14).

Varainhoidon linjaukset
Hallitus arvioi varainhoidon järjestämistä kaksi kertaa vuodessa laadittavan raportin pohjalta.
Vuoden 2008 suhdannetilanne teki varainhoidosta erityisen haastavaa. Seuran omaisuus on sijoi-
tettu pitkäaikaisena sijoituksena pääsääntöisesti ns. matalan riskin instrumentteihin. Kertomus-
vuonna siirrettiin varoja määräaikaisille talletustileille niin, että niiden arvo tilikauden päättyessä 
on 415 221,73 euroa korkeampi kuin vuoden alussa. 
  Seura ei aktiivisesti sijoita varoja suoraan osakkeisiin, vaan ainoastaan hajautetusti yleisesti 
käytössä olevien sijoitusrahastojen kautta. Taseeseen merkityt osakkeet on saatu testamenttien 
kautta. Tämän suoran osakeomistuksen osuus oli tilikauden päättyessä 3,1% sijoitusvarallisuu-
den tasearvosta. Kaikkien sijoituserien tasearvo ml. määräaikaiset talletukset laski 145 480,09 
euroa. Toisaalta osakesalkun markkina-arvo on vielä 53 851,61 yli tasearvon. Sijoitusten tuotta-
ma kassavirta oli tyydyttävää.
   Seuran Katajanokalla (Kauppiaankatu 7 A 10) sijaitseva vanha toimisto on myynnissä.

Riskit ja riskienhallinta
Seuran toiminnan riskit liittyvät kansainvälisen raamattutyön keskeisimmän toimijan Suomen 
ev.-lut. kirkon seurakuntien taloudelliseen asemaan ja seurakuntarakenteen kehittymiseen sekä 
seuran maineeseen luotettavana toimijana.
    Kustannustoiminnassa riskit liittyvät kilpailutilanteen kehittymiseen. Koko seuran kannalta 
keskeistä on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.
  Seuran hallitus arvioi toimintaan liittyviä riskejä vuosittain toimintasuunnitelmien ja kehitys-
suunnitelmien käsittelyn yhteydessä. 

Tulevaisuuden näkymiä
Hallitus arvioi tulevaisuuden näkymiä vuosittain kolme vuotta kattavan talousennusteen käsit-
telyn yhteydessä.
  Suhdannekehitykseen sisältyy suurta epävarmuutta, mikä vaikeuttaa tulevan ennakointia.
  Suomen ev.-lut. kirkon piirissä on käynnissä keskustelu lähetysjärjestöjen asemasta kirkon lä-
hetystyön toimijoina. Hallitus arvioi, että keskustelu on johtamassa seuran toiminnan kannalta 
myönteiseen tulokseen. Hallitus uskoo kehityksen jatkuvan seurakuntavarainhankinnan mark-
kinaosuuden osalta suotuisana. Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien taloudellisessa asemassa 
saattaa tapahtua merkittäviä muutoksia, joihin seura varautuu laajentamalla varainhankinnan 
pohjaa. Yksityishenkilöiltä tuleviin suurempien lahjoituksiin odotetaan vähittäistä kasvua.
   Seuran yhteistyön muiden kirkkokuntien kanssa odotetaan kehittyvän suotuisasti. Valtion ke-
hitysyhteistyövarojen kanavoitumisessa seuran kautta nähdään mahdollisuus kasvuun.
    Kustannustoiminnassa kilpailutilanteen odotetaan pysyvän kireänä.
    Viimekädessä seuran toiminnan tulevaisuus ja tuloksellisuus on kaikkivaltiaan ja kolmiyhtei-
sen Jumalan hyvissä käsissä. 

Akaan srk
Alajärven srk
Alavieskan srk
Alavuden srk
Alppilan srk
Anjalankosken srk
Anttolan srk
Auran srk
Enon srk
Espoonlahden srk
Euran srk
Evijärven srk
Forssan srk
Haapajärven srk
Haapaveden srk
Hakunilan srk
Hangon suomalainen 
srk
Hauhon srk
Hankasalmen srk
Hartolan srk
Haukiputaan srk
Heinolan srk
Heinäveden srk
Helsingin tuomio-
kirkkosrk
Himangan srk
Hirvensalmen srk
Huittisten srk
Hyvinkään srk
Hämeenlinna-
Vanajan srk
Iisalmen srk
Ikaalisten srk
Ilmajoen srk
Imatran srk
Isonkyrön srk
Jaalan srk
Jalasjärven srk
Janakkalan srk
Joensuun srk
Jokioisten srk
Joutjärven srk
Joutsan srk
Joutsenon srk
Juuan srk
Juupajoen srk
Jyväskylän maasrk
Jämijärven srk
Jämsän srk
Järvenpään srk
Kaarinan srk
Kaavin srk
Kajaanin srk
Kalajoen srk
Kangasalan srk
Kangasniemen srk

Kanta-Espoon srk
Karjasillan srk
Kauhajoen srk
Kauniaisten suom. srk
Kemin srk
Keminmaan srk
Kempeleen srk
Keravan srk
Kerimäen srk
Keski-Lahden srk
Keski-Porin srk
Keuruun srk
Kiimingin srk
Kirkkonummen 
suomalainen srk
Kiuruveden srk
Kokemäen srk
Kokkolan suomalai-
nen srk
Kontiolahden srk
Korson srk
Kouvolan srk
Koski TL:n srk
Kuhmoisten srk
Kuhmon srk
Kuopion Alavan srk
Kuopion Kallaveden srk
Kuopion Männistön srk
Kuopion Puijon srk
Kuopion 
Tuomiokirkkosrk
Kuoreveden srk
Kurikan srk
Kurun srk
Kuusankosken srk
Kymin srk
Kälviän srk
Käpylän srk
Kärkölän srk
Laitilan srk
Langinkosken srk
Lapinlahden srk
Lappeen srk
Lappeenrannan sr
Laukaan srk
Launeen srk, Lahti
Lauttasaaren srk, Hki
Lempäälän srk
Leppävirran srk
Liedon srk
Lieksan srk
Limingan srk
Lohjan srk
Lohtajan srk
Loimaan srk
Lopen srk
Luumäen srk

Länsi-Porin srk
Maaningan srk
Maarian srk
Malmin srk
Meilahden srk
Mikkelin maasrk
Mikkelin 
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Mouhijärven srk
Muhoksen srk
Muuramen srk
Muurlan srk
Mynämäen srk
Mäntsälän srk
Mäntän srk
Nastolan srk
Nilsiän srk
Nokian srk
Nurmeksen srk
Nurmijärven srk
Nurmon srk
Olarin srk
Oulaisten srk
Oulunkylän srk
Oulunsalon srk
Oriveden srk
Padasjoen srk
Paltamon srk
Parikkalan srk
Pelkosenniemen srk
Pellon srk
Pertunmaan srk
Pieksämäen srk
Pielaveden srk
Pielisensuun srk
Pihtiputaan srk
Pirkkalan srk
Pitäjänmäen srk
Porin Teljän srk
Posion srk
Punkalaitumen srk
Puolangan srk
Puumalan srk
Pyhäjärven srk
Pälkäneen srk
Raahen srk
Raision srk
Rantakylän srk
Ranuan srk
Rauman srk
Rautalammin srk
Rautjärven srk
Reisjärven srk
Rekolan srk
Riihimäen srk
Ristiinan srk
Roihuvuoren srk

Rovaniemen srk
Ruokolahden srk
Salpausselän srk
Sammonlahden srk
Savitaipaleen srk
Savonlinna-Säämingin srk
Seinäjoen srk
Sievin srk
Siikaisten srk
Siikalatvan srk
Siikasalon srk
Sodankylän srk
Sotkamon srk 
Suomussalmen srk
Sysmän srk
Säkylän srk
Sääksämäen srk
Tampereen 
Harjun srk
Tampereen 
Härmälän srk
Tampereen 
Kalevan srk
Tampereen 
Pyynikin srk
Tampereen 
tuomiokirkkosrk
Taipalsaaren srk
Tapiolan srk
Tarvasjoen srk
Tervon srk
Tikkurilan srk
Toholammin srk
Toivakan srk
Tornion srk
Tuiran srk
Turun Henrikinsrk
Turun Mikaelinsrk
Turun Tuomiokirkkosrk
Tuusulan srk
Tyrnävän srk
Töysän srk
Ulvilan srk
Utajärven srk
Vaasan suomalainen srk
Vammalan srk 
Vantaankosken srk
Vartiokylän srk
Vetelin srk
Vihdin srk
Virtain srk
Ylivieskan srk
Ylämaan srk
Yläneen srk
Ylöjärven srk
Ypäjän srk
Äänekosken srk

Yhteisöjäsenet  SUOMEN EV.-LUT. KIRKON SEURAKUNNAT

Muut yhteisöjäsenet
Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN) 

Alueelliset Pipliaseurat
Etelä-Hämeen Pipliaseura (283), Etelä-Karjalan Pipliaseura, (244), Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura (299), Helsingin Pipliaseura 
(809), Kainuun Pipliaseura  (149), Keski-Suomen Pipliaseura  (214), Kuopion Pipliaseura  (339), Kymenlaakson Pipliaseura 
(192), Mikkelin Pipliaseura (109), Lapin Pipliaseura (154), Oulun Pipliaseura (175), Pirkanmaan Pipliaseura (336), Pohjanmaan 
Pipliaseura (270), Pohjois-Karjalan Pipliaseura (245), Satakunnan Pipliaseura (216), Varsinais-Suomen Pipliaseura (301).

Yhteensä 4 431.
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Henkilökunta 23.03.09

Pääsihteeri     Markku Kotila, teol. toht.
Apulaispääsihteeri    Martti Asikainen, teol. maist.
Talousjohtaja     Eeva Vuorinen, dipl. kirj. vaiht.
Myyntipäällikkö     Leena Koski, kauppatekn.  MKT
Markkinointipäällikkö   Satu Peltosaari, mainonnnan amm.tutk.
Yhteyspäällikkö     Katri Vappula, teol. maist.
Yhteyspäällikkö     Satu Toukkari, diakoni, lähetyssihteeri
Yhteyspäällikkö     Kerstin Hagberg, dipl. kielenkäänt., MKT
Graa� nen suunnittelija    Anu Tuomainen, BA of Arts, Honours
IT-vastaava     Katriina Partanen, tradenomi
Kirjanpitäjä     Satu Rissanen, ATK-merkonomi
Pääsihteerin assistentti    Tarja Valtonen, erik sair. hoit., toimivapaalla
Pääsihteerin assistentin
toimivapaan sijainen   Matleena Järviö, yht. maist.
Osastosihteeri    Kati Kajander, sihteerin amm.tutk.
Toimistosihteeri     Tuija Numminen, tradenomi
Raamatunkäännöskonsultti   Seppo Sipilä, teol. toht.
Projektisihteeri  (Usko toivo rakkaus)  Marika Villikka, teol. maist.

Pipliaseuran aluemyyjät 
Seuran aluemyyjinä luterilaisiin ja ortodoksisiin seurakuntiin toimivat

Uusimaa    Myyntiedustaja Pertti Kaikusalo 
     (Elias-Kirja Oy)
Porin alue    Myyntiedustaja Päivi Pohjola 
     (Porin Kristillinen Kirja-, Lahja- ja Kahvitupa)
Pohjanmaa    Myyntiedustaja Matti Piitulainen (PTK)
Kuopion seutu    Myyntiedustaja Urpo Sällälä  (Päivä Osakeyhtiö)

Myynnin kirjakaupoille, vapaiden kirkkokuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien seura-
kunnille hoitavat Päivä Osakeyhtiön edustajat  
    
Helsingin alue    Markkinointipäällikkö Harri Grönqvist
Länsi-Suomi    Myyntiedustaja Juha Jokinen
Itä-Suomi    Myyntiedustaja Urpo Sällälä

Tuloslaskelma
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Tase 31.12.2008 Tilinpäätöksen liitetiedot

Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2008, liitetiedot

AVAINLUKUJA VUONNA 2008 VERRATTUNA VUODEN 2007 TASOON:
                                      v. 2008       v. 2007
Kokonaistuotot  3 767 457,81    3 928 542,74
kokonaiskulut    3 894 938,80    3 857 698,99
ali/ylijäämä     -127 480,99      70 843,75
palkkakulut     604 036,99                           553 625,31
eläkekulut       97 597,77 91 472,03
muut sosiaalikulut       24 020,09 24 136,97
  
Em. palkkakuluihin sisältyy muutoin läpikulkevana eränä seuran kirjanpidossa käsitellyt kään-
nöskonsultin kulut, jotka on peritty täysimääräisinä Yhtyneiltä Raamattuseuroilta. Käännöskon-
sultin palkka- ja muut kulut olivat yhteensä 87 497,86 euroa.

Julkiset avustukset 44 000,00 euroa ovat Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen myöntämää 
määrärahaa pohjoissaamenkielisen Raamatun käännöstyöhön.  

Ulkoministeriön avustus 160 250,00 euroa on rahoitusta Norsunluurannikon Pipliaseuran kanssa 
toteutettavaan Laupias samarialainen –hankkeeseen.  

Niistä testamenttilahjoista, joissa varojen käytöstä ei ole määrätty erikseen, on 60 % kohdennettu 
raamattutyöhön ja 40 % seuran toimintaan yleisesti.  Jakosuhde perustuu sisäisessä laskennassa 
muutoinkin käytettäviin hallituksen vahvistamiin periaatteisiin.

Kaikkien rahastojen tuotot ja kulut on sisällytetty tuloslaskelman vastaaviin eriin.

Tase 31.12.2008, liitetiedot

Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25 %:n menojäännöspoistoa.

Sijoituksiin kuuluvien osakkeiden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus on + 53 851,61 euroa. 
Rahasto-osuuksien tasearvot vastaavat markkina-arvoja 31.12.2008. Korkomarkkinaosuuksien 
ja indeksilainojen kohdalla tasearvo vastaa sijoitusten pääomaturvattua osaa.  

Arvonalennusta on sijoituksissa kirjattu yhteensä 170 812,32 euroa, ja arvon palautusta 
26 590,40 euroa.
  
Erillisellä pankkitilillä olevat varat 36 975,24 on pantattu vuokranmaksun vakuudeksi. 
Seuralla on vuokravastuuta sopimuksen loppuun 30.4.2018 asti Maistraatinportti 2A:n toimiti-
loista 12 236,60 euroa kuukaudessa 1.1.2009 vuokratason mukaan. Leasingvastuita seuralla on 
IBM Rahoituspalveluille 14 150,59 euroa, josta vuoden 2009 osuus on 4 882,29 euroa, ja vuosien 
2010–2011 osuus 9 268,30 euroa. 

Sidotun Anna sanan kiertää –rahaston varat käytetään lahjakirjan määräyksen mukaan raamat-
tutyöhön Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.  

MA-rahasto ja raamattulähetysrahasto ovat luonteeltaan vapaita rahastoja.  Molempien rahas-
tojen käyttötarkoitus on määritelty seuran hallituksen vahvistamilla säännöillä.

MA-rahaston varat on sovittu käytettäväksi Raamatun levitystyön edistämisestä aiheutuviin ku-
luihin Suomessa alkuperäisen lahjoittajan Amerikan Pipliaseuran tarkoittamalla tavalla. 

Raamattulähetysrahaston avulla varaudutaan tulevien vuosien projektimenoihin.  Vuonna 2008 
rahaston varoja käytettiin raamattu- ja kehityshankkeisiin 65 000 euroa.  Rahastoon vuoden 2008 
tuloksesta kirjattu erä 65 000 euroa tullaan käyttämään raamattutyöhön vuoden 2009 aikana. 
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Oman pääoman erittely

TILINTARKASTUSKERTOMUS 
Suomen Pipliaseura ry:n jäsenille
 Olemme tarkastaneet Suomen Pipliaseura ry:n kir-
janpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–
31.12.2008. 
  Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. 
Hallituksen vastuu  
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se 
antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa ole-
vien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja va-
rainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Tilintarkastajan velvollisuudet  
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja 
sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä. Hyvä ti-
lintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaattei-
den noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja 
suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus 
siitä, että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia virheellisyyk-
siä ja että hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain 
mukaisesti.
    Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätök-
sen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimen-

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET  Helsingissä 23.3.2009  
Pekka Särkiö, Jarmo Piispanen, Heikki Kiviluoto, Elias Huurinainen, Taina Karhu, Raimo Laine, 
Anna-Leena Häkkinen,  Ulla Kotinurmi, Olli Saunanoja, Markku Kotila

piteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja 
arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvit-
tavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan 
myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää 
sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleis-
tä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita se-
kä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.
    Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mu-
kaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoam-
me varten.
Lausunto   
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevi-
en säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät 
tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellises-
ta asemasta.  

Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 2008
Johanna Perälä    KHT         Raimo Juurikko   KHT
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