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Tämä kertomus toimitetaan keskeisille sidosryhmille, seuran jäsenille vuosikokousmateriaalin yhteydessä ja 
pyydettäessä yksityisille lahjoittajille. Se on myös luettavissa osoitteessa www.bible.fi.

Seuran sääntöjen mukaan hallituksen on esitettävä vuosikokoukselle kertomus seuran toiminnasta (13 §). 
Kirjanpitolaki ei edellytä seuralta määrämuotoista toimintakertomusta (KPL 3. luku 1 §).

Kertomuksen laatimisessa on otettu huomioon Avoin raportti -kilpailun suositukset hyväksi raportointitavaksi. 
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     asiakas-

  lähtöisyys

yhteistyö-

hakuisuus  avoimuus

tehtävä
Suomen Pipliaseura   •  visio  •  toiminta-ajatus  •  arvot

Visio •   rukouksena on, että pipliaseurojen yhteisten ponnistelujen tulok-
sena ihmisillä kaikkialla maailmassa olisi mahdollisuus vastaanottaa Juma-
lan Sana ja nähdä todellisen valon loistavan kaikille Jeeuksessa Kristuksessa  
(Joh 1:9).

Toiminta-ajatus •   mahdollisimman laaja, tehokas ja mielekäs Py hän  
Raamatun levittäminen   •    ihmisten auttaminen vuorovaikutukseen Juma-
lan sanan kanssa    •    yhteistyössä kaikkien kirkkojen ja kristillisten järjestö-
jen kanssa

Arvot • toiminnassaan seura toteuttaa avoimuutta, yhteistyöhakui-
suutta ja asiakaslähtöisyyttä. Muita toimintaa ohjaavia arvoja ovat pitkä-
jänteisyys, uusiutuminen, luotettavuus ja rehellisyys.

•  kielillä ja välineillä, jotka vastaa- 

 vat ihmisten tarpeita eri puolilla  

 maailmaa

•  käännöksinä, jotka ovat 

 uskollisia Raamatun kirjoitusten 

 alkutekstille ja välittävät 

 kirjoitusten sanoman 

 •  hinnalla, johon ihmisillä on 

 varaa

Raamattutyö kokoaa eri kirkko-

kunnat yhteisen pöydän ääreen. 

Se tarjoaa kirkoille, seurakunnille 

ja yksittäisille kristityille mahdol-

lisuuden osallistua kolmiyhtei-

sen Jumalan lähetykseen maa-

ilmassa.

SeuRan hallituS kiittää kaik-    

kia, jotka eri tavoin ovat osallis-

tuneet yhteisen tehtävän toteut-

tamiseen vuoden 2009 aikana.

Pipliaseuran
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Raamattu 

Painopisteet • Venäjän vähemmistökielet   •   Kiinan raamattutyö   •   
Intian raamattutyö   •   Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan raamattutyö   •   Vähem-
mistökielet Meksikosta etelään    •   HIV-työ Afrikassa   •   

Yksittäisten projektien valinnassa otetaan huomioon suomalaisten kirkko-
jen ja seurakuntien lähetystyö, seurakuntien kanssa solmitut yhteistyöso-
pimukset sekä alueet, joilla muu lähetystyö on mahdotonta tai huomatta-
van rajoitettua. Monet näistä sijoittuvat alueelle Länsi-Afrikasta Itä-Aasiaan 
(10°/40° -ikkuna).

Seura kohdentaa sille uskotut raamattu-

lähetyksen voimavarat ensisijaisesti 

Yhtyneiden Raamattuseurojen hankkeisiin.

maailmalla

Aasia  
 Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 
Laupias Samarialainen - 
hanke Afrikassa (HIV) 
Muu Saharan etelä- 
puoleinen Afrikka 
Etelä ja Keski-Amerikka 
Raamattu Suomen Suvulle  
Venäjä (muut) 
Muu Eurooppa 

Pipliaseurat   
Yhteiset ohjelmat   
Muut ohjelmat   
Kehitysyhteistyö   
Suunnittelu ja seuranta   
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KäännöShanKKeet

ymmärtää
helpompi

Albania Ekumeeninen Vanhan testamentin käännös
Algeria, 
Marokko 

Yleisavustus käännöstyöhön 

Argentiina  Toba surin käännöshanke
Bolivia Aimaran raamatunkäännös
Etiopia Sidamon Vanha testamentti, hadiyyan Vanha testamentti,   
 guji-oromon raamatunkäännös, Borana oromon Raamattu 
Intia Käännöstyö paikalliskielille
Kenia Kalenjinin käännöksen uudistaminen, kiembu-kimbeeren ja 
 oluluyian raamatunkäännös
Kiina Käännöstyö
Latvia Uusi ekumeeninen raamatunkäännös
Libanon Arabiankielisen van Dyke -käännöksen uudistaminen
Malesia Murut timugonin Vanhan testamentin ja 
 deuterokanonisten kirjojen käännöshanke
Meksiko Purepetshan käännöshanke
Namibia Dhimban Uuden testamentin käännöshanke
Thaimaa Thairaamatun uudistushanke ja vähemmistökielten käännöstyö,   
 seminaareja käännöstyötä varten 
Sambia Luvalen, bemban, nykoyan ja mambwe-lungun  käännöshankkeet
Turkki Kurdinkielinen Vanhan testamentin käännöstyö
Uganda Lumasaaban ekumeeninen Vanhan testamentin käännös
Venäjä Vanhan testamentin käännöshankkeet: altai, jakuutti, baškiiri ja 
 burjaatti; Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä   Raamatun-
 käännösinstituutin kanssa,
Yhteiset Pohjoissaamen Vanhan testamentin käännös, raamatunkäännös -  
 työn ja muun raamattutyön  koordinointi, raamatunkääntäjien     
 kou lutu shanke, käsikirjat raamatunkääntäjille, raamatunkäännöstyön  
 laadunvalvonta, käännöstyön tukipalvelut
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Olen Tanganxuan Márquez Pa-
ratchon kylästä Meksikosta. 

Olen äidinkieleltäni purepetsha. 
Suoritin raamatunkäännöstyön 
kolmivuotisen kurssin Costa Ricas-
sa. Kurssilla perehdyttiin käännös-
työn perusteisiin ja Raamatun taus-
taan, terminologiaan, ympäristöön 
ja kulttuuriin liittyviin asioihin. Sy-
vennyimme myös Raamatun käyt-
töön Latinalaisessa Amerikassa.

Kylässämme kaikki puhuvat pu-
repetshaa, vaikka monet osaa-

vat espanjaakin. Nykyään kouluis-
sa lapset oppivat kirjoittamaan ja 
lukemaan äidinkieltään toisin kuin 
vanhempi polvi, joka on käynyt 
koulunsa espanjaksi ja osaa aino-
astaan puhua purepetshaa. 

Työskentelen Uuden testamen-
tin käännösryhmässä. Kään-

nöksen lisäksi teemme äänitteen, 
joka tukee lukutaidon syventämis-
tä. Itselleni on merkittävää, että 
työssäni tutustun Raamattuun ja 
samalla opin koko ajan uusia asi-
oita omasta kielestäni, sen raken-
teesta ja omasta kulttuuristani. 

Purepetshaa on ruvettu käyttä-
mään mm. radiossa, televisios-

sa ja internetissä. Kielelläni on tu-
levaisuus. Raamatunkäännöstyö 
elää vuorovaikutuksessa muun kie-
lenkehityksen kanssa. Jopa nekin, 
jotka eivät enää aktiivisesti puhu 
purepetshaa, haluavat oppia taas 
puhumaan sitä.
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Olen Ma Wei ja työskentelen konekirjoittajana Amityn raamattukirja-
painossa Kiinan Nanjingissa, pistekirjoitusraamattujen tuotanto-osas-

tolla. Olen ollut sokea syntymästäni saakka ja näkövammani oli suuri suru 
vanhemmilleni. He pelkäsivät, etten koskaan saa töitä enkä vaimoa. Lapse-
na kyselin heiltä usein, miksi olin erilainen kuin muut lapset. Koin, ettei ku-
kaan ymmärtänyt minua. 

Jumala on kuitenkin johdattanut minua ihmeellisesti. Sain työtä Amityn 
kirjapainosta ja se avasi minulle mahdollisuuden Jeesuksen henkilökoh-

taiseen tuntemiseen. Kirjoitan nimittäin Raamattua pistekirjoituksella sekä 
oikoluen tekstiä. Johanneksen evankeliumin 9. luku kosketti minua erityi-
sesti. Jeesus parantaa siinä sokeana syntyneen ja toteaa: ’Ei hän ole tehnyt 
syntiä eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot 
tulisivat hänessä julki. ’ Ymmärsin, että Jumala haluaa tehdä elämäni kautta 
omaa työtään. Vaikka silmäni eivät kykene näkemään, sydämeni näkee.

Argentiina Lukutaitohanke wichí-kansan parissa, materiaalia lukutaitohankkei-  
 siin
Suomi Viittomakielinen lasten Jeesus-dvd, Usko toivo rakkaus -hankkeen   
 raamattuosio Helsingin seurakuntayhtymän kanssa, The Book, aika-  
 kauslehtityyppisen Uuden Testamentin julkaisu
Thaimaa Raamatun tekstiä selventävien viitteiden luominen
Yhteinen Materiaalin kehittäminen maahanmuuttajatyöhön 

hankkiaHELPOMPI



   Suomen Pipliaseura   www.bible.fi   Suomen Pipliaseura   

RaamatunKäYtön 
  ediStäminen

Suomen Pipliaseura julkaisi huhtikuussa 2009 yhteistyössä helsingin seura-
kuntayhtymän kanssa luukas,  evankeliumi helsingissä -lehden. 
Lehdessä pohditaan, mitä yhtymäkohtia Luukkaan evankeliumilla on tä-
män päivän nuorten aikuisten elämään. 

Suomen Pipliaseuran syyskuussa 2009 julkaisema the Book – uusi testa-
mentti on myös herättänyt paljon myönteistä huomiota erityisesti nuor-
ten aikuisten parissa.  The Book on taitettu aikakauslehden tyyppisesti ja 
kuvat ovat ajankohtaisista tapahtumista. 

Ihan paras! 
- nuori mies

TykkäsIn kaIkkIa kos-
keTTavIsTa aIheIsTa 
ja globaa-lIsTa 
näkökulmasTa. 

- nuori nainen

kohdata
Etiopia Hadiyyan ja kambaatan Raamattujen painatuskustannuksiin  
 osallistuminen
Egypti Raamattujakelu koptikirkon tapahtumissa, raamattumateriaa- 
 lia koptikirkon pyhäkoulutyöhön ja muuhun lapsityöhön, arabi- 
 an   pistekirjoitettua raamattumateriaalia aikuisille sekä lasten-
 raamattuja, henkilöstön koulutus ja kehittäminen
Intia Raamattumateriaalia lapsityöhön
Israel Raamattutyö vierastyöläisten ja pakolaisten parissa
Jordania Ammanin kirjamessut, kohdennettu raamattujakelu iäkkäille,  
 Raamattuja ja raamatunkäyttöä edistävää materiaalia opiskeli- 
 joille
Kiina Raamattujakelun tukitoimet
Egypti, Liettua, Persianlahden maat, Romania, Syyria, Thaimaa, Uganda, Unkari, Viro   
 Yleisavustus raamattutyöhön

Palestiina Interaktiivinen raamattutyö nuorten parissa sekä raamattu-
 materiaalin jakaminen nuorille 
Persianlahden maat 
 Raamattuseminaarien ja raamattujakelun tukeminen, raamattu  - 
 työ siirtotyöläisten parissa
Tansania Raamattuja kouluihin lapsille ja nuorille

HELPOMPI
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Vaimoni oli pitkään varsin sairaalloinen. Ilmeisesti hän aavisti jotakin, koska meni 
HIV-testiin. Tulos oli järkytys ja vaimoni oli epätoivoinen kertoessaan asiasta minulle. 
Myös minulla todettiin HIV. Kysyimme kumpikin: Miksi? Miksi juuri me?
    Ahdistavinta oli, että myös 7-vuotias lapsemme todettiin HIV-positiiviseksi. Vaimoni 
pyysi papilta esirukousta perheemme puolesta. Tämä lupasi rukoilla lapsen puolesta, 
mutta kieltäytyi rukoilemasta vaimoni ja minun puolesta.
   Laupias samarialainen -tukiryhmästä olemme lopulta löytäneet apua ja rohkaisua.  
Olen pystynyt hyväksymään itseni, vaikka sairaus näkyy minusta ulospäin. Sairaus ei 
ole elämämme loppu. Jumala on aina kanssamme. Tukiryhmässä jaamme kokemuk-
siamme ja autamme toisiamme jaksamaan. Haluan omalta osaltani rohkaista muita, 
joilla on vaikeaa. Meidän tartunnan saaneiden viesti papeille, seurakuntien johtajil-
le ja kaikille ihmisille on: kohdelkaa meitä niin kuin muitakin. Olemme ihmisiä kuten 
muutkin.
   Kiitos, että suomalaiset ovat kanssamme.
stephan, Nairobi, kenia  

KEHITYSYHTEISTYö
Norsunluurannikko, Burundi, Afrikan pipliaseurojen HIV/AIdS-työn toimisto
Laupias samarialainen HIV-koulutusohjelma

helpompi hyväksyä      helpompi toimia
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RaamatunKäYtön 
  ediStäminen
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Irak Yleisavustus raamattujakeluun 
Israel, Persian-
lahden maat Yleisavustus raamattutyöhön
Libanon, Irak Yleisavustus

”Sanomme teille kaikessa rakkaudessa, ystävällisesti ja kunnioittaen: 
ottakaa kaikki tavaranne ja jättäkää pöytänne kirjamessuilla. Jos vielä 
huomenna näemme teidät täällä, saatte kärsiä ja poltamme kaikki kir-
janne.”  Kutsuimme poliisin paikalle. Poliisi pyysi kirjamessujen järjestä-
jien puolesta anteeksi ja sanoi: ”Jos teette tästä virallisen valituksen, en 
voi enää kontrolloida heidän toimiaan. Toisaalta, jos jätätte valituksen 
sikseen, poliisi kyllä huolehtii teidän turvallisuudestanne.” 

”Myimme messuilla ehkä 60 kirjaa, nekin tappiolla eli vahvasti tuet-
tuun hintaan. Mutta toisessa kaupungissa suuremmilla kirjamessuilla 
myimme 15 000 raamattukalenteria. Tärkeintä eivät ole suuret otsikot 
ja uhraukset, vaan se että olemme täällä läsnä. Näin voimme tarjota 
Raamatun sanaa sille, joka haluaa sen vastaanottaa.” Näin kertoo Tur-
kin Pipliaseuran pääsihteeri Tamar Karasu, Armenian ortodoksisen kir-
kon jäsen.

Suomen Pipliaseura on sitoutunut kohdentamaan raamattutyön varo-
ja myös hankkeisiin, joista ei turvallisuussyistä voida julkisesti tiedot-
taa etukäteen. Monet näistä sijoittuvat alueille, joilla kristityt kohtaavat 
häirintää, ajoittain jopa suoranaista vainoa, kuten esimerkiksi Pohjois-
Afrikassa, Lähi-idässä ja Intiassa.

helpompi hyväksyä      helpompi toimia
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enemmänYhdessä
Suomen Pipliaseura on osa maailmanlaajuista pipliaseurojen 
verkostoa, jonka toimintaa koordinoi Yhtyneet Raamattuseu-
rat. 

Tehtävät, joita on tehokkaampaa tai taloudellisempaa hoitaa yhteises-
ti, sekä tehtävät, jotka vaativat erityistä asiantuntemusta, järjestetään 
Yhtyneiden Raamattuseurojen palveluorganisaation koordinoimina.  
Laajin tämäntyyppinen yksittäinen toiminto on raamatunkääntäjien 
kouluttaminen ja raamatunkäännösten laadunvalvonta.

Yli 650  raamatunkäännöshanketta
95  raamatunkäännöskonsulttia
28 milj. Raamattua
380 milj. Raamattua tai raamatunosaa

niiden kielten määrä, joille on käännetty Raamattu tai Raamatun osa

459   Raamattua
132  Raamattua, joissa deuterokanoniset kirjat 
1 213  Testamenttia 
836  raamatunosaa 
2 508  yhteensä

Vuoden 2009 julkaisutilastossa 
8  uutta Raamattua 
35  Uutta testamenttia
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Suomen Pipliaseura on asettanut tavoitteeksi kehittää seurakuntien 
mahdollisuuksia osallistua raamattutyöhön ekumeenisesti laajalla 
pohjalla. Tämä voi tapahtua niin hengellisesti, vuorovaikutteisesti, hal-
linnollisesti kuin taloudellisestikin. 

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunta voi vaikuttaa raamattutyön linjauk-
siin käyttämällä jäsenelle kuuluvaa päätösvaltaa vuosikokouksessa tai 
solmimalla yhteistyösopimuksen seuran kanssa. Sopimukseen voi kuu-
lua esimerkiksi sitoutuminen esirukoukseen ja varojen kohdentaminen 
tiettyyn yhdessä sovittuun hankkeeseen. Seuralla on yhteistyö-
sopimus 140 seurakunnan kanssa. 

Jäsenyys ja yhteistyösopimukset mahdollistavat jäsenyhteisöjen sitou-
tumisen yhteisesti hyväksyttyihin raamattutyön tavoitteisiin.

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnista 217 on ilmoittautunut seuran jä-
seneksi.

Myös Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suo-
men vapaakristillinen neuvosto kuuluvat seuran jäsenkuntaan.

Vuonna 2009 uusia yhteistyösopimuksia solmittiin tai uudistettiin enti-
nen sopimus 9 seurakunnan kanssa. Pääosa sopimuksista koskee Suo-
men Pipliaseuran avainalueita raamattulähetystyössä:

73 Raamattu Suomen Suvulle -hanke 
18 Raamattutyö Lähi-idässä 
13 Raamatunkäännöstyö Meksikosta etelään 
23 Kiinan raamattutyö 
13   Intian raamattutyö 

Man kan också deltaga i bibelarbetet på svenska.

SuomessaKUMPPANEINA

Raamattutyö tuo kirkot ja seura-
kunnat eri puolilla maailmaa 
saman pöydän ääreen.

9438 
aktiivista lahjoittajaa
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Seura haluaa toimia avoimesti ja läpinäkyvästi. Vuosikertomuksen laadinnassa 
on hyödynnetty vuosittain järjestettävän Avoin raportti -kilpailun ohjeistusta ja 
palkintokriteerejä. 

Sidosryhmien kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen kehittämiseksi seura raken-
taa verkostomalliin perustuvaa vapaaehtoisten aluekouluttajien verkostoa. Näin 
voidaan paremmin vastata sidosryhmien kasvaviin tarpeisiin. Verkostoa kehite-
tään yhteistyössä alueellisten pipliaseurojen kanssa.

Suurin vuosittainen tapahtuma on toukokuussa järjestettävä ekumeeninen raa-
mattutapahtuma, joka vuonna 2009 toteutettiin yhteistyössä Vantaan seura-
kuntien kanssa teemalla Pipliasta päähän ja sydämeen.

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

Avoimuus ja
läpinäkyvyys

Seuran toiminnasta ja haasteista monipuolisesti informoiva Piplia-lehti ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. Lehden levikki on 25 000 kappaletta. Keväällä ilmestyi 
tietopaketti Egyptin raamattutyöstä. Aineistoon liittyi myös mietiskelyyn ja hil-
jentymiseen ohjaavia virikkeitä.

Piplialehti

Raamattutapahtuma

Verkostoituminen
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Miten toiminta
rahoitetaan
Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen 
raportoidaan Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatus-
tilastossa.

Suurimmista yksityishenkilöiltä tulleista lahjoituksista lähetetään yksi- 
löity kiitoskirje. Yksityisiin suurlahjoittajiin ollaan myös yhteydessä 
säännöllisesti puhelimitse.

Seuran tavoitteena on, että vähintään 75 % raamattulähetyksen voima-
varoista kohdentuisi suoraan raamattu- ja kehityshankkeisiin sekä nii-
hin liittyvään suunnitteluun ja seurantaan. Vastaavasti korkeintaan 25 % 
kohdistuisi kotimaisiin tukitoimiin kuten koulutukseen, tiedotukseen, 
varainhankintaan ja hallintoon.  Vuonna 2009 suhdeluku oli 77 %.

Talousarviovarat (ev.-lut.)  

Kohdevarat (ev.-lut.) 

Kolehdit (ev.-lut.) 

Muut yhteisöt 

Yksityishenkilöt 

Julkiset avustukset 

Muut lahjoitukset 

Raamattu- ja  
kehityshankkeet 
Varainhankinta 
Tiedotus 
Koulutus  
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Kustannustoiminnassa seuran tavoitteena on 

• vahva asema seurakuntien palveluorganisaationa
• pysyvä asema maan johtavana Raamatun kustantajana
• teknisesti ja sisällöllisesti korkealaatuiset tuotteet
• pitkäjänteisyys ja kannattavuus

Kehitys on ollut myönteistä kaikilla osa-alueilla.

Raamattujen levikki 2009
  yhteensä             myynti     ilmaisjakelu  
     
Raamatut
- suomenkieliset    55139 54952 187  
- vieraskieliset 3400 3331 69

Uudet testamentit 
- suomenkieliset 3376  3109 267     
- vieraskieliset 827 778 49
Raamatunosat
- suomenkieliset 801 790 11
- vieraskieliset 376 374 2 
Raamattulehtiset   122020  40550 81470
Ei-painetut (CD-rom) 2549 2522  27 

(ei painetut: nukkekirjat, Uuden testamentin äänitteet)

SuomessaRaamattu
  Raamatut 

58539
  kappaletta
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 4. Hallinto ja talous

Suomen Pipliaseura ry:n tarkoituksena on edistää Pyhän Raamatun levittämistä ja käyttämistä 
Suomessa ja muissa maissa yhteistyössä kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen, suomalaisten lähe-
tysjärjestöjen ja kansainvälisen keskusjärjestönsä Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible 
Societies) kanssa (seuran säännöt 2§).
Suomen Pipliaseuran jäsenkunta voidaan jakaa neljään ryhmään.
1. Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnat: Vuoden 2009 loppuun mennessä 217 seurakuntaa 
oli ilmoittautunut jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänival-
taisen edustajan.
2. Muut kirkot: Seuran jäseninä on myös Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakris-
tillinen neuvosto (SVKN) sekä Katolinen kirkko Suomessa. Heistä kukin voi lähettää vuosiko-
koukseen yhden äänivaltaisen edustajan.  
3. Alueelliset pipliaseurat: Seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu myös 16 alueellisen 
pipliaseuran kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueseurojen jäsenet 
ovat samalla Suomen Pipliaseuran kannattajajäseniä. Kannattajajäseniä oli tilivuoden päättyes-
sä 4344. Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtoispoh-
jalta. Alueellinen seura voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin 
alkavaa satalukua kohden. 
4. Henkilöjäsenet vanhojen sääntöjen perusteella: Kun seura 1970-luvun alkupuolella siirtyi 
henkilöjärjestöstä sekamuotoiseksi yhdistykseksi, säilyttivät vanhojen sääntöjen mukaan jäse-
niksi tulleet henkilöjäsenet oikeutensa. Näitä henkilöjäseniä seuralla on enää neljä henkilöä. 
Uusia jäseniä tähän ryhmään ei enää oteta.
Kunniajäsenet: Seuralla on kunniajäsenenä rovasti Hannu Pelkonen, joka toimi pitkään seu-
ran hallituksessa. Kunniajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta vuosikokouksessa.

Talouskehitys
Seuran talous kehittyi tilikauden aikana suotuisasti ja asetetut tavoitteet saavutettiin.  Lahjoi-
tustuotot mukaan lukien testamentit olivat 2 751 619,36 euroa (2 559 841,10 euroa), eli 7,5  %  
yli edellisen vuoden tason. 
Kehitysyhteistyöhankkeiden osuus kasvoi huomattavasti. Ulkoministeriö teki päätöksen kehi-
tysyhteistyövarojen kohdentamisesta Malawin HIV-hankkeeseen, joka toteutetaan kolmivuoti-
sena yhteistyössä paikallisen pipliaseuran kanssa (2009-2011). Hankkeen kokonaisbudjetti on 
330 000 euroa, mistä Ulkoministeriön osuus on 287 600 euroa. Ulkoministeriö on aiemmin 
kohdentanut varoja vastaaviin hankkeisiin Norsunluurannikolla (2008-2010) ja Burundissa 
(2009-2011).
Kustannustoiminnan liikevaihto nousi 7,0 % ollen 1 037 530,10 (969 226,66). Tuotto liiketoimin-
nasta oli 171 629,07 euroa (187 857,09 euroa). Asetettu tavoite kannattavuudessa saavutettiin. 

Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin
Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association, re-
kisteröity yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta Suomen Pip-
liaseura kohdentaa varoja valtaosaan kansainvälisistä projekteistaan. Suomen Pipliaseura on 
Yhtyneiden Raamattuseurojen perustajajäsen (1946). Varojen käyttöä valvoo jäsenten valitse-
ma hallitus sekä asianomainen viranomainen (Charity Commission). Projektisuunnitelmat ja 
seurantaraportit ovat rahoittajien käytössä intranetissä. Yhtyneiden Raamattuseurojen tilintar-
kastuksesta vastaa Deloitte & Touche LLP. 
Seura sitoutuu järjestön vuoden 2000 yleiskokouksessa vahvistettuihin toimintaperiaatteisiin 
(Identity & Ethos -dokumentti): avoimuus, läpinäkyvyys ja Jumalan antamien voimavarojen 
vastuullinen käyttö.

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

Jäsenyydet muissa järjestöissä
Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksessa (KEPA) 
ja Kirkkopalveluissa sekä kumppanuusjärjestönä Suomen ekumeenisessa neuvostossa. Näis-
sä seuraa edustavat pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja, pääsihteeri tai hänen määrää-
mänsä henkilö.

Henkilöstö 
Seuran henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 17 (18) henkilöä. Läsnä olevan 
henkilöstön määrä oli 16 (17) ja poissaolevien 1 (1). Yksi seuran henkilöstöön kuuluva toimii 
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Yhtyneiden Raamattuseurojen käännöskonsulttina. Yhtyneet Raamattuseurat korvaa seuralle 
tästä aiheutuvat kulut täysimääräisesti. 
Seura kuuluu yleissitovan kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen piiriin. Seuralla 
on henkilökohtaista palkanosaa koskeva paikallinen sopimus. 

Hallituksen ja johdon palkkiot
Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu palkkioita. Kokousmatkoista tai muusta 
luottamustehtävän hoidosta aiheutuvat kulut kuitenkin korvataan.
Työehtosopimuksen ulkopuolelle jäävät pääsihteeri, apulaispääsihteeri ja talousjohtaja. Hei-
dän palkkauksestaan ja muista työsuhteen ehdoista päättävät hallituksen puheenjohtaja ja 
työvaliokunnan puheenjohtaja yhteisvastuullisesti.

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus
Seuralla on kirjalliset työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa koskevat toimin-
tasuunnitelmat. 
Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työterveyspalveluiden kanssa. 
Tässä pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Työhyvinvoinnin kehittämiseen 
on saatu tukea myös työeläkeyhtiö Varmalta. Henkilöstön liikuntaa tuetaan liikuntaseteleillä, 
ja muuta vapaa-ajan virkistystoimintaa kulttuuriseteleillä.
Yli kolme päivää kestäneitä sairaudesta johtuvia poissaoloja oli tilivuoden aikana 64 (38) 
päivää.
Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä ja työsuojeluvaltuutettuna toimii Satu Toukkari.

Investoinnit ja rahoitus
Seuran investoinnit olivat tilikauden aikana toimintaan nähden alhaiset (1722,98). ATK-laitteet 
hankitaan leasingsopimuksilla.
Seuran omavaraisuusaste on 95 %.

Hallitus, pääsihteeri ja tilintarkastajat
Seuralla on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheen-
johtaja 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 mukaan lukien puheenjohtajan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja 
kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Hallitus 
valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. (5 §)
Toukokuussa pidetyssä vuosikokouksessa olivat erovuoroisia Elias Huurinainen Iisalmesta 
(2006-2009; ort.), Ulla Kotinurmi Lahdesta (2006-2009; ev.-lut.) ja Raimo Laine Jyväskylästä 
(2006-2009; ev.-lut.). Heistä kaikki valittiin uudelle kaudelle (2009-2012). Puheenjohtajana jat-
kaa Pekka Särkiö Lahdesta.  Hallituksessa jatkavat Paolo Berti Oulusta (2008-2011; kat..), An-
na-Leena Häkkinen Oulusta (2007-2010; ev.-lut.),Taina Karhu Keuruulta (2007-2010; SVKN), 
Heikki Kiviluoto Jaalasta (2008-2011; ev.-lut.), Jarmo Piispanen Ylämaalta (2008-2010; ev.-lut.) 
ja Olli Saunanoja Espoosta (2008-2011; ev.-lut.). Seuraavaksi erovuorossa ovat Häkkinen, Kar-
hu ja Piispanen. Piispasen poikkeuksellinen toimikausi johtuu vuosikokouksen päätöksestä 
jakaa erovuoroiset tunnustuskunnittain tasaisesti kolmeen ryhmään.
Vuosikokous vahvisti seuraavaa vaalia varten vaalijärjestyksen, jonka perusteella asetettiin 
vaalitoimikunta.
Hallitus kokoontui vuonna 2009 neljä kertaa.
Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta, johon kuuluvat hallituksesta 
Heikki Kiviluoto (puheenjohtaja) ja Elias Huurinainen sekä Ulla Kotinurmi. Työvaliokunta 
valmistelee hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat.  
Seuran pääsihteerinä toimii Markku Kotila. Hallituksen nimittämään johtoryhmään kuuluvat 
hänen lisäkseen apulaispääsihteeri Martti Asikainen ja talousjohtaja Eeva Vuorinen. Johtoryh-
män vastuualue on määritelty hallituksen vahvistamalla johtosäännöllä.
Pääsihteeri huolehtii seuran juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti. Toimiin, jotka ovat seuran toiminnan laadun ja laajuuden huomioon otta-
en epätavallisia tai laajakantoisia, pääsihteeri saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen 
valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta seuran toiminnalle olen-
naista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista an-
nettava toimenpiteestä tieto. Pääsihteerin on myös huolehdittava siitä, että seuran kirjanpito 
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on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty (§ 7).
Hallitus on laatinut talouden ja hallinnon valvontaa varten hallinto- ja taloussäännön, jolla 
säädellään myös eri toimijoiden valtuudet (työvaliokunta, johtoryhmä).

Johtamisen kehittäminen
Johtoryhmä on sopinut yhteiset käytänteet kaksi kertaa vuodessa toteutettavia kehityskes-
kusteluja varten. Kehityskeskustelujen pohjalta laadittavissa koulutussuunnitelmissa otetaan 
huomioon myös henkilöstön omat kehittymistoiveet. 
Hallitus antaa vuosittain kirjallisen palautteen toimivalle johdolle. Palautteessa hyödynnetään 
360-arviointia.

Tilintarkastajat 
Vuosikokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Johanna Perälä (va-
rahenkilönä KHT Jaana Salmi) ja KHT Raimo Juurikko (varahenkilönä KHT Samuli Perälä), 
kaikki PricewaterhouseCoopers Oy:stä. 

Varainhankinnan periaatteet
Seura saa sekä korvamerkittyjä että vapaita lahjoituksia. Keräysvetoomuksilla pyritään var-
mistamaan vapaiden lahjoitusten riittävä määrä, jotta seuran ydintehtävä Pyhän Raamatun 
mahdollisimman laaja, tehokas ja mielekäs levittäminen olisi mahdollista myös niillä alueilla, 
jotka eivät ole laajasti tunnettuja.
Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt seuralle keräysluvan ajalle 1.9.2009-31.8.2011 (OKU 
805 A). Ålands landskapsregering on myöntänyt keräysluvan ajalle 1.9.2008-31.8.2009 (168 
K14) ja 1.9.2009-31.8.2010 (165 K14).

Varainhoidon linjaukset
Hallitus arvioi varainhoidon järjestämistä kaksi kertaa vuodessa laadittavan raportin pohjalta.
Seuran omaisuus on sijoitettu pitkäaikaisena sijoituksena pääsääntöisesti ns. matalan riskin 
instrumentteihin. Seura ei aktiivisesti sijoita varoja suoraan osakkeisiin, vaan ainoastaan ha-
jautetusti yleisesti käytössä olevien sijoitusrahastojen kautta. Taseeseen merkityt osakkeet on 
saatu testamenttien kautta. Tämän suoran osakeomistuksen osuus oli tilikauden päättyessä 
1,5 %  sijoitusvarallisuuden tasearvosta. Osakkeiden tasearvo on 28 192,98 euroa. Niiden mark-
kina-arvo on 85 507,05 euroa tätä korkeampi.
Vuoden 2009 aikana palautettiin aiemmin alaskirjattujen sijoitusten arvoja 74 031,14 eurolla.  
Uusi alaskirjaus tehtiin 76 660,00 euron suuruisena. 
Seuran Katajanokalla (Kauppiaankatu 7 A 10) sijaitseva vanha toimisto myytiin ja varat sijoi-
tettiin osana seuran yleistä varainhoitoa.

Riskit ja riskienhallinta
Seuran hallitus arvioi toimintaan liittyviä riskejä kaksi kertaa vuodessa. Näiden pohjalta laa-
ditaan suunnitelmat riskien hallintaan. Seuran toiminnan riskit liittyvät kansainvälisen raamat-
tutyön keskeisimmän toimijan Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien taloudellisen aseman ja 
seurakuntarakenteen kehittymiseen ja seuran maineeseen luotettavana toimijana.
Kustannustoiminnassa riskit liittyvät kilpailutilanteen kehittymiseen. Koko seuran kannalta 
keskeistä on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.

Tulevaisuuden näkymiä
Hallitus arvioi tulevaisuuden näkymiä kolme vuotta kattavan talousennusteen käsittelyn yh-
teydessä.
Suhdannekehitykseen sisältyy 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 suotuisena. Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien taloudellisessa asemas-
sa saattaa tapahtua merkittäviä muutoksia, joihin seura varautuu laajentamalla varainhankin-
nan pohjaa. Yksityishenkilöiltä tuleviin suurempiin lahjoituksiin odotetaan vähittäistä kasvua.
Seuran yhteistyön muiden kirkkokuntien kanssa odotetaan kehittyvän suotuisasti. Valtion 
kehitysyhteistyövarojen kanavoitumisessa seuran kautta nähdään mahdollisuus toiminnan 
vahvistumiseen.
 Kustannustoiminnassa kilpailutilanteen odotetaan pysyvän kireänä.
Viimekädessä seuran toiminnan tulevaisuus ja tuloksellisuus on kaikkivaltiaan ja kolmiyhtei-
sen Jumalan hyvissä käsissä. 
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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
Kurikan srk
Kuusankosken srk
Kymin srk
Kälviän srk
Käpylän srk
Kärkölän srk
Laitilan srk
Langinkosken srk
Lapinlahden srk
Lappeen srk
Lappeenrannan srk
Laukaan srk
Launeen srk, Lahti
Lauttasaaren srk
Lauritsalan srk
Lempäälän srk
Leppävaaran 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 tuomiokirkkosrk
Muhoksen srk
Muuramen srk
Mynämäen srk
Mäntsälän srk
Mänttä-Vilppulan srk
Nastolan srk
Nilsiän srk
Nokian srk
Nurmeksen srk
Nurmijärven 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
Posion srk
Porin Teljän srk
Punkalaitumen srk
Puolangan srk
Puumalan srk
Pyhäjärven srk
Pälkäneen srk
Pöytyän srk
Raahen srk

Yhteisöjäsenet         

Katolinen kirkko Suomessa
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen vapaakristillinen neuvosto 
(SVKN)

Seurakuntajäsenet (31.12.2009)
Akaan srk
Alajärven srk
Alavieskan srk
Alavuden srk
Alppilan srk
Anjalankosken srk
Anttolan srk
Auran srk
Enon srk
Espoonlahden srk
Espoon tuomiokirkkosrk
Euran srk
Evijärven srk
Forssan srk
Haapajärven srk
Haapaveden srk
Hakunilan srk
Hangon suomalainen srk
Hauhon srk
Hankasalmen srk
Hartolan srk
Haukiputaan srk
Haukivuoren srk
Heinolan srk
Heinäveden srk
Helsingin tuomiokirkkosrk
Himangan srk
Hirvensalmen srk
Huittisten srk
Hyvinkään srk
Hämeenlinna-Vanajan srk
Iisalmen srk
Ikaalisten srk
Ilmajoen srk
Imatran srk
Isonkyrön srk
Jalasjärven srk
Janakkalan srk
Joensuun srk
Jokioisten srk
Joroisten srk
Joutjärven srk
Joutsan srk
Joutsenon srk
Juuan srk
Juupajoen srk
Jyväskylän srk
Jämijärven srk
Jämsän srk
Järvenpään srk
Kaarinan srk
Kaavin srk
Kajaanin srk
Kalajoen srk
Kangasalan srk
Kangasniemen 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 suomalainen srk
Kontiolahden 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
Salon srk 
Salpausselän srk
Sammonlahden srk
Sastamalan 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
Sääksmäen 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
Valkealan srk
Vammalan srk 
Vantaankosken srk
Vartiokylän srk
Vetelin srk
Vihdin srk
Virolahden srk
Virtain srk
Ylivieskan srk
Ylöjärven srk
Ypäjän srk
Äänekosken srk

 
Alueelliset Pipliaseurat
Kokonaisjäsenmäärä  31.12.2009
Etelä-Hämeen Pipliaseura  285
Etelä-Karjalan Pipliaseura  247
Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura  293
Helsingin Pipliaseura  814
Kainuun Pipliaseura  147
Keski-Suomen Pipliaseura  239
Kuopion Pipliaseura  341
Kymenlaakson Pipliaseura  191
Mikkelin Pipliaseura  105
Lapin Pipliaseura  152
Oulun Pipliaseura  173
Pirkanmaan Pipliaseura  336
Pohjanmaan Pipliaseura  266
Pohjois-Karjalan Pipliaseura 244
Satakunnan Pipliaseura  219
Varsinais-Suomen Pipliaseura  292
Yhteensä  4 344

Kumppaneina Suomessa
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Pääsihteeri   Markku Kotila, teol.toht.
Apulaispääsihteeri   Martti Asikainen, teol.maist.
Talousjohtaja  Eeva Vuorinen, dipl.kirj.vaiht.
Myyntipäällikkö   Leena Koski, kauppatekn. MKT
Markkinointipäällikkö  Satu Peltosaari, markk.amm.tutk.
Yhteyspäällikkö   Anne Huoponen, kauppatiet.maist., teol.kand.
Yhteyspäällikkö   Satu Toukkari, diakoni, lähet.siht.
Yhteyspäällikkö   Kerstin Hagberg, dipl.kielenkäänt., MKT
Graafinen suunnittelija   Anu Tuomainen, BA of Arts, Honours
IT-vastaava   Katriina Partanen, tradenomi
Kirjanpitäjä   Satu Rissanen, ATK-merkonomi
Hankekoordinaattori, 
pääsihteerin assistentti  Matleena Järviö, yht.maist.
Osastosihteeri  Kati Kajander, siht.amm.tutk.
Toimistosihteeri  Tuija Numminen, tradenomi (toimivapaalla)
Hallinnon assistentti  Tarja Valtonen, sair.hoit.
Raamatunkäännöskonsultti   Seppo Sipilä, teol.toht.
Projektisihteeri (Nuoret aikuiset) Outi Lievonen, teol.maist.

Seuran aluemyyjinä luterilaisiin 
ja ortodoksisiin seurakuntiin 

Uusimaa
  

Pertti Kaikusalo (Elias-Kirja Oy)
  Juha Kaikusalo (Elias-Kirja Oy)

Porin alue
  

Päivi Pohjola (Porin Kristillinen Kirja-, Lahja-  
  ja Kahvitupa)

Pohjanmaa 
  

Matti Piitulainen (PTK)

Kuopion seutu
  

Urpo Sällälä (Päivä Osakeyhtiö)
  Juha Jokinen (Päivä Osakeyhtiö)

Myynti kirjakaupoille, vapaiden 
kirkkokuntien ja uskonnollisten 
yhdyskuntien seurakunnille  

Harri Grönqvist (Päivä Osakeyhtiö)
  Juha Jokinen (Päivä Osakeyhtiö)
   Urpo Sällälä  (Päivä Osakeyhtiö)
   Petri Vettenniemi (Päivä Osakeyhtiö) 

Henkilökunta 22.03.10
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Oman pääoman erittely

 
SUOMEN PIPLIASEURA

Oman pääoman erittely

Sidotut rahastot

Anna sanan kiertää -rahasto 1.1.2009 332,297.55
Lisäykset tilikauden aikana 18,106.67
Vähennykset tilikauden aikana -129,511.21
Tilikauden muutokset yhteensä -111,404.54
Anna sanan kiertää -rahasto 31.12.2009 220,893.01

Vapaat rahastot

MA-rahasto 1.1.2009 1,883,042.72
Lisäykset tilikauden aikana 404,737.68
Vähennykset tilikauden aikana -89,025.98
Tilikauden muutokset yhteensä 315,711.70
MA-rahasto 31.12.2009 2,198,754.42

Raamattulähetysrahasto 1.1.2009 65,007.71
Lisäykset tilikauden aikana 180,000.00
Vähennykset tilikauden aikana -65,000.00
Tilikauden muutokset yhteensä 115,000.00  
Raamattulähetysrahasto 31.12.2009 180,007.71

Vapaat rahastot yhteensä 2,378,762.13

Toimintapääoma

Raamattutyön toimintapääoma 1.1.2009 1,268,204.94  
Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen 15,484.64
Raamattutyön toimintapääoma 31.12.2009 1,283,689.58 1,283,689.58

Oma pääoma yhteensä 3,883,344.72

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:

Helsingissä 22.3.2010

Pekka Särkiö Elias Huurinainen

Ulla Kotinurmi Taina Karhu

Anna-Leena Häkkinen Raimo Laine

Jarmo Piispanen Olli Saunanoja

Markku Kotila

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä 26.3.2010

 

Johanna Perälä Raimo Juurikko

KHT KHT
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SUOMEN PIPLIASEURA RY:N JÄSENILLE
Olemme tarkastaneet Suomen Pipliaseura ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallin-
non tilikaudelta 1.1.–31.12.2009. 
Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. 

HALLITUKSEN VASTUU  
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät 
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asian-
mukaisesta järjestämisestä. 

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUdET  
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä. Hyvä 
tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilin-
tarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus 
siitä, että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet 
ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.
   Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen lukujen ja muiden 
tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan 
ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuv a 
olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioi-
daan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. 
Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperi-
aatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.
   Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

LAUSUNTO   
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittä-
vät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2010
Johanna Perälä    KHT         Raimo Juurikko   KHT

Tilintarkastuskertomus 
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