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Ei kristinuskoa ilman käännöstä

Hannu Sorsamo

Globaali seurakunta menetti tammikuun alussa suu-

tä, kulttuurista tai perinteistä. Kristinuskon käännet-

ren ajattelijan ja maailman kielivähemmistöjen puo-

tävyys on sitä, että uskosta voi tulla kunkin yhteisön

lestapuhujan, kun lähetysteologi Lamin Sanneh (s.

oma usko, jonka ilmaisu ei vaadi vierasta kieltä tai

1942) menehtyi äkilliseen sairaskohtaukseen.

kulttuuria.

Sanneh puki sanoiksi sen, kuinka ehdotonta kristin-

Kun mandinkankielinen Lamin 1940-luvun lopul-

uskolle on ollut uskon käännettävyys:

la meni kouluun, koraanikoulussa opetettiin islamin
arabiaa, valtion koulussa siirtomaaisännän englantia.

Uuden testamentin evankeliumit ovat

Omaelämäkerrassaan Sanneh kuvailee elävästi niitä

käännetty versio Jeesuksen sanomasta,

suunnattomia esteitä, joita lapsilla oli opintiellään,

mikä tarkoittaa sitä, että kristinusko on

mutta kuinka häntä itseään ajoi voimakas motivaatio

käännetty uskonto, jolla ei ole ilmoituk-

parempaan elämään koulutuksen kautta. Samalla vä-

sen kieltä. … Ilman käännöstä kristinus-

littyy kuva poikkeuksellisen lahjakkaasta ja vahvatah-

koa ja kristittyjä ei olisi olemassa. Kään-

toisesta persoonasta, joka vastoin kaikkia odotuksia

nös on seurakunnan syntymämerkki ja

päätyi professoriksi amerikkalaiseen huippuyliopis-

sen lähetystyön mittapuu.

toon, ja jonka löytämä usko Kristukseen kesti kristittyjen häneen toistuvasti kohdistamat ennakkoluulot

Käännös merkitsi Sannehille, Kristuksen kohdan-

sekä Gambiassa että Yhdysvalloissa.

neelle gambialaisen muslimiperheen pojalle, paljon
enemmän kuin teknistä Raamatun tekstien siirtä-

Saakoon tämän Jumalan miehen muisto innostaa

mistä kieleltä toiselle. Sannehin ajattelussa käännös

meitä puhumaan ja toimimaan yhteisöjen kielellisten

on uskon kotoutumista uuteen kieleen ja kulttuuriin.

mahdollisuuksien puolesta, jotta oppimisen rikasta-

Käännetty kristinusko ei nojaudu Raamatun alkukiel-

ma elämä ja usko Kristukseen eivät jäisi vain poik-

ten käyttöön eikä Raamatun ajan kulttuuristen muo-

keuksellisen kyvykkäiden ja voimakkaiden yksilöiden

tojen omaksumiseen. Käännetty kristinusko ei ole

etuoikeudeksi.

riippuvainen myöskään lähetystyöntekijöiden kieles-
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Áhččámet

“Áhččámet, don guhte leat almmis!
Basuhuvvos du namma.
Bohtos du riika.
Šaddos du dáhttu,
mo almmis nu maiddái eatnama alde.
Atte midjiide odne min beaivválaš láibbi.
Ja atte midjiide min suttuid ándagassii,
nugo miige ándagassii addit
velggolaččaidasamet.
Ale doalvvo min geahččalussii,
muhto beastte min bahás eret.
Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni
agálašvuhtii. Amen.”
Matt. 6:9-13

YK on julistanut vuoden 2019 alkuperäiskielten teemavuodeksi.
Yllä voit lukea Isä Meidän -rukouksen pohjoissaameksi, joka on
yksi Suomen alkuperäiskielistä.
Tämän lehden sivulta 18 voit lukea lisää uudesta
pohjoissaamenkielisestä raamatunkäännöksestä.
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Kymmenkielinen

kertoo Raamatun henkilöistä ja heidän nimistään
miten Uuden testamentin alkutekstissä Simoniin viiSimon Pietari – suomi

tataan nimen kreikkalaisella muodolla. Petrós ei ollut

Simon Petrus – saksa

aiemmin tunnettu kreikkalainen nimi, mutta kris-

Simão Pedro – portugali

tinuskon myötä nimi levisi laajalle erikielisissä muo-

Szymon Piotr – puola

doissaan. Niinpä elokuvaohjaaja Peter Jackson, sävel-

Shimoʻn Butrus – usbekki

täjä Pjotr Tšaikovski, Espanjan pääministeri Pedro

Si-môn Phi-e-rơ – vietnam

Sánchez, entinen YK:n pääsihteeri Boutros Boutros-

Siiman Biiturus – fulfulde (Nigeria)

Ghali sekä poro Petteri Punakuono ovat nimestään

Ximoos Petus – hmong daw (Kiina)

kiitollisuudenvelassa tälle apostolille.

Simãw Pêtre – apinayé (Brasilia)
Saimon Pita – kamula (Papua-Uusi-Guinea)

SIMON JA TÄMÄN VELI Andreas olivat ensimmäiset Jeesuksen kutsumat opetuslapset. Johanneksen
evankeliumin mukaan Simon sai Jeesukselta liikanimensä jo ensimmäisessä kohtaamisessa: ”Sinä olet
Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas.”
(Joh. 1:42) Koska Keefas on aramean kieltä, evankeliumin kirjoittaja selventää lukijoilleen: ”Se merkitsee:
Kallio.” Kreikankielisessä alkutekstissä ”Kalliota” vastaa Petrós.
Sekä Keefas että Petrós pohjautuvat kiveä tai kallio-

Lähetyskäsky kaikille kansoille
Na reira haere, meinga hei akonga nga iwi katoa, iriiria i runga i te ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua tapu:
Akona ratou kia mau ki nga mea katoa i whakahaua e
ahau ki a koutou: na, ko ahau tena hei hoa mo koutou i
nga ra katoa, a te mutunga ra ano o te ao. Amine.
Lähetysk äsky maoriksi,
Uuden-Seelannin alkuperäiskielellä.

ta tarkoittavaan sanaan. Muoto Keefas esiintyy muutaman kerran myös Paavalin kirjeissä, mutta useim-

Tilaa sähköinen

Rukousviesti

Ilmestyy kahdesti kuussa.
Tilaukset: info@wycliffe.fi

Tule mukaan rukoilemaan!
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Mitä eksegeettisen neuvonantajan työhön kuuluu?
Raamatunkäännöstyö on tiimityötä. Työssä on kaksi keskeistä päämäärää:
1) että käännöksen merkitys on mahdollisimman yhtäpitävä Raamatun alkutekstin kanssa ja 2) että käännöksen kieli on selkeää ja luontevaa. Usein käännösprojekteissa paikallinen äidinkielinen kääntäjä työskentelee yhdessä ns.
eksegeettisen neuvonantajan kanssa, jolla on laajempi Raamatun alkukielten
(heprean ja kreikan) ja kulttuurien tuntemus. Yhteisessä työssä vastuut jakautuvat niin, että kääntäjä huolehtii käännöksen kielen ymmärrettävyydestä ja
luontevuudesta, kun taas eksegeettisen neuvonantajan vastuulla on käännöksen merkityksen yhtäpitävyys alkutekstin kanssa. Neuvonantaja vertaa käännöstä alkutekstin merkitykseen, ja kääntäjä muokkaa tarvittaessä käännöstä,
niin että Raamatun merkitys välittyy siitä mahdollisimman selkeänä.
Teija Greed,
käännös- ja kielitieteellinen konsultti,
eksegeettinen neuvonantaja

Mistä käännöskonsulttitarkastuksessa on kyse?
Papua-Uudessa-Guineassa (PUG) käännöstiimi kääntää ja tarkastaa tekstin itse
useaan kertaan, ja kielikomitea tai muut kielenpuhujat kommentoivat tekstiä.
Sen jälkeen joku kääntää tekstin englanniksi tai pidgniksi mahdollisimman sanatarkasti ja antaa sen käännöskonsultille, joka valmistelee kysymyksiä epäselvistä, puuttuvista ja lisätyistä kohdista. Konsulttitarkastukseen osallistuu
paikallinen kääntäjä, eksegeettinen eli Raamatun tekstien asiantuntija ja pari
kielenpuhujaa, jotka eivät ole olleet mukana käännöstyössä. Heidän ei tarvitse
olla aktiivisia kirkossakävijöitä, mutta heidän tulee osata hyvin omaa kieltään
ja PUG:ssa joko pidginiä tai englantia, jolla he kommunikoivat konsultin kanssa.
Käännöskonsultti tarkastaa, että käännös vastaa mahdollisimman tarkasti
alkuperäistä merkitystä, on luontevaa ja on niin helppoa ymmärtää kuin on
mahdollista. Esim. epistolat ovat luonteeltaan monimutkaisia, eikä tärkeitä
kohtia saa jättää pois. Joskus yksittäisen sanan lisääminen vaatii kokonaisen
lauseen, ja jollei ole kyse avainkäsitteestä, lisäys saattaa hämärtää merkitystä.
Hilkka Arminen,
urat-kielen eksegeettinen
neuvonantaja Papua-Uudessa-Guineassa
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Johdamme

yhdessä yhteisönä

Johtajuus on taitolaji: siinä opitaan, kehitytään ja kasvetaan. Aina
ei voida johtaa samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Monenkeskisessä

johtajuudessa

johtajuus voi olla lähtöisin kaikista, jotka Jumala voimaannuttaa -

A

riippumatta iästä, taustasta ja suloittaessaan työnsä Wyclif-

lista etelästä tulevat ihmiset pe-

fe-järjestöjen

kansainväli-

rustavat seurakuntia länsimaihin.

senä johtajana vuonna 2008 Kirk

“On mahdollista, että lähitulevai-

Moniääninen seurakunta

Franklin havaitsi, että uudet raa-

suudessa, juuri nämä seurakun-

Kirk Franklin pohtii, kuvaisiko mo-

nat evankelioivat uudelleen länsi-

niääninen parhaiten tulevaisuu-

maat”, Franklin toteaa.

den globaalia seurakuntaa. Moni-

matunkäännöstyöstä

kiinnos-

tuneet järjestöt eivät sopineet
Wycliffen länsimaisiin rakentei-

Aikaisemmin lähetystyötä joh-

äänisyys voi olla pelkkää hälinää,

siin. Niinpä rakennetta muutettiin,

dettiin enimmäkseen läntisestä

mutta jos osaamme kuunnella toi-

ja nyt yli sata itsenäistä järjestöä

maailmasta käsin, mutta globaalin

siamme useista äänistä muodos-

muodostaa yhteistä näkyä toteut-

seurakunnan moninaisuus haas-

tuu harmoninen melodia.

tavan Allianssin. Allianssin raama-

taa meitä muutokseen myös täs-

tunkäännöstyö ei ole keskusjoh-

sä suhteessa. Kirk Franklin kertoo

Lähetysliikkeissä

monenkeski-

syys tasapainottaa vaikutusvallan

toista, mutta Allianssin kautta sen

jakoa ja luo uusia mahdollisuuk-

jäsenet voivat luoda yhteisiä, kaik-

sia. Lisäksi se kehittää tulevaisuu-

kia hyödyttäviä rakenteita. Wycliffe-järjestöjen allianssista on tullut
esimerkki monenkeskisestä johtajuudesta.
Kirk Franklinin mukaan maailma on liian monimutkainen yh-

”Maailma on liian
monimutkainen
yhden, kenen
tahansa, johtajan
ymmärrettäväksi.”

den johtajia ja mahdollistaa aiemmin vallankäytön marginaaleihin
jääneiden osallistumisen. “Uskon,
että on hyödyllistä nähdä seurakunta monenkeskisenä. Työskentelemme johtajina muiden seura-

den, kenen tahansa, johtajan ym-

kuntien rinnalla ja heidän kans-

märrettäväksi. Perinteisessä pai-

saan. Johdamme luovasti yhtei-

kallisseurakunnassa on usein hie-

afrikkalaisen johtajan todenneen

sönä, yhdessä”, Franklin toteaa.

rarkinen rakenne, jossa seurakun-

länsimaisille

lähetysjärjestöille;

Kristittyjen tehtävä on yhteinen.

nan johtajana toimiva pastori on

”Tarvitsemme teitä edelleen, mut-

Tarvitsemme sen toteuttamiseen

vastuussa työstä. Monenkeskises-

ta meidän ehdoillamme.” Frankli-

toinen toistamme.

sä johtajuudessa johtajuus jakau-

nin mukaan globaalin etelän edus-

tuu useammalle taholle, Franklin

tajat haluavat ja tarvitsevat kump-

Uusissa missionaalisis-

panuutta myös länsimaisten toi-

sa liikkeissä nuoret naiset saat-

mijoiden kanssa, mutta ovat kyke-

tavat toimia johtajina ja globaa-

neviä toimimaan hyvin yksinkin.

selittää.

6

kupuolesta.

Teksti: Milka Myllynen
ja Hannu Sorsamo
Kuvat: Milka Myllynen
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Pipliaseura suomentaa
Uuden testamentin uudelleen
- nyt digimuotoon

Vuonna 2020 valmistuu Suomen Pipliaseuran koordinoimana UT2020.

Vuonna 2020 valmistuu Suomen Pipliaseuran koordinoimana Uusi testamentti, eli UT2020.

keatasoista

kirjallisuutta.

Osa

Uuden suomennoksen
äärellä

suomalaisista, erityisesti nuoriso,

Pipliaseuran ylläpitämältä Raa-

maahanmuuttajat ja kielelliset vä-

mattu.fi -sivustolta löytyvät jo

oska maailma ympärillä on

hemmistömme eivät kykene täysin

sähköisesti suomeksi Kirkkoraa-

muuttunut, lähdettiin ensisi-

käyttämään tällaista. Halusimme

matut 1933/38 ja 1992. Näiden

jaisesti tutkimaan, miten raama-

siksi luoda rinnakkaisen, helpom-

suomennoksien, kuten muidenkin

tuntekstiä olisi optimaalista kään-

min lähestyttävän Uuden testa-

käännöksien, suurin ero UT2020-

tää luettavaksi ja käytettäväksi

mentin suomennoksen”, kertoo

käännökseen nähden on se, että

puhelimella”,

UT2020-hankkeen

Seppo Sipilä, Suomen Pipliaseu-

ne on laadittu alun perin paine-

projektijohtaja Terhi Huovari ker-

ran raamatunkäännöstyön asian-

tuiksi kirjoiksi, jotka on muutettu

too. Koko lähestymistapa kääntä-

tuntija. Samalla kokeiltiin, kuin-

sähköiseen muotoon.

miseen on käyttöympäristön takia

ka vain digitaaliseen ympäristöön

Miksi suomentaa erikseen digi-

erilainen kuin aiemmin.

laadittava käännös tehdään. Koska

muotoon? “Lähtökohta on toinen:

“Olemassa olevat viralliset suo-

vastaavaa ei ole aikaisemmin teh-

UT2020-käännös laaditaan alun-

mennokset eivät palvele kaikkia

ty, on hanke laajan kansainvälisen

perinkin sähköisten päätelaittei-

suomalaisia. Vuoden 1992/2007

kiinnostuksen kohteena.

den käyttöön sopivaksi, ja se nou-

K

8

suomennos on luonteeltaan kor-
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dattaa siksi yleisemminkin sähköi-

kaisuja, joilla näihin liittyvän sa-

sessä viestinnässä käytettäväksi

naston voi tehdä mallilukijalle ym-

laaditaanko käännös niin, että

suositeltua suomen kielen muo-

märrettäväksi”, perustelee Sipilä.

vieraaksi oletettu sana tulee seli-

toa”, avaa Sipilä käännöksen lähtö-

Käännöstyötä ohjaa ekumeeninen

tetyksi tekstiyhteydessä tai niin,

kohtia. Hän lisää, että kyseessä on

ohjausryhmä, joka antaa asian-

että linkin takaa aukeaa selitys”,

ensisijaisesti käännöstavan muu-

tuntija-arvioita. Keskeistä on, että

selittää Huovari. Äänitettä voi

tos, jossa Raamattua ei ajatella

palautetta käännöksestä kerätään

kuunnella milloin tahansa, muun

painettuna kirjana, vaan sähköise-

myös todellisilta lukijoilta läpi

työskentelyn ohessa. Kuuntelu-

nä tekstikorpuksena. Keskiössä on

koko käännösprosessin.

mahdollisuus saattaa helpottaa

käyttäjä ja käyttöympäristö, mistä

“Tapauskohtaisesti

harkitaan

myös esimerkiksi niitä nuoria, joil-

Digimuoto mahdollistaa, ja
rajoittaa

le lukeminen on hankalaa joko lu-

luodaan

Digimuotoon kääntäminen eroaa

puutteen takia.

kokonaan uusi suomennos. “Emme

painetuksi kirjaksi kääntämisestä.

muokkaa mitään olemassa olevaa

“Jo käännöstä tehdessä mietitään,

suomennosta, vaan laadimme uu-

millaista tekstiä puhelimen kokoi-

Urbaanin yhteisön Uusi
testamentti

den käännöksen alkukielestä suo-

selta näytöltä on optimaalisesti

UT2020-käännöstä ei käännetä

men kielelle”, kertoo Sipilä. Ter-

hyvä lukea. Kielen suhteen suosi-

vain kieliyhteisölle. Kyse on tietys-

hi Huovarin mukaan käännösoh-

taan lyhyitä lauseita, pääasiat pää-

tä käyttövälineestä ja -tilantees-

lauseisiin, virkkeis-

ta – tekstiä luetaan älylaitteella.

sä yksi tai enintään

“Käännös on suunnattu kaikille

kaksi lausetta, nou-

suomen kieltä osaaville. Itse kään-

datetaan

suomen

tämistä ohjaa kuitenkin se, mikä

kielen informaatio-

on noin 20-vuotiaalle suomea pu-

rakennetta ja sana-

huvalle ymmärrettävää. Sitä kaut-

järjestystä”, Huova-

ta ajatellaan, että se on ymmärret-

ri avaa käyttöväli-

tävää myös vanhemmille ikäluokil-

neen huomioimista.

le”, kertoo Huovari.

käsin haetaan modernia sanontaa
alkukielen merkityksille.
UT2020-prosessissa

jeiden

mallilukija

on noin 25-vuotias
pääkaupunkilainen
nainen, jolle on rakennettu tarkempi
käyttäjäprofiili. Sanamuodot pyritään
valitsemaan
lilukijan

mal-

kielitajun

“Jo käännöstä
tehdessä
mietitään,
millaista tekstiä
puhelimen
kokoiselta näytöltä
on optimaalisesti
hyvä lukea.”

kutaidon puutteellisuuden tai ajan

tarkastel-

Kyseessä ei ole nuorisoraamat-

laan kokonaisuute-

tu eikä kohderyhmää ole rajattu

na, etsimällä mo-

mihinkään tiettyyn ikäluokkaan,

na toimii käyttäjäkeskeinen kään-

dernin nykysuomen sanontaa al-

vaikka mallilukija onkin tarkem-

täminen, johon mallilukijan käsite

kukielen merkityksille, ja jota on

min määritelty. Terhi Huovari ker-

mukaisesti.

Teo-

reettisena pohjana
ja

lähestymistapa-

liittyy.

Tekstiä

helppo lukea puhelimen näytöltä.

too, että kohderyhmän muodos-

Kääntäessä pyritään eroon pe-

“UT2020- suomennoksessa hae-

tavat ne, jotka haluavat lukea pu-

rinteisistä termeistä, kuten van-

taan kuitenkin kielellisesti rikas-

helimesta, kuunnella, tarkistaa jo-

hurskas, jotka ovat mallilukijan

ta suomen kieltä, ei selkokieltä”,

tain missä ja milloin vain. Puhelin

kannalta vaikeita, ja samalla kään-

Huovari lisää.

on aina mukana ja sen myötä myös

netään paikoin alkukielen mer-

Digitaaliseen muotoon käännet-

kityksiä tarkemmin kuin jossain

ty Uusi testamentti ja sen käyttö-

aiemmassa käännöksessä. “Tut-

ympäristö palvelevat hyvin erilai-

kimustuloksista tiedämme, että

sia käyttötilanteita – lukeminen on

mallilukijan kaltaisilla suomalaisil-

paikasta riippumatonta ja tekstiä

la on vaikeuksia luontoon, maata-

voi kuunnella äänitteenä. Lisäk-

louteen tai uskonnolliseen kieleen

si UT2020-käännöksessä on hy-

liittyvän sanaston kanssa. Kään-

perlinkkejä erilaisiin selityksiin ja

nöstyön yhteydessä haetaan rat-

oheismateriaaleihin

Uusi testamentti.
Teksti: Milka Myllynen,
Kuvitus: Aada Lehtonen

Lisätietoja: www.piplia.fi
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Sano sanasi ja
osallistu arvontaan
Mitä mieltä olet Sanalla sanoen -lehdestä?
Kerro meille mielipiteesi.
Osallistuneiden kesken arvotaan
upeita tuotepalkintoja.

www.wycliffe.ﬁ/sanosanasi

WYCLIFFE.FI on uudistunut!
Käy lukemassa inspiroivia tarinoita
raamatunkäännöstyöstä ympäri maailmaa.
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Sana lapsille kiirii
pienelle Moan saarelle

K

auniit hiekkarannat, auringonpaistetta ja kirkas vesi. Ilma on
kuuma, luonto vehreä ja eläinkunta eksoottinen.

Moan saari on yksi Indonesian eteläisistä saarista. Sinne matka-

taan joko laivalla tai lentämällä. Ambonin saarelta, jossa
Wycliffe Raamatunkääntäjien yhteistyöjärjestö Sulinaman toimisto sijaitsee, laivamatka kestää 24 tuntia.
Siinä on jo seikkailun makua!
Moan saarella toimiva seurakunta otti syksyllä 2018 yhteyttä Sulinamaan, koska seurakuntaa kiinnosti äidinkielinen
oppiminen. Koska äidinkielistä esikouluohjelmaa ei ollut tarjota, ehdotti Sulinaman johtaja, Johnny Tija, äidinkielisen pyhäkoulun aloittamista. Raamattua ei ole vielä käännetty moan kielelle, mutta
pyhäkoulussa lapset voisivat oppia tuntemaan Jeesuksen omalla kielellään. Pyhäkoulussa opitaan myös lukemaan äidinkielellä. Seurakunta innostui tästä ja yhteinen
matka alkoi.
Äidinkielistä pyhäkoulua toteutetaan Moan saarella toimivan Indonesian
Bethel-seurakunnan kanssa. Lapsia seurakunnassa on Sulinaman työntekijän Edan mukaan noin 50. Pyhäkoulu on yleensä Indonesiassa seurakunnan
ainoa säännöllinen toiminta lapsille. “Toisinaan seurakunta, kuten kaikki
seurakunnat, järjestää satunnaisesti muuta lapsityötä, esimerkiksi lomalla toimivan raamattukoulun”,
kertovat Eda ja Fanny.
Sulinaman työntekijät ovat tavanneet Moa-seurakunnan pastoria ja erästä vanhimmiston jäsentä muutaman kerran esitelläkseen muun muassa Kalumpangissa käytettyä pyhäkoulumateriaalia. Seurakunta on jo muodostanut
tiimin, jonka tehtävänä on kääntää pyhäkoulukertomukset indonesiasta moan kielelle. Joulukuussa 2018 Sana lapsille -hanke
eteni konkreettisesti, kun kaksi Pattimuran yliopistossa opiskelevaa, seurakunnan käännöstiimiin kuuluvaa opiskelijaa kävivät Johnnyn, Edan ja muiden kanssa läpi, miten materiaalia tulee kääntää ja muokata heidän kielelleen ja heidän
seurakuntansa tarpeisiin. Vielä on askeleita edessä tällä matkalla, mutta alku on ollut
innostava! Uskomme, että tämä hanke on Jumalan johdattama.
Teksti: Milka Myllynen
Kuvitus: Jukka Sipilä
Jos haluat tukea hanketta ja sitä, että sana kiirii myös lapsille,
käy osoitteessa www.sanalapsille.fi/lahjoita.
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Melkein kadotin äidinkieleni

Oji-cree -kielen
raamatunkääntäjät kertovat
kokemuksiaan
Aamulla intiaaniperheen ovelle
koputettiin. Sikäläinen intiaaniasiamies, pappi tai peräti ratsupoliisi oli tullut noutamaan lapsia asuntolakouluun. Vanhemmat olivat pelänneet tätä hetkeä pitkään. Lapset olivat hädissään, vaikka heitä oli ehkä varoitettu etukäteen. Nyt heidän
oli lähdettävä.

N

vanhemmistaan ja vietiin vieraa-

kentelee raamatunkääntäjänä Ka-

seen oppimis- ja asuinympäris-

nadan Wycliffen tukemassa kään-

töön valtion rahoittamiin asunto-

nöshankkeessa.

lakouluihin, joissa heidän kieltään

”Hyvä etten ollut unohtanut

ja kulttuuriaan halveksuttiin ja tu-

kieltäni, kun pääsin kesälomal-

kahdutettiin.

le 10-vuotiaana”, Ruth päivittelee.

Jotkut

olivat

onnekkaampia.

”Olen kertaalleen lähes menettä-

Ruth Kitchekesik ja Lydia Ma-

nyt oman kieleni, minulle tärkeim-

makwa ovat oji-cree-intiaaneja

män asian. Se on osaltaan vaikut-

Kingfisher Laken yhteisöstä Poh-

tanut siihen, että haluan tehdä

jois-Ontariosta. Vaikka heidän ko-

raamatunkäännöstyötä.”

äin alkoi yli 150 000 Kanadan

kemuksensa asuntolakoulusta ei-

alkuperäisväestöön

kuulu-

vät ole yhtä riipaisevia kuin mo-

Vain englantia

van lapsen koulutaival reilun sa-

nen muun, heidän halunsa palvella

Lydia ja Ruth kävivät vuosina 1962–

dan vuoden ajan. Lapset erotettiin

kumpuaa niistä. Kumpikin työs-

1989 toiminutta Poplar Hillin kou-

12 Sanalla sanoen

Sanalla_Sanoen_1_2019_III.indd 12

22.2.2019 13.04

Ruth Kitchekesik lukee
Raamattua seurakunnassaan, joka sijaitsee Ontariossa Kingfisher Lake
nimisessä kaupungissa.

Ruth siunaa yhteisöään
radion kautta. Hän kääntää lukiessaan oji-creeksi
muun muassa joitakin
tekstejä rukouskirjasta.
Käännöstyön edetessä
tulee olemaan enemmän
vastaavaa materiaalia
heidän omalla kielellään.

lua. Oli vuosi 1971, kun he nousivat

lakouluissa, erästä Poplar Hillin

dinkieltäni’. En osannut 14-vuotiaa-

samaan lentokoneeseen matka-

sääntöä oli erityisen vaikea nou-

na kyseenalaistaa sitä. Olin yksinä-

takseen 300 kilometrin

matkan

Poplar

Hilliin.
”Olin

aluksi

toh-

dattaa.

“Olen kertaalleen
lähes menettänyt
oman kieleni,
minulle
tärkeimmän
asian.”

Oppilaat

saivat puhua vain
englantia, eikä ku-

ni ruokalassa, ja käsi alkoi herpaantua. Muuta en sitten muistakaan.”
Vaikka ajanjakso on voinut vai-

kaan saanut käyt-

kuttaa kielteisesti Lydian äidin-

tää omaa kieltään.

kieliseen sanavarastoon, ainakaan

Se oli järkytys ty-

hän ei unohtanut kieltään. Se joh-

tölle, joka piti kiel-

tuu Lydian mielestä osittain siitä,

tään kauniina. Ran-

että hän kirjoitti kotiin parin kuu-

gaistuksen uhalla-

kauden välein. Koska hänen van-

piispa alkuperäisväestön hiippa-

kin Lydia puhui oji-creetä salaa to-

hempansa eivät osanneet englan-

kunnassa, ensimmäisessä laatu-

vereidensa kanssa. Eräänä päivänä

tia, Lydia sai kirjoittaa tavukirjoi-

aan. Perillä innostus laimeni, kun

hänet tavattiin niin tekemästä. ”Sii-

tuksella. Tämä on cree-intiaanien

hän törmäsi koulun sääntöihin.

tä hyvästä minun piti kirjoittaa lii-

käyttämä kirjoitusjärjestelmä.

keissani, sillä uskoin
seikkailun kutsuvan
minua”, Lydia kertoo.
Tänä päivänä hän on
anglikaanisen kirkon

Aivan kuten muissakin asunto-

tutaululle sata kertaa ’En puhu äiSanalla sanoen 13
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”Siitä hyvästä
minun piti
kirjoittaa
liitutaululle sata
kertaa ’En puhu
äidinkieltäni’.

sa ja Raamattua käännetään seurakunnan käyttöön. ”Niin nuorten
kuin muidenkin on paljon helpompi ymmärtää, mitä Jumala sanassaan sanoo. Silloin se herää eloon.”

Teknologian myötä myös englannin vaikutus kasvaa erityisesti nuorten
parissa. Oji-creen käännöstiimi uskoo, että Jumalan sana heidän omalla
äidinkielellään vaikuttaa positiivisesti nuorten kielen käyttöön.

Ruthin tarina
Poplar Hilliin 10-vuotiaana lähteneen Ruthin kokemukset ovat
osin hämärän peitossa. ”En itsekään tiedä, miksi en muista paljoa”,
57-vuotias Ruth kertoo. ”Olen ehkä
torjunut joitakin asioita.” Eräs asia
on selvä. Valtion virkamies kävi
heidän kotonaan painostamassa
vanhempia siirtämään Ruthin isoveljen Poplar Hilliin. Kun isä harasi
vastaan selittäen tarvitsevansa tämän apua, Ruth passitettiin sinne
veljensä asemesta.
Koulutoverit varoittivat Ruthia
puhumasta oji-creetä opettajien
läsnäollessa sekä neuvoivat opettelemaan joutuin englantia. Siihen
Ruth pyrkikin. ”Päätin mennä vir-

Oppilaat opettelevat nykyään lukemaan omaa äidinkieltään ja sen kirjoitusasua, jota käytetään myös Raamatun kääntämisessä.

ran mukana. Muutakaan mahdollisuutta ei ollut.”
Kuten vanhempi koulutoverinsa, Ruth muistelee hyvillään Raa-

Hyvät ja vähemmän hyvät

aan. Sen tähden Lydia alkoi ajatel-

matun ja virsien opetusta, mutta

Lydia pitää koulun kristillistä ope-

la, että eurooppalainen kulttuuri

myös käytännön taidot ovat hä-

tusta kaikkein tärkeimpänä. ”Oli

oli muita parempi. Se olikin eräs

nelle tärkeitä.

hyvä, että saimme Raamatun ja

valtion tavoitteista. ”Ajattelutapani

Englannin kieleen sukeltami-

virsien opetusta. Joka ilta meille

alkoi muuttua vasta joitakin vuosia

nen vaati kuitenkin veronsa. Kun

pidettiin hartaus. Tällä kaikella on

sitten huomatessani, että oma kie-

Ruth lensi kotiin kesäloman koit-

ollut suuri vaikutus siihen, missä

li, kulttuuri ja elintavat ovat Juma-

taessa, hän joutui pinnistelemään

nyt olen.”

lan meille antamia lahjoja. ”

puhuakseen äidinkieltään. ”Muuan

Vastapainona oppilaat eivät saa-

Nyt oji-creetä käytetään King-

vanhemmista siskoistani tuli mi-

neet tunnustaa omaa kulttuuri-

fisher Laken jumalanpalveluksis-

nua vastaan, eikä hän osannut pal-
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jonkaan englantia. Koetin kertoa
hänelle: ’Lentokoneessa on vielä

Muodolla on merkitys

yksi laatikollinen matkatavaroita.’
Yrityksistä huolimatta emme ymmärtäneet toinen toistamme.”

Intohimon ajamat
Ruth kävi vielä yhden luokan asuntolakoulua, kunnes hänen vanhempansa halusivat hänet jälleen
Kingfisher Lakeen, jonne oli rakennettu uusi koulu. ”Olin iloinen,
kun pääsin kotiin. Kävin 8. luokan loppuun siellä.” Ruthin päästyä omaan kieliympäristöönsä hänen äidinkielen taitonsa kohentui.

Ne muistuttavat kolmioita, nuo-

kymmenessä vuodessa”, Jance-

”Olen onnellinen, että osaan pu-

lenkärkiä, kävelykeppejä, kouk-

wicz kertoo, ”tavukirjoitus levisi

hua omaa kieltäni. Enää sitä ei ha-

kuja ja nurinpäin olevia L- ja S-kir-

koko Pohjois-Kanadaan. Ei niin-

lua menettää.”

jaimia, mutta Kanadan creenkieli-

kään lähetystyön ansiosta, vaan

sille ne ovat heidän kielensä kir-

creen kielen puhujien. Opittu-

joitusmerkkejä.

aan lukemaan - ja kirjoittamaan -

Ruth toivoo näkevänsä, että äidinkielen asema vahvistuu kaikilla yhteisön alueilla. Siksi hän on

Creen kielen kirjoitusjärjestel-

omaa kieltään he innostuivat sii-

niin omistautunut raamatunkään-

mää kutsutaan kanadalaiseksi ta-

tä niin, että opettivat taidon toisil-

nöstyölle. Sitä ennen seurakun-

vukirjoitukseksi. Merkit edusta-

leen.”

nan toiminta rajoittui muille cree-

vat tavuja, joissa on konsonantti

kielille käännettyyn materiaaliin.

ja vokaali, sillä cree-kielten sanat

kispuristimesta

”Lasten ja nuorten on ymmärret-

koostuvat tyypillisesti konsonant-

ja valmisti virsi- ja rukouskirjo-

tävä kieltä. Jos he menevät kirk-

ti + vokaali, konsonantti + vokaali

ja creen kielellä latomalla teks-

koon eivätkä saa siitä selvää, he

-jaksoista.

tin käsinvaletuilla kirjakkeilla. Kun

luovuttavat”, Ruth perustelee.

Evans muokkasi hylätystä turpainokoneen

Erilaiset kuviot edustavat yh-

Evansin kuolemasta oli kulunut 15

Lydia jakaa Ruthin intohimoisen

deksää konsonanttia, ja niiden

vuotta, vuonna 1862, muuan raa-

suhteen kieleen. Hän panee tyyty-

suunta, eli kiertoliike, neljää vo-

mattuseura julkaisi creenkielisen

väisenä merkille, että monet lap-

kaalia. Siten esimerkiksi pi on

Raamatun tavukirjoituksella.

set puhuvat yhteisön kieltä. Asun-

creen kielellä

tolakouluista poiketen Kingfisher

ja pe on

ᐯ. Ontot kolmiot suunti-

teettiin kuuluvaa tavukirjoitus-

Laken koulu pyrkii elvyttämään

neen edustavat yksittäisiä vokaa-

ta pidetään Luojan lahjana, joka

yhteisön kieltä oppilaidensa kes-

leja. Esimerkiksi i on

kuudessa. ”Kuulemme kuolevis-

on

ᐊ ja e on

ᐱ, po on ᐳ , pa on ᐸ

ᐃ, o on

ᐅ, a

ᐁ.

Cree-kansan

kulttuuri-identi-

annettiin kahdelle vanhimmalle
niihin aikoihin, kun Evans saapui

ta kielistä”, Lydia toteaa, ”emmekä

”Koska kuvioita ja suuntia on

Kanadaan vajaa parisataa vuot-

tahdo, että se on meidän kohta-

niin vähän, niiden opettaminen

ta sitten. ”Kumpikin näki maan eri

lomme.”

on helppoa”, raamatunkäännös-

kolkissa samanlaisen unen: Cree-

hankkeen kouluttaja Bill Jance-

kansa saisi sanoman, joka kirjoi-

wicz kertoo.

tettaisiin”, Jancewicz kertoo.

Teksti: Dwayne Janke
Suomennos: Kirsi Korhonen
Kuvat: Natasha Ramirez
Artikkeli on alunperin julkaistu
Wycliffe Canada -järjestön Word
Alive -lehdessä.
Lue lisää: www.wycliffe.fi

Englantilainen

lähetystyönte-

Heidän unensa käy parhaillaan

kijä James Evans kehitti tavukir-

toteen, kun Jumalan sanaa kään-

joituksen Manitobassa asuvalle

netään tavukirjoituksella creen eri

cree-kansalle vuonna 1840. ”Noin

kielimuodoille.
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Meitä kutsutaan
Siperian ranskalaisiksi

Nadezhda Bulatova
(kuvassa oikealla) on
työtovereineen äänittänyt audioäänityksissä kaiken olemassaolevan raamatunkäännöksiin liittyvän
materiaalin.
Pariisin ilmastokokouksen 2015 yhteydessä
järjestettiin tapaaminen, jossa Ranskan
silloinen presidentti
François Hollande tapasi alkuperäiskansojen
edustajia. Valokuvan
Nadezhda Jakovlevnalle
(kuvassa vasemmalla
reunassa) antoivat Kanadan inuitit.

syntynyt

rin pedagogiseen opistoon opis-

tarista? Ryhdyin tieteelliselle ural-

evenki Nadezhda Jakovlevna Bu-

kelemaan. Kun Leningradissa si-

le, mutta en koskaan unohtanut

latova on asunut jo lähes puoli

jaitsevaan Hertzenin yliopistoon

juuriani.

vuosisataa Pietarissa. Huolimatta

Siperian kielten osastolle avau-

mittavasta tieteellisestä työstään

tui kolme opiskelupaikkaa, minut

– Kertokaa työstänne evenkin-

ja huomattavasta yhteiskunnalli-

ja kaksi ystävääni lähetettiin sin-

kielisen

sesta asemastaan hän on kuiten-

ne opiskelemaan. Muut tytöt ei-

parissa.

kin sydämeltään säilynyt paimen-

vät valmistuttuaan halunneet jää-

Minulle ehdotettiin työtä raama-

tolaisena.

dä kaupunkiin ja lähtivät muualle.

tunkäännöksen parissa. Kollegani

Mutta minä jäin ja menin naimisiin

totesi minulle: ”Nadja, sinun lisäk-

– Miten päädyitte Pietariin?

venäläisen miehen kanssa - mistä

sesi ei ole ketään, joka tekisi sitä

Internaatin* jälkeen pääsin Pieta-

minä olisin löytänyt evenkin Pie-

työtä, sillä sinun kaltaisiasi spesi-

AMURIN

TAIGALLA

raamatunkäännöksen
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alisteja on vähän. Käännetään yh-

ten voisin korvata jonkin lainasa-

EVENKIT

dessä kieleemme tämä suurteos,

nan äidinkielisellä ilmaisulla.

kansa, jopa paimentolaiskansojen

näin voimme samalla tehdä even-

ovat

ainutlaatuinen

keskuudessa. Maailmassa ei ole

kien kulttuuria tunnetuksi.” Sii-

– Tapahtuiko kymmenen Raama-

toista kansaa, joka olisi levittäyty-

tä alkoi työläs, mielenkiintoinen

tun kääntämisen parissa vietetyn

nyt yhtä valtavalle alueelle, even-

ja lähes tieteellinen prosessi, joka

vuoden aikana merkittäviä asioi-

kejähän asuu Altailta Sahalinille

olemukseltaan

ta?

sekä Taimyrin niemimaalta aina

Tapahtui kyllä kaikenlaista mer-

Mongoliaan ja Kiinaan saakka.

muistutti

tutki-

mustyötä.
En ollut sisäisesti ollenkaan

kittävää. Käännyin itse Jumalan

Evenkejä lasketaan olevan Amu-

valmis sellaiseen työhön. Vaikka

puoleen ja tulin kristityksi. Minut

rin alueella sijaitsevilla perinteisil-

evenkejä kastettiin jo 400 vuot-

kastettiin kaksi vuotta sitten.

lä asuinsijoillaan noin 1300 henkeä. Venäjällä asuu yhteensä noin

ta sitten, ensimmäisinä eri Siperian alkuperäiskansoista, olimme

– Nadezhda Jakovlevna, kuvaili-

38 000 evenkiä. Nadezhda Jakov-

kaukana kristillisyydestä. Kaikilla

sitteko vielä lopuksi ainutlaatuis-

levna on Venäjän tiedeakatemi-

kansoilla on jonkinlainen käsitys

ta kansaanne.

an lingvistiikan tutkimuslaitok-

Jumalasta. Meillä evenkeilläkin on

Jo ensimmäiset evenkien alueil-

sen johtava tutkija sekä Pohjoisten

oma jumalamme, luojajumala Se-

le tulleet tutkimusmatkailijat ha-

kansojen, Siperian ja Kaukoidän

veki. Minä uskoin häneen.
Käänsimme

kerto-

muksia Jumalasta sekä
”Jeesus,

lasten

ystä-

vä” -kirjan. Sen jälkeen
käänsimme

Luukkaan

“On aivan eri
asia kääntää
Raamattua
kuin jotain
satua.”

evankeliumin, ja viimei-

vaitsivat, että evenkien

alkuperäiskansojen

kehosta ei erity hajua,

puheenjohtaja. Amurskaja Pravda

vaikka ilma olisi heltei-

sai synnyinseuduillaan käymässä

nen tai he eivät pesey-

olleen Nadezhda Jakovlevnan vie-

tyisi muutamaan päi-

raakseen haastattelua varten ja

vään. He ovat aina puh-

tämä teksti on lyhennelmä kysei-

taita ja siistejä, ja kaiken

sestä haastattelusta. Koko haas-

kaikkiaan

tattelun voit lukea osoitteessa

he

pitävät

seksi koko Lasten Raamatun. Se

tarkkaa huolta ulkoasustaan. Siksi

osoittautui vaativaksi työksi. Ker-

meitä kutsutaan ”Siperian ranska-

tomuksia luettiin Krasnojarskin

laisiksi”.

alueen radiossa. Ihmiset soitteli-

Evenkien keskuudessa ei ole

vat meille ja kyselivät kertomus-

varkaita, siksi kodat pidettiin aina

ten jatkosta, mitä niissä seuraa-

avoimina, ja elintarvikkeet säi-

vaksi tapahtuisi. Me emme kuiten-

lytettiin korkealle rakennetuissa

kaan olleet vielä kääntäneet niitä

aitoissa piilossa karhuilta. Selviy-

eteenpäin.

tyäkseen äärimmäisissä olosuh-

On aivan eri asia kääntää Raa-

teissa ihmisen täytyy olla avoin ja

mattua kuin jotain satua. Even-

rehellinen. Koska evenkeillä ei ole

kin kielessä on paljon muista kie-

mitään perinteistä alkoholipitoista

listä lainattuja sanoja, mutta raa-

juomaa, minkäänlaista päihtymys-

matunkäännös taas täytyy tehdä

tä ei myöskään esiintynyt heidän

omasta kielestä löytyvin välinein.

keskuudessaan.

Koko ajan jouduin pohtimaan, mi-

yhdistyksen

www.wycliffe.fi.
Alkuperäinen juttu on julkaistu Amurskaja Pravda -lehdessä
31.10.2013.
Teksti: Barbara Sijanova
Käännös: Anu Mannermaa
Kuvat Nadezhda Bulatovan arkistosta.
* Internaatti: Venäläinen sisäoppilaitos,
jossa lapset ja nuoret asuvat opiskelunsa ajan.

Lue lisää evenkeistä osoitteessa
www.wycliffe.fi.
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Ensin mobiilisti
UUSI POHJOISSAAMEN raamatunkäännös julkaistiin saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2019. Julkaisupaikka on verkkopalvelu Raamattu.fi sekä Piplia-sovellus.
Myös palveluiden käyttöliittymä on käännetty pohjoissaameksi. Samalla käännökselle avattiin oma osoite: Biibbal.fi.
Ensimmäinen käännös, joka ilmestyi jo 1895, on käännetty vanhasta tanskankielisestä Raamatusta. Sen vuoksi Suomen saamelaisten on ollut vaikeaa ymmärtää erityisesti Vanhan testamentin osuutta.
– Raamatunkäännöksellä on todella suuri merkitys. Nyt saamme lukea koko
Raamattua juuri tämän päivän pohjoissaamen kielellä. Raamatun sanoma koskettaa aivan eri tavoin, kun saa lukea Jumalan armosta ja rakkaudesta omalla äidinkielellään, omien tunteiden kielellä, sanoo Suomen ev.lut. kirkon saamelaistyön
sihteeri Erva Niittyvuopio.

Käännös syntyi pohjoismaisena
yhteistyönä
Uusi käännös on yhteispohjoismainen hanke, jota
johtivat Norjan ja Suomen Pipliaseurat yhteistyössä Ruotsin Pipliaseuran kanssa. Hankkeen projekti- ja käännösryhmässä on ollut mukana kielitieteen, teologian ja saamenkielisen hengellisen elämän asiantuntemusta. Käännöksen johtavana kielitieteilijänä toimi FT Tuomas Magga, joka kantoi
päävastuun siitä, että käännöksen kieli olisi ymmärrettävää eri maissa asuville kielenpuhujille.
Valmistuessaan uusi käännös on ensimmäinen laaja tekstimateriaali, jota valmisteltaessa on pyritty
valtioiden rajat ylittävään yhteiseen pohjoissaamen
kielimuotoon. Tähän asti käytössä on ollut vain yhteinen ortografia, kielen oikeinkirjoitus.

Äidinkieli on tunnekieli
Saamenkielisen arviointiryhmän jäsen Helga West sai antaa palautetta valituista
Vanhan testamentin kirjoista ja arvioida muun muassa kieleen ja ymmärrettävyyteen liittyviä asioita.
– En ollut varautunut siihen tunnereaktioon, joka minut yllätti, kun aloin lukea
luomiskertomuksia omalla äidinkielelläni. Liikutuin, koska tähän asti olen nuorena teologina ja kristittynä lukenut Raamattua suomeksi ja englanniksi, kielillä,
joiden kulttuuria en tunne omakseni. Ymmärsin monet raamatunkohdat aivan
uudessa valossa, omasta kontekstistani käsin. Vasta nyt Raamattu puhuu myös
minulle, West kuvaa lukemisen ja arviointityön ensi vaiheita.
Markku Kotila
Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja,
pohjoissaamen käännöshankkeen johtoryhmän jäsen.
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Tue raamatunkäännöstyötä!

RAJATON KIRJA

15€

HANNU NYMAN

Mielenkiintoinen kirja
raamatunkäännöstyön historiasta.

LAOSIN VUORILLA

32€

ARI VITIKAINEN

Upea kuvakertomus
Pohjois-Laosin vuorilta.

KOTONA
VIIDAKKOKYLÄSSÄ

32€

AUNE MIKKONEN

Pirkko Luoman elämä
Papua-Uudessa-Guineassa

Lisää tuotteita: www.wycliffe.ﬁ

TILAUSLOMAKE/OSOITTEENMUUTOS/PERUUTUS
Haluan tilata maksuttoman Sanalla Sanoen -lehden ja rukousmuistion
Teen osoitteenmuutoksen
Peruutan tilaukseni

Vastaanottaja maksaa
postimaksun
Mottagaren betalar
portot

Haluan tilata seuraavat kannatustuotteet
1)____________________________________________________
Kpl á _____ Yht. ____
Kpl á _____ Yht. ____
2)____________________________________________________
Kpl á _____ Yht. ____
3)____________________________________________________
		
+postikulut
Tilaajan tiedot / uusi osoitteeni:_____________________________
Nimi:____________________________________________________
Osoite:__________________________________________________
Sähköposti:____________________________________ Puh._________________________

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry
Tunnus 5018615
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tiedustelut ja tilaukset: sähköpostitse info@wycliffe.fi, nettisivujen kautta www.wycliffe.fi/kannatustuotteet, puhelimitse 050 347 4687 tai
tällä lomakkeella. Huomaathan, että Sanalla Sanoen -lehden voit tilata helposti myös netissä osoitteessa www.wycliffe.fi.
Tietosuojaselosteemme voit lukea osoitteesta www.wycliffe.fi/tietosuojaseloste
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Wycliffe Raamatunkääntäjät ry
Yliopistonkatu 58 B 5. krs
33100 TAMPERE, Finland

”Minä sanon: Katsokaa tuonne! Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä
korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa
iankaikkiseen elämään, ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan
kanssa.” Joh. 4:35-36

NÄKY TOTEUTUU

Kuva: Steve Evans

Koko Raamattu
käännetty 471 kielellä

Uusi testamentti
1 223 kielellä

Käännöstarve
2 040 kielellä

Tarvitsemme erityisesti apuasi seuraaviin haasteisiin:
Uusien lähettien rekrytointiin Suomesta
Uusien lähettien työn käynnistämiseen kohdekansojen parissa
Erityisesti saavuttamattomien kansojen parissa tehtävään työhön
Kiitos lahjastasi!

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry
Yliopistonkatu 58 B 5. krs
33100 TAMPERE

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

IBAN: FI53 5731 8220 0159 27

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr
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BIC: OKOYFIHH

1135
1164
1203
1229

Raamatunkäännöstyö
Mamberamo-hanke, Indonesia
Ambon-hanke, Indonesia
Lhomi-hanke, Nepal

Kiitos tuestasi!
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

Euro
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