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Maarit Kalliorinne

Esimerkiksi leipä
voi olla harvinaista
herkkua, ja näin
ollen 'elämän
leipä' kääntyisi
ymmärrettävämmin
vaikkapa ‘elämän
maissipuurona'.

– Kielentutkimuksessa ja raamatunkäännöstyössä tarvitaan paljon pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta, Wycliffen palveluksessa työskennellyt
Virpi Ouattara toteaa.

Yli 340 miljoonaa ihmistä vielä ilman omankielistä Raamattua

Kirjoitusasun luominen on ensiaskel
kohti raamatunkäännöstyötä
Marika Anttila

Virpi Ouattara tutki
Burkina Fasossa puhuttavaa samuen kieltä.
Kesäkuussa hän väitteli
Turussa kielen äänne- ja

K

säveljärjestelmästä.

ansainvälisen
Wycliffe-järjestöjen liiton tavoitteena on Raamatun kääntäminen
mahdollisimman monelle kansanryhmälle niiden omalla kielellä.
Tuon päämäärän saavuttamiseksi tunnustustenvälisessä järjestöryppäässä puurtaa erilaisissa tehtävissä noin 6 500 henkilöä
lähes sadassa maassa. Heistä noin
60 on suomalaisia.
Yksi Wycliffen palveluksessa
työskennelleistä suomalaisista
on Virpi Ouattara. Ouattara tutki Burkina Fasossa puhuttavaa
samuen kieltä ja luonnosteli sille
kirjoitusasua.
Kesäkuussa Ouattara väitteli
Turussa samuen kielen fonologiasta ja tonologiasta eli äänne- ja
säveljärjestelmästä.

Länsi-Afrikassa sijaitsevassa
sisämaavaltiossa puhutaan samuen kieltä viidessä eri kylässä.
Sillä on alle 10 000 puhujaa.
– Samuen puhujat eivät osaa
riittävän hyvin muita kieliä, minkä vuoksi se on luokiteltu kieleksi, jolle pienestä puhujamäärästä
huolimatta tarvitaan raamatunkäännös.
Kielentutkimus ja kirjoitusasun
luominen ovat ensiaskeleita kohti
raamatunkäännöstyötä.
– Rukouksissamme on, että
myös varsinainen käännöstyön
vaihe samueksi voisi alkaa, yhteensä viisi vuotta Burkina Fasossa asunut kielentutkija sanoo.
Opiskelusuunnitelmat
muuttuivat

Fonetiikan eli puheentutkimuksen opiskelu ei alun perin kuulunut Hartolasta kotoisin olevan
Virpi Ouattaran suunnitelmiin.
– Lähdin Turkuun opiskelemaan ranskan kieltä. Opintojen
aikana luin kielitieteeseen liittyviä kursseja ja innostuin pakollisen fonetiikan kurssin myötä fonetiikasta. Maisteriopintojen
jälkeen se muuttui sitten pääaineekseni, Ouattara kertoo.
Opintojensa aikana Ouattara pohti, millaisia töitä hän voisi

aineyhdistelmällään tehdä. Kielenopettajan, kääntäjän tai tulkin
työt eivät oikein tuntuneet omilta.
Wycliffen tekemä raamatunkäännöstyö ja sen tarpeet tulivat tutuiksi, kun Ouattara kesällä 2003 vietti kolme kuukautta
Wycliffen vapaaehtoistyöntekijänä Burkina Fasossa.
– Sain ahaa-elämyksen siitä,
että kielentutkijan ammattitaidolla on kysyntää raamatunkäännöstyössä paitsi tietyn kielen tutkimisessa myös opetustehtävissä.
Koin voimakkaasti Jumalan puhuvan minulle työstä erityisesti
kielentutkimuksen osalta, Ouattara kertoo.
Neljä vuotta myöhemmin hän
lähti Turun helluntaiseurakunnan
ja Wycliffe Raamatunkääntäjien
lähettämänä kahden vuoden työjaksolle Burkina Fasoon.
– Työskentelin maan pääkaupungissa Ouagadougoussa Wycliffen kumppanuusjärjestö SIL Internationalin toimistolla
sihteerinä ja opetin käännöstiimeille kielitiedettä.
Samuen kieltä tutkimassa

Raamatun kääntäminen on monivaiheinen ja pitkä prosessi. Pelkästään Uuden testamentin osalta se kestää yleensä vähintään

kymmenen vuotta.
Käännöstyö alkaa alueen kielitilanteen kartoituksella.
– Burkina Fasossa tehdyn kielikartoituksen perusteella noin 15
maassa puhuttavaa kieltä tarvitsee vielä raamatunkäännöksen.
Aluksi työn alle pääsevät yleensä puhujamäärältään suuret kielet. Burkina Fasossakin ovat jäljellä enää puhujamäärältään pienet kielet, Ouattara kertoo.
Kielen valitsemisen jälkeen on
vuorossa kielentutkimusvaihe,
jolloin puhutusta kielestä luodaan
kielitieteen eri analysointimenetelmillä kirjoitusasu aakkosineen,
kielioppeineen ja sanakirjoineen.
Juuri tätä Ouattara teki palattuaan lyhyen Suomen-jakson
jälkeen Burkina Fasoon vuonna
2010.
Työ alkoi samuen kielen opiskelulla.
– Opettelin kielenoppaan eli äidinkielisen puhujan avulla kieltä
osoittelua ja eleitä apuna käyttäen. Lisäksi nauhoitin ja kirjasin
foneettisesti eli äänneasun mukaan kaikki kuulemani sanat sekä
lauseet.
– Raamattu ei tässä vaiheessa varsinaisesti ole vielä mukana, mutta esimerkiksi itse pyysin
kielenopasta kertomaan vapaas-

ti käännettynä muutamia raamatunkertomuksia samueksi. Käytin
niitä oman kielitaitoni kartuttua
hyödykseni naapuruston lapsille
pitämässäni pyhäkoulussa.
Ouattara sai kolmen vuoden aikana tehtyä peruskuvauksen kielen äännejärjestelmästä sekä kieliopista. Lisäksi hän loi paikallisen
kielikomitean kanssa kirjoitusasun, joka on alkuvaiheessa kokeiluluontoinen.
– Teimme kokeiluluontoisella
kirjoitusasulla muutamia kalentereita, kirjoitusoppaan ja pienen
sanaston. Kielikomitea tekee sitten tarvittavat muutokset, joiden
tarve huomataan yleensä, kun
kieltä käytetään kirjoitettaessa,
lukiessa sekä opetettaessa.
Kulttuurin tunteminen on
tärkeää

Kielentutkimus edellyttää paitsi
kielen analysoimista myös paikalliseen kulttuuriin tutustumista.
Ouattara elikin koko kolmivuotisen työkautensa samuenkielisten keskuudessa afrikkalaisessa maalaiskylässä, jossa oli 1 500
asukasta. Päiväohjelmaan kuului
kaivolla käynti, ja sähköä saatiin
aurinkopaneeleista.
– Raamatunkäännöstyössä
kulttuurintuntemus on ensiar-
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voisen tärkeää, koska se vaikuttaa siihen, että käännöksestä saadaan ymmärrettävä. Esimerkiksi
leipä voi olla harvinaista herkkua,
ja näin ollen ”elämän leipä” kääntyisi ymmärrettävämmin vaikkapa ”elämän maissipuurona”, Ouattara selittää.
Kielen ja kulttuurin tutkimuksen lisäksi lukutaitotyö kuuluu
olennaisena osana raamatunkäännöstyöhön, jotta ihmiset voivat lukea Raamattua itsenäisesti
omalla äidinkielellään.
Lukutaitotyö voi myös avata ihmisille aiempaa laajempia mahdollisuuksia kouluttautumiseen
sekä työelämään. Samalla äidinkielen aseman paraneminen vahvistaa kieliyhteisön kulttuuria.
Paljon työtä jäljellä

Vuonna 2013 Virpi Ouattara palasi
Suomeen ja avioitui burkinalaisen
Jules Ouattaran kanssa. Viime
syksynä perheeseen syntyi Kerttu-tytär.
Monikulttuurisen perheen tulevaisuus on vielä avoinna, mutta kielentutkimus houkuttaa Ouattaraa edelleen.
– Esimerkiksi samuen lähin
sukukieli natioro on vielä kirjoitusasua sekä raamatunkäännöstä vailla.
Wycliffen raamatunkääntäjät
ja lukutaitotyöntekijät ovat koulutukseltaan paitsi kielialan ihmisiä myös opettajia, insinöörejä,
pappeja, lentäjiä, lääkäreitä, sairaanhoitajia, kirjanpitäjiä ja ekonomeja. Lisäksi niin sanottuun
tukityöhön tarvitaan atk-alan asiantuntijoita, ekonomeja, lääkäreitä, opettajia ja muita eri alojen
ammattilaisia.
Työsarkaa riittääkin, sillä maailmassa on yli 2 100 kieltä, joille ei
ole käännetty vielä yhtään Raamatun osaa. Näitä kieliä äidinkielenään puhuvia arvioidaan olevan
yli 340 miljoonaa.
Raamatunkäännöstyön nopeuttamiseksi Wycliffen työ painottuukin jatkossa käännöstyön
käynnistämiseen, koordinointiin
ja tukemiseen sekä paikallisten
kielenkääntäjien kouluttamiseen
niin, että nämä voivat saattaa tärkeän tehtävän loppuun.
Lisätietoja: www.wycliffe.fi
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Kristittyjen tasa-arvo vaarassa
YHDYSVALTOJEN korkeimman oikeuden tuore päätös antaa samaa sukupuolta oleville oikeus avioliittoon kaikissa maan osavaltioissa on otettu vastaan eri puolilla maailmaa joko tasa-arvoa
edistävänä tai sitä vaarantavana askeleena. Oikeus antoi päätöksensä äänin 5–4, mikä kuvastanee melko hyvin myös kansakunnan sisäisiä jakolinjoja. Vain yhdessätoista 50 osavaltiosta
kansalaiset ovat varsinaisesti hyväksyneet suoraan vastaavan
lain. 25 osavaltiossa tuomarit ovat omilla päätöksillään käytännössä määränneet asian, ja nyt korkein oikeus on tehnyt siitä
maan lain.
Vaikka päätös ei suoraan vaikuta Suomeen, sillä on pitkällä tähtäyksellä ideologisia ja käytännöllisiä vaikutuksia kaikkialla
länsimaissa.
Amerikan suurimman helluntailiikkeen, Assemblies of
Godin, johtaja George Wood arvioi päätöstä tuoreeltaan Jumalan sanan vastaiseksi ja kantoi huolta lain tulkinnasta suhteessa uskonnonvapauteen. Kysymykset, jotka
Wood nosti esille, saattavat olla edessämme tulevina vuosina myös Suomessa. Mikäli helluntaiseurakunta vuokraa tilojaan häätilaisuuksiin,

Velvoitetaanko
vihkioikeuden omaavia
helluntaipastoreita
tulevaisuudessa
vihkimään myös
samaa sukupuolta
olevat parit?

Mika Yrjölä

Kirjoittaja on Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja.

Kannattaako Facebook-mainonta?

kuka
Virpi Ouattara
» valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna
2004
» väitteli kesäkuussa fonetiikka
pääaineenaan samuen kielen
fonologiasta ja tonologiasta eli
äänne- ja säveljärjestelmästä
» opiskellut Isossa Kirjassa Global Universityn kautta Second
Bachelor in Bible and Theology
-tutkinnon sekä suorittanut lähetyskurssin vuonna 2009
» kuuluu Turun helluntaiseurakuntaan
» ollut Burkina Fasossa Wycliffejärjestön palveluksessa Turun
helluntaiseurakunnan kannattamana vuosina 2007–2009 ja
2010–2013
» naimisissa, yksi lapsi
» harrastaa liikuntaa ja lukemista

onko sen tulevaisuudessa vuokrattava niitä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti myös samaa sukupuolta olevien häätilaisuuksiin? Velvoitetaanko vihkioikeuden omaavia helluntaipastoreita
vihkimään myös samaa sukupuolta olevat parit? Täytyykö helluntaitaustaisten koulujen, opistojen ja yliopistojen ottaa tulevaisuudessa opiskelijoiksi myös avioliitossa olevat homoparit, vaikka se
olisi koulujen omien järjestyssääntöjen vastaista? Entä saavatko
oppilaitokset jatkossa valtion tukea, jos ne eivät hyväksy samaa sukupuolta olevien seksuaalista kanssakäymistä?
Kun näillä näkymin Suomessa astuu voimaan vuonna 2017
uusi avioliittolaki, on mahdollista, että lakia ajaneet tahot tulevat – päinvastaisista vakuutteluistaan huolimatta – haastamaan perinteisen, raamatullisen avioliittokäsityksen ja sen
puolustajat. Suurena kysymyksenä tulee lisäksi olemaan se,
mitä kouluissa opetetaan avioliitosta.
Uusi tilanne vaatii kristittyjä asennoitumaan avioliiton puolustamiseen entistä terävämmin. Myös helluntailaisten on tärkeä käyttää kansalaisoikeuksiaan
viisaasti, etsiä kansakunnan parasta ja puhua totuutta
rakkaudessa. Ja vaaleissa on hyvä äänestää ehdokkaita, jotka edustavat raamatullisia näkökantoja.
Kaikkien kristittyjen on syytä säilyttää toivon perspektiivi. Jeesus sanoi: ”Maailmassa te olette ahtaalla,
mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman”
(Joh. 6:33).
Rukoillaan vielä suurta hengellistä heräämistä kansallemme!

TOISSA sunnuntaina Elimäen helluntaiseu-

rakunta järjesti kesäisen pihatapahtuman,
jolla pyrittin tavoittamaan uusia ihmisiä.
Paikalle saapui satakunta seurakunnan ulkopuolista henkilöä. Kahden paikallislehden lisäksi tapahtumalle ostettiin mainostilaa Facebookista.
Pihatapahtuman mainostuksesta vastannut Daniel Furu, miten hyvin Facebook-mainostus toimi?
Viiden päivän aikana 18 euroa maksanut mainos sai 2 562 ”näyttöä” eli ilmestyi
yhtä monen ihmisen Facebook-tilin uutisvirtaan. Mainostamme klikattiin noin 50
kertaa, se sai saman verran tykkäyksiä ja lisäksi yhden jaon.

Facebookista mainostilaa ostettaessa
kohderyhmän voi määritellä esimerkiksi iän tai kiinnostuksen kohteiden
perusteella. Millaiset asetukset valitsit?
En määritellyt kohderyhmälle kiinnostuksen kohteita, sillä tapahtuma oli avoin
kaikille. En halunnut kaventaa potentiaalisten kiinnostuneiden joukkoa. Ikäjakaumaksi valitsin 13–65+. Alueellinen kattavuus käsitti 8 000:n asukkaan Elimäen
sekä lähikunnat.

Kuinka moni pihatapahtumaan tullut
sai tiedon Facebook-mainoksen välityksellä?
En kysellyt. Mutta uskon, että uusista ihmisistä leijonanosa tuli Facebookin ansiosta.

Viiden päivän
aikana 18 euroa
maksanut mainos
sai 2 562 'näyttöä'.”

Facebook-mainonta näyttää siis toimivan maaseudulla. Toisaalta hyviä kokemuksia siitä on myös nuorella helsinkiläisellä vapaaseurakunnalla, Kallion Wapiksella. Pastori Tommi Ahonen, miten
Facebook-mainonta on teillä toiminut?
Tosi hyvin. Viime syksynä laitoimme
muutaman kympin kuussa Facebook-mainoksiin. Sen seurauksena meillä kävi kymmeniä uusia ihmisiä, jotka olivat löytäneet
seurakunnan nimenomaan Facebookin
kautta.

