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Raamatunkääntäjämme työskentelevät kukin 
omalla asuinalueellaan laajan Venäjän eri 
kolkissa: Karjalasta Volgan alueelle ja aina 
Siperiassa asti. Tekniikan kehittymisen myö-
tä yhteydet käännöstarkistajiin ja RKI:iin 
hoituvat nykyisin Skypen ja pilvipalvelujen 
avulla. Henkilökohtaisia kohtaamisia kuiten-
kin tarvitaan, sillä kaikilla, myös kääntäjillä, 
on tarve olla osa yhteisöä. Kokemus siitä, 
että kuuluu työyhteisöön, puolestaan lisää 
motivaatiota. Niinpä on jo kauan toivottu ja 
suunniteltu raamatunkääntäjien yhteistä 
tapaamista, jossa voi kokea yhteyttä ja jakaa 
kokemuksia.  
 

Tällainen tapaaminen järjestyi Tallinnassa 
2.–5.9. Mukana oli kääntäjiä ja käännöstar-
kistajia yhdeksästä käännösryhmästä. 
Kokouspaikka löytyi Piritan luostarista. Jo-
kainen päivä aloitettiin ja päätettiin Jumalan 
sanalla, jota jakamassa olivat RKI:n hallituk-
sen jäsenet Pekka Ylenius ja Mikko Sivonen. 
Joukkomme sai rohkaisua näistä yhteisistä 
raamattuhetkistä. Kutsuessaan meitä työ-
hönsä Jumala tiesi jo vahvuutemme ja heik-
koutemme. Hän itse valvoo Sanaansa ja 
antaa apunsa juuri silloin, kun sitä tarvitaan! 
Yhdessä myös rukoiltiin ja kannettiin toinen 
toistemme asioita. 
 

Omakielisessä Sanassa on parantava voi-
ma. ”Hän lähetti sanansa, ja se paransi hei-
dät” (Ps. 107:20). Tästä kertoi esimerkin 
eräs kääntäjistä. Hän kasvoi kylässä, jossa 
puhuttiin vain komia. Vasta koulussa hän 
joutui tekemisiin venäjän kielen kanssa. 
Opiskeluaikoinaan hän koki pilkkaa ja tunsi 
huonommuutta, koska puhui venäjää vahval-
la aksentilla. Omakielinen Jumalan Sana on 
ollut paras lääke tähän sielun kipuun.  
 

Kiertoajelulla tutustuimme Tallinnan nähtä-
vyyksiin, muun muassa Rocca al Maren 
ulkoilmamuseoon ja juutalaiseen museoon 

sekä synagogaan. Päivien yhdeksi kohokoh-
daksi muodostui käynti virolaisen ystäväper-
heen luona. He olivat mukana raamatun-
käännöstyössä jo rautaesiripun aikana. Hei-
dän kodissaan on pidetty lukuisia käännös-
työn palavereita eri puolilta Neuvostoliittoa 
tulleiden työntekijöiden kanssa. Saimme 
kokea ylenpalttista vieraanvaraisuutta ja 
rakkautta näiltä ystäviltä. Kääntäjille oli valta-
va kokemus kuulla työn alkuvaiheista. Eräs-
kin heistä liikuttui aivan kyyneliin asti, kun sai 
tietää, että jo vuosikymmeniä sitten oli niitä, 
jotka ajattelivat vähemmistökansoja. 
 

Viimeisen päivän aamuna Sanaa oli jaka-
massa RKI:n Tukholman osaston johtaja 
Brane Kalčevič. Hän kertoi myös siitä 
käännöstyöstä, mitä Venäjällä tehdään muil-
la kuin suomalais-ugrilaisilla kielillä. Näin 
saimme tuntea, että olemme osa suurta 
raamatunkääntäjäperhettä. 
 

Yhteinen tapaaminen virkisti ja rohkaisi mei-
tä kaikkia.  
 

Rukoushetkissä muistimme erityisesti komi-
permjakkeja. Heidän ensimmäistä Uutta 
testamenttiaan painetaan parhaillaan. Kiitos 
tuestasi! 
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Kuvatekstit: 
• matkalaiset yhteiskuvassa 
• mokšan työryhmäläisiä kansallisissa asuissa 
• vierailulla synagogassa 
• vieraanvaraisuutta ystäväperheen luona 
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