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MEDIALÄHETYKSEN KOLEHTIPYHÄN TAI MUUN 
SEURAKUNNAN LÄHETYSPYHÄN/TILAISUUDEN YHTEYTEEN  

 
Nauhoita ystävä! TOIMINTAIDEA  

Ideoimme ystävänpäivän jumalanpalveluksessa tai 
kirkkokahveilla/lähetystilanteessa toteutettavaksi Nauhoita ystävä -
toiminnallisen osion. Seurakunnista saamamme palautteen rohkaisemina, 
varioimme toimintaidean käyttöön myös kolehtipyhän jälkeen. Ideaa voi 
käyttää myös kirkkohallituksen suosituskolehdin Sat-7 Türk kolehdin 
keräämisen yhteydessä.  

LÄHTÖKOHTA: Nauhoita ystävä ‒ punaisella nauhalla lähetysrakkauteen 
Nauha lahjoitetaan toiselle. Nauha osoittaa siunauksen ja on kutsu tulla 
mukaan lähetystyöhön. Sillä voi kutsua mukaan esim. seurakunnan 
nimikkolähetystyöhön.  
 
Nauhoita ystävä! 
TOIMINTAIDEA jumalanpalveluksessa  
Punaisen nauhan ideaa voi hyödyntää jumalanpalveluksessa esim. seuraavalla tavalla. 
Ennakkovalmistelut:  

- Hanki 5‒7 mm leveää kirkkaanpunaista (satiini)nauhaa ja leikkaa 30-40 cm:n pätkiksi riittävä määrä 
jaettavaksi jokaiselle. 

- Kopio (vähän vahvemmalle paperille) ystäväkortteja mukana tulevasta pohjasta ja leikkaa ne korteiksi. 
Riittävä määrä, että riittää kaikille ja ystävällekin vietäväksi.  

- Varaa Lähde-lehden numeroa jaettavaksi. Sansan toimiston yhteystiedot materiaalien tilauksia varten 
p. 019 457 7700 tai sansa@sansa.fi.   

- Kutsu vapaaehtoisia palvelutehtäviin. 
 

Toteutus: Nauhoja jaetaan messuun/jumalanpalvelukseen tulijoille toivotettaessa ovilla. Ne voi myös jakaa 
virsikirjan välissä kätevästi. (Esim. Tuomasmessussa ne jaettiin 360 henkilölle virsikirjan välissä.) 
 
Kolehtipuheen yhteydessä selitetään esimerkiksi tähän tapaan: 
”Sait tullessasi punaisen nauhan. Voit nyt ottaa nauhan käteesi ja solmia se ystäväsi tai vieressä istuvan 
ranteeseen tai vaikkapa napinläpeen.” Samalla kun väki ryhtyy katselemaan ympärille voit rohkaista: ”Jos ei 
löydy ketään vierestä voit vähän hakea kauempaakin. Tai voit myös sitoa nauhan itse omaan ranteeseesi, 
napinläpeesi tai vaikkapa laukkuusi. Nauha ranteessa on päättymätön ympyrä ja symboloi lähetystyön 
jatkuvuutta. Nauhalla kerrot edelleen viestiä lähetysrakkaudesta; ystävästä kaukana, esimerkiksi Turkissa. 
(Tähän voi vaihtaa myös oman seurakunnan medialähetyskohteen tai muun nimikkokohteen).  

 
Kirkkohallituksen kolehtisuositus vapaita kolehteja varten 2016:  
Turkinkielinen tv-työ Medialähetys Sanansaattajien kautta. Kolehti käytetään vahvistamaan uutta laajenevaa 
kristillistä SAT-7 Türk-satelliitti-tv-kanavaa. Ekumeeninen SAT-7 Türk-kanava on saanut kanavapaikan Türksat-
satelliitista, jota enemmistö turkkilaisista haluaa katsoa. Miljoonat katsojat saavat mahdollisuuden kuulla 
evankeliumia Jeesuksesta, jota he eivät vielä tunne. 
 

LÄHETYS               YSTÄVYYTTÄ 
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Olet kutsuttu Jumalan tehtävään. Nauha muistuttaa Jumalan rakkauden ja evankeliumin kulusta sydämestä 
sydämeen. Kun palaat jumalanpalveluksesta arkeen, voit miettiä kenet ystävän, tutun tai työtoverisi haluaisit 
kutsua mukaan lähetystyöhön. Voit kertoa hänelle mitä uutta kuulit lähetystyöstä tänään ja kietoa nauha 
hänen ranteeseensa.” 
 
Kirkosta lähdettäessä voidaan ovella jakaa pyhän psalmitekstillä varustettuja ystäväkortteja yhdessä Lähde-
lehden kanssa. Kortteja, punaisia nauhoja ja lehtiä voidaan antaa myös kirkosta lähtijälle mukaan myös 
useampi kappale ystävälle vietäväksi ja kutsumiseksi mukaan lähetystyöhön. 
 
 
Nauhoita ystävä! 
TOIMINTASIDEAMUUNNOS  
Pienpiiriin, kirkkokahveille tai infopöytään lähetystilaisuuden yhteyteen (jos esim. pienryhmä pitää sellaista). 
Ennakkovalmistelut ovat samat kuin edellä. 
 
Toteutus ja selitys: 
Nauha kertoo lähetystyötä. Jaetaan nauhat esim. laittamalla kori kiertämään. Osallistujia ohjeistetaan 
ottamaan nauha käteen ja solmimaan ystävän tai vieressä istuvan ranteeseen tai vaikkapa napinläpeen. 
Kerrotaan, että nauha on konkreettinen väline. Se kertoo edelleen viestiä lähetysrakkaudesta, Jeesuksen 
lähetystehtävästä. Nauha muistuttaa ystävästä kaukana, esimerkiksi Intiassa, jolle ystävänpäivän kolehti 
suunnataan. Näin sitoudumme Jumalan antamaan tehtävään. Iloinen, näyttävä, punainen nauha saa 
muistuttaa meitä Jumalan rakkauden kulusta sydämestä sydämeen. 
 
Nauha on lahja ja sisältää siunauksen. Nauhan mukana voidaan antaa raamatunlauseella varustettu 
ystäväkortti, jossa on psalmiteksti. Kortteja, punaisia nauhoja ja lehtiä voidaan antaa mukaan useampi kappale 
ystävälle vietäväksi ja kutsumiseksi mukaan lähetystyöhön. 
 
 
”Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. 
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. 

Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa. 
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, 
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.” 
    
  Psalmista 91 

 
Rukous: Herra, kiitos ystävyyden lahjasta. Sinä kutsuit meidät 
ensin ja annoit esimerkin. Auta meitä nauhoittamaan uusia 
ystäviä: välittämään lähetyskutsua ja rakkautta. Aamen. 
 

             LÄHETYS               RAKKAUTTA 

Lisätietoja Sansasta:  
Merja Vuohela, palvelukoordinaattori, merja.vuohela@sansa.fi,  
p. 050 437 2151.  
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