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  JUHA AUVINEN medialähetysjohtaja

Kristillinen media kutsuu 
Jumalan valtakuntaan
Timo Reuhkala

 MEdIA kUtsUU MEItä kuluttamaan 
enemmän mediaa. Viestimet käyttävät 
kaikkea tietoa, erilaisia keinoja ja hou-
kuttimia saadakseen ihmiset seuraamaan 
välineitään. Monesti se tehdään keinoja 
kaihtamatta ja seurauksista välittämättä. 
Tuottajat tutkivat psykologisia ja sosio-
logisia keinoja saada ihminen kiinnos-
tumaan ja seuraamaan ohjelmia. Usein 
käytetään myös yrityksen ja erehdyksen 
menetelmää.

Kristillinen media kutsuu meitä pysäh-
tymään ja miettimään elämän tarkoitusta. 
Sen pohtiminen koskee kaikkia ihmisiä ja 
kuuluu ihmisen perusolemukseen. Joskus 
koemme aiheen myös pelottavana ja kart-
telemme sitä, koska se vie meidät vaikei-
den kysymysten äärelle.

MYÖs kRIstILLINEN MEdIA käyttää 
kaikkea olemassa olevaa tietoa ja taitoa, 
johon sillä on varaa, tehdäkseen ohjelmis-
ta vaikuttavia ja kiinnostavia. Monesti 
kristillisillä mediataloilla ei ole tarpeeksi 
resursseja tehdä laadukkaita ohjelmia. 
Siksi kristittyjen kannattaa yhdistää voi-
mavaransa. Useimmat kristilliset mediat 
ovat vastuullisia siinä millaisia keinoja 
käyttävät ja haluavat rakentaa yhteiskun-
taa ja yhteistä hyvää.

Kristillisen median tehtävä on kutsua 
Jumalan valtakuntaan. Media muokkaa 
vahvasti tunteitamme ja asenteitamme, 
jotka joko estävät valtakunnan löyty-
misen tai auttavat siinä. Medialähetys 
Sanansaattajissa me haluamme auttaa ih-
misiä löytämään saman mikä on auttanut 
meitä elämässä. 

 kYMMENEN VUOttA sIttEN etiopialainen 
Yemisrach Dimts -viestintäkeskuksen amharan- ja 
oromonkielisten radio-ohjelmien tuottaja Mesfin 
Biru ihmetteli kysymystäni Mekane Yesus -kirkon 
ohjelmien jakamisesta hengellisiin ja sosiaalisiin. 
Hänen mukaansa kyseisiä ulottuvuuksia ei voi 
erottaa toisistaan.

Ohjelmissaan Biru vastasi Raamatun pohjalta 
kuuntelijoiden kysymyksiin, jotka koskivat perhe-
elämää ja terveyttä, kuten HI-virusta ja aidsia. Hän 
jopa joutui neuvomaan, miten saada puhdasta vet-
tä. Ihminen on henkinen, hengellinen ja fyysinen 
kokonaisuus, ja hänen tarpeensa sen mukaiset.

TÄMÄ NOUSI MIELEENI seuratessani Suomessa us-
konnosta ja kehitysyhteistyöstä käytävää keskus-
telua.

Sen sysäsivät liikkeelle Ulkoasiainministeriön 
kehitysyhteistyöosaston kysymykset kristillisten 
järjestöjen roolista kehitysyhteistyössä ja siitä, 
miten järjestöt pitävät erillään lähetystyön ja kehi-
tysyhteistyön. Esillä on ollut myös UM:n eettisten 
ohjeiden noudattamisen valvonta ja ihmisoikeus-
perustaisen kehitysyhteistyön syrjimättömyyden 
periaate.

Keskustelu on ollut pääosin asiallista ja kris-
tillisten järjestöjen pitkäaikaista ja asiantuntevaa 
työtä arvostavaa.

NOIN 30 KRISTILLISTÄ KANSALAISJÄRJESTÖÄ – 
joukossa viisi kirkon lähetysjärjestöä – korostaa, 
että maallistumisesta huolimatta kristillinen usko 
on suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen merkit-

tävä eettinen ja myönteistä inhimillistä kehitystä 
edistävä voimavara.

Se kanavoituu globaalissa etelässä laajasti ja 
syrjimättömästi haavoittuvien ihmisryhmien ja 
hauraiden kansalaisyhteiskuntien hyväksi. Työssä 
korostuvat kristillisen ja yleisen etiikan mukaiset 
inhimillisyyden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-
puolisuuden periaatteet.

KAIKKI KEHITYSAJATTELU NOJAA johonkin arvo-
pohjaan. Uskontoneutraalia yhteiskuntaa ei ole, 
eikä uskontojen merkitystä kehityksessä voi si-
vuuttaa. Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt nauttivat 
kansalaisten luottamusta ja ovat avainasemassa 
kehittyvissä yhteiskunnissa.

Kristillisissä järjestöissä ja niiden kumppani-
verkostoissa on uskonnollista lukutaitoa eli kykyä 
ymmärtää uskonnollista kieltä ja logiikkaa, mikä 
edistää uskontojen kanavoimista kehityksen voi-
mavaroiksi.

Järjestöjen välittämä muu tuki perustuu puh-
taasti seurakuntien ja yksityisten lahjoittajien anta-
maan taloudelliseen tukeen. 

Uskontoneutraalia yhteiskuntaa 
ei ole, eikä uskontojen merkitystä 
kehityksessä voi sivuuttaa.
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Uskonto ja kehitysyhteistyö

Leena Punkari
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 LäHdE 3/2015 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin jaloin. 
Tässä numerossa on esillä niin Sansan toimintavuosi 2014 kuin useamman alkuvuoden 2015 kokouksen anti. 
Esillä ovat muun muassa Hollanti, Indonesia, Intia, Iran, Japani, Kamerun, Kiina, Kroatia, Kypros, Mekong-alue 
Kaakkois-Aasiassa, Mongolia, Ranska ja Viro.

Tässä numerossa:
2  PääkIRJOItUs

     IkkUNA

    LäHEtYskULMA Timo Reuhkala ja 
 kutsu Jumalan valtakuntaan.
 
4  UUtIsIA

5  tEOLOGIA Martti Lutherin 
 teologiasta ja rukouksesta.

6–8  PääJUttU: Paluupostia maailmalta.

9  MEdIALäHEtYsPäIVIEN OHJELMA 
  
10  JUttU: Toivon paatis ja riksalla.

11–14  sANsAN VUOsI 2014. Tiivistelmä 
 vuosikertomuksesta.
 
15  tUkEVAstI YHdEssä Pirjo 
 Hyövältin mietteissä edesmennyt 
 lähetysystävä.

16  LäHtEELLä Mervi Viuhko kirjoittaa 
 todistajan tehtävästä ja Kristuksen 
 seuraajista.

      RUkOUs

17  sANsALAIsENA Hallituksen jäsen 
 Kari Eskelinen kirjoittaa.

18  kIRJE kENtäLtä Marja-Liisa ja Jakov 
 Mrcelan 30 Kroatian-vuotta.

19  JUttU: Mekong-alueella on 
 evankeliumin aika.

20  PUtIIkkI

21  VIItENUMEROt

22  RAAMAttU kANNEstA kANtEEN

23  LäHdE MUkAAN Sansan 
 työntekijöitä, seniorityöntekijöitä, 
 vapaaehtoisia aluetyöntekijöitä (VAT), 
 hallituksen jäseniä sekä Sansa-
 lähettiläitä ja Hanna-lähettiläitä voi 
 kohdata tilaisuuksissa.

24  MUkANA MIssIOssA Ranskalainen 
 Christine Marc tykästyi Suomeen, 
 löysi elävän uskon, suomenkielisen 
 Raamatun ja Hanna-työn.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.
 Sansa perustettiin Hyvinkäällä vuonna 1973. Se tukee  
kristillistä mediatyötä 39 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja 
Euroopassa. Nykyajan tekniikka vie viestin Jeesuksesta 
suoraan vastaanottajan korvaan tai silmien eteen, ajattomasti 
ja rajattomasti.
 Työn huomattavimmat kohdealueet ovat Intia, muslimi-
maat, Kaakkois Aasia ja Kiina. Sansalla on lähetystyöntekijöitä 
arabiankielisessä radio- ja tv-työssä Ranskassa sekä projekti-
työntekijöitä hindinkielisessä tv-työssä Intiassa. Yhdistyksen 
työntekijöitä on myös sekä TWR-Euroopan että Kroatian 
evankelisen kirkon työyhteydessä. Kolme lähettiä tai pro-
jektityöntekijää tekee medialähetystyötä asemapaikkanaan 
Suomi.

Asiakasrekisteri Medialähetys Sanansaattajat käyttää  
osoitetietojensa lähteenä henkilötietolain (22.4.1999) mukaista  
asiakasrekisteriä. Rekisteriseloste on saatavissa Sansan 
kotisivuilta osoitteesta: www.sansa.fi.

Pankki Keski-Uudenmaan Osuuspankki  
tilinro IBAN: FI37 5062 0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa 
lisäksi SWIFT/BIC-tunnus: OKOYFIHH. Sansan kanssa voi tehdä 
myös sopimuksen joko suoramaksusta tai e-laskusta, 
yhteydenotot: Pirjo Hyövälti, 019 457 7747 tai 
pirjo.hyovalti@sansa.fi.

41. vuosikerta
Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija  
Medialähetys  
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja  
Juha Auvinen 
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri
Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi

Taitto
Pirkko Valtonen
pirkko.valtonen@leipapuu.fi

Lehden ja yhdistyksen  
postiosoite ja puhelin
PL 13, 05801 Hyvinkää
vaihde 019 457 7700
faksi 019 457 7780

Käyntiosoite
Munckinkatu 67, Hyvinkää
Toimisto on auki arkisin (ei la) 
klo 9–15

Sähköpostiosoitteet
lahde.toimitus@sansa.fi
sansa@sansa.fi

Kotisivun osoite
sansa.fi

Tilaukset ja  
osoitteenmuutokset
Arja-Leena Kajovalta
arja-leena.kajovalta@sansa.fi
019 457 7744

Tilaushinnat
Kotimaahan ja Pohjoismaihin:
■ Vuositilaus 37 euroa/vuosi
■ Kestotilaus 32 euroa/vuosi
■ Opiskelijatilaus 21 euroa/vuosi
Pohjoismaiden ulkopuolelle:
■ Vuositilaus 48 euroa/vuosi
■ Kestotilaus 43 euroa/vuosi, 
lentokuljetus

Kestotilaus on voimassa vuo-
den kerrallaan. Ellei peruutusta 
tehdä ennen tilausjakson päät-
tymistä, tilaus jatkuu vuoden 
eteenpäin ilman erillistä ti-
lausuudistusta. Tilaus voidaan 
sanoa irti milloin tahansa.

Ilmoitukset
lehden toimitukseen

Ilmoitushinta
1 euro/pmm + alv 24 %

Lähde ilmestyy
6 numeroa vuodessa

Painopaikka
I-print Oy, Seinäjoki

ISSN-L 1457-9413
ISSN 1457-9413 (painettu)
ISSN 1799-5167 (verkkojulkaisu)

Seuraava numero  
ilmestyy 28.8.2015. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee olla 
toimituksessa 3.8.2015.
Kannen kuva 
Annaleena Pakkanen

Pahoittelemme tämän numeron myöhästymistä!
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Lähde

  sAWtU LINJIILAA yllä-
pitävät Luterilainen maail-
manliitto (LM) ja Kamerunin 
evankelis-luterilainen kirkko. 
Sekä studion toimitilat että 
kirkon päämaja ovat Ngaoun-
dérén kaupungissa. Se taas 
sijaitsee keskellä Adamawan 
maakuntaa, joka ulottuu 
toisaalla Nigeriaan, toisaalla 
Keski-Afrikan tasavaltaan.

Studiosta kerrotaan, että 
Boko Haramin teot ovat siellä 
tuttuja, ainakin toistaiseksi, 
vain televisiosta.

– Toisaalla Kamerunissa 
Boko Haramin joukot ovat tap-
paneet satoja kamerunilaisia 
siviilejä ja sotilaita. Kamerunin 
armeija taas surmasi taisteluis-
sa tuhansia ääri-islamisteja.

– Nykyisin tilanne on pa-
remmin hallinnassa.

LML:N KAUTTA tulleen Sawtu 
Linjiilan vastauksen mu-
kaan Kamerunin hallitus on 
siirtänyt perheitä pois vaara-
vyöhykkeeltä, mutta nämä 
perheet kärsivät nyt nälän-
hädästä ja välttämättömien 
tarvikkeiden puutteesta.

– Tuemme kärsiviä perheitä 
rukouksin, mutta meillä ei ole 
rahaa ostaa tai toimittaa heille 
tarvikkeita (ruoka, vesi, saip-
pua, vaatteet…)

– Olemme tuottaneet 
radio-ohjelmia, jotka kutsuvat 
eri uskontokuntien jäseniä 
kunnioittamaan toisiaan, käy-
mään vuoropuhelua, elämään 
sovussa ja rauhassa. Jokaisen 
ihmisen elämä on pyhä, eikä 

kenelläkään ole oikeutta ottaa 
sitä pois uskonnon nimissä.

MEDIALÄHETYS Sanansaattajat 
(Sansa) on tukenut Kamerunin 
evankelis-luterilaisen kirkon 
fulfuldenkielistä radiotyötä 
vuodesta 1996 LML:n kautta.

Kieltä puhuu Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa 
lähes kymmenen miljoonaa 
fulani-paimentolaista, pääosa 
muslimeja. Myös ääri-islamis-
tisen Boko Haramin jäsenissä 
on paljon fulaneja, mikä on 
lisännyt ohjelmien merkitystä 
entisestään.

Boko Haramin katsotaan 
tähtäävän islamilaisen valtion 
perustamiseen Pohjois-Ka-
meruniin, Pohjois-Nigeriaan, 
Etelä-Tšadiin ja ainakin osittain 
Keski-Afrikan tasavaltaan.  

Lähde

  tELEVIsIOtOIMIttAJA 
David Ezzine keskittyy jat-
kossa työhön, joka parhaiten 
palvelee Lähi-idän ja erityi-
sesti Pohjois-Afrikan yleisöä. 
Davidin erityisosaaminen on 
evankeliumin viemisessä ta-
vallisten pohjoisafrikkalaisten 
ulottuville.

Aika on muuttunut. Poh-
jois-Afrikkaan suunnatun ara-
biankielisen radiotyön mer-

kitys on selkeästi vähentynyt, 
ja vaikuttavin viestintäväline 
on televisio. Siksi Studio Al 
Morsalin internetradio- ja 
kotisivutyö lopetetaan.

DAVID JA Marja-Liisa Ezzine 
jatkavat työskentelyään Etelä-
Ranskassa, mutta isosta Stu-
dio Al Morsalin toimistosta ja 
studiotilasta luovutaan.

Ezzinet voivat hoitaa työs-
sä pienemmässä toimistossa, 
ja David nauhoittaa jatkossa 

yhteistyökumppanien tiloissa 
kaikki tv-ohjelmansa. Näin 
säästyy jonkin verran sekä 
työtä että kustannuksia, ja 
keskittyminen tärkeimpään 
voi korostua.

RADIO- JA internet-työssä 
yleisö ohjataan olemassa 
oleville aktiivisille pohjoisaf-
rikkalaisille kotisivuille. 
Jälkihoitotyön vastuu siirtyy 
paikallisille tiimeille ja seura-
kunnille. 

Studio Sawtu Linjiilaa edustava pastori haastattelee paikallista paimenta tämän työmaalla.

Lähde

  MAtkALLA MIssIOssA -kIRJANEN on Muka-
na missiossa -kirjasen henkinen perillinen, mutta ei 
jatko-osa. Kun Mukana missiossa alaotsikko tarjosi 
Sytykkeitä lähetystyöhön, niin Matkalla missiossa 
kuljettaa Israelissa, maailmalla ja kotimaassa.

Kirjasessa on kymmenen lukua ja jokaisessa luvus-
sa kolme näkökulmaa. Matka Israelissa -osiot joh-
dattavat Raamatun maisemiin Israelissa, juutalaisiin 
juhlapyhiin ja raamatunkertomuksiin.

Evankeliumi muuttaa maailmalla -osioiden 
välityksellä kurkistetaan kristillisten radio- ja tv-
ohjelmien vaikutukseen eri puolilla maailmaa. Sansa 
ennen ja nyt -osioissa kuvataan Medialähetys Sanan-
saattajien vaiheita ja työn laajentumista. Mukana on 
myös työhön osallistuvien suomalaisten puhuttelevia 
tarinoita.

KIRJASEN TEKIJÄT OVAT 
Israelissa asuva, suoma-
laissyntyinen filosofian ja 
teologian maisteri Tanja 
Alon sekä Sansan vapaa-
ehtoistoiminnan johtaja 
Mervi Viuhko. Tanja 
käyttää turvallisuussyistä 
peitenimeä.

Matkalla missiossa -kir-
jasessa on runsas kuvitus, 
ja sen on taittanut graafi-
nen suunnittelija Pirkko 
Valtonen. Sen julkaisija 
on Sansa.  

Matkalla missiossa 
-kirjanen tuli painosta

Matkalla missiossa pyrkii 
antamaan virikkeitä todistajan 
tehtävään.

Helsingin seurakunnat piti
lähetysmäärärahat ennallaan

  HELsINGIN sEURAkUNNAt eivät tingi kansainvä-
lisen avun euroista ja keskittävät lähetysmäärärahan-
sa jatkossakin kolmelle järjestölle.

Helsinki käyttää ensi vuonna lähes kolme miljoo-
naa euroa lähetystyöhön ja kansainväliseen apuun. 
Näin päätti Helsingin seurakuntien yhteinen kirkko-
valtuusto kokouksessaan 11. kesäkuuta yksimielisesti. 
Summa on sama kuin kuluvana vuonna.

– Tämä päätös viestii vahvasti siitä, ettei kehitys-
apua pidä leikata, ja että kirkko kantaa vastuunsa 
kaikkein köyhimmistä myös kiristyvässä taloudel-
lisessa tilanteessa, sanoo yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Kaisa Raittila.

VALTUUSTO PÄÄTTI samalla, että kansainvälinen apu 
kanavoidaan jatkossakin kolmen yhteistyökump-
panin kautta. Määrärahan kokonaissummasta 17,6 
prosenttia osoitetaan Kirkon Ulkomaanavulle, 47,6 
prosenttia Suomen Lähetysseuralle ja 5,2 prosenttia 
Suomen Pipliaseuralle. Loput noin 30 prosenttia vara-
taan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi kohden-
nettuihin avustuksiin, kuten katastrofiapuun.

– Lähetysrahojen kanavoiminen kolmen yhteistyö-
kumppanin kautta on tehokkaampaa kuin eurojen 
pilkkominen useampaan pieneen siivuun. Lisäksi 
nämä järjestöt ovat yksiselitteisesti sitoutuneet kaik-
kien vähemmistöjen oikeuksien ja tasa-arvon edistä-
miseen sekä koti- että ulkomaisessa toiminnassaan, 
Raittila perustelee.

NYT PÄÄTETYSSÄ 2,9 miljoonan euron määrärahassa 
eivät ole mukana seurakuntien ja seurakuntalaisten 
itsenäisesti keräämät ja tilittämät lähetysrahat. Tämä 
yhteisen budjetin ulkopuolinen avustussumma on 
noin 2,8 miljoonaa euroa vuosittain.  

Sawtu Linjiilan ohjelmissa
korostuu elämän pyhyys
Ääri-islamistinen Boko Haram -järjestö on ottanut yhteen myös Kamerunin 
armeijan kanssa. Alue, jolla kristillinen Studio Sawtu Linjiila Koillis-Kamerunissa 
sijaitsee, on toistaiseksi säästynyt Boko Haramin hyökkäyksiltä.

Sansan kuva-arkisto

Sansan oman Pohjois-Afrikan työn 
rakenne kevenee
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Juha Auvinen

Reformaation jälkeisten vuo-
sisatojen teologisen kuorru-
tuksen alta pyritään etsimään 
alkuperäistä Martti Lutherin 

ajattelua ja uskontulkintaa ja tuomaan 
sitä jatkuvasti muuttuvaan nykypäivän 
ympäristöön.

Myös Aasian luterilaiset kirkot har-
rastavat itsetutkiskelua, josta meilläkin 
on opittavaa. Yksi tarkastelun aihe on 
ollut Lutherin suhde rukoukseen. In-
donesialainen piispa, tohtori Ephorus 
Jahanrianson on 2004–2012 tutkinut 
Lutherin sitoutumista rukoukseen ja 
sitä, miten tuo sitoumus näkyy Pohjois-
Sumatran luterilaisissa kirkoissa ja 
niiden papistossa.

Lutherista sanotaan, että hän saar-
nasi voimakkaasti, kirjoitti selkeästi, ja 
että hänen rohkeutensa ja selkeytensä 
perustui rukoukseen. Luther kirjoitti 
ja puhui rukouksesta luodakseen yh-
teyden arjen elämän ja Jumalan sanan 
välille.

Hänen rukouselämänsä kulmakiviä 
olivat käskyt, uskontunnustus, Isä mei-
dän, Jeesuksen ja apostoli Paavalin sa-
nat sekä Psalmit. Näiden mietiskelyyn 
liittyneet rukoukset ja niiden aiheet 
vaihtelivat tilanteen ja sen mukaan, 
mitä Pyhä Henki johti rukoilemaan. 
”Yksi sana Pyhän Hengen saarnaa on 

sanansa ja kuuliaisuuden tähden, ei 
meidän henkilömme tähden, olimmepa 
sitten hurskaita tai syntisiä, arvollisia 
tai arvottomia.

Jopa käskyä enemmän rukoilijaa 
tulisi opettaa ja innostaa rukoilemaan, 
että Jumala on luvannut antaa sen, mitä 
häneltä rukoillaan. Tässä yhteydessä 
Luther viittaa psalmiin 50 jakeeseen 15: 
”Huuda minua avuksi hädän päivänä! 
Minä pelastan sinut”, ja Jeesuksen lu-
paukseen Matteuksen evankeliumissa 
(7:7): ”Pyytäkää, niin teille annetaan… 
sillä jokainen pyytävä saa.”

Isä meidän -rukouksessa Jumala 
on antanut valmiin sanamuodonkin. 
Luther toteaa, että ”niistä [sanoista] 
ymmärrämme, että Jumala on otta-
nut tarpeemme sydämenasiakseen 
eikä meidän koskaan tarvitse epäillä 
sitä, ovatko tällaiset rukoukset hänelle 
otollisia ja kuuleeko hän ne varmasti. 
Tähän rukoukseen liittyy suurenmoi-
nen todistus siitä, että Jumala kuulee 
sen erityisen mielellään.”

Luther korostaa, ettei pyynnöissä 
tule tyytyä vähään: Jumala haluaa pi-
tää sen kunnian, että hän antaa paljon 
enemmän ja runsaammin kuin kukaan 
voi käsittää. Hän on kuin ikuinen ja eh-
tymätön lähde. Mitä enemmän hänestä 
kumpuaa ja virtaa, sitä enemmän hän 
itsestään antaa. Kaikkein eniten hän 
toivoo, että häneltä pyydettäisiin paljon 
ja suuria asioita.

”Me häpäisemme Jumalaa ja riis-
tämme häneltä kunnian, jos halvek-
simme niitä sanomattoman runsaita 
lahjoja, joita hän meille tarjoaa ja lupaa, 
emmekä uskalla ottaa niitä vastaan. 
Kaikkeen tähän on syynä epäusko.”

”Tulkoon sinun
valtakuntasi”
Selittäessään Isä meidän -rukouksen 
toista pyyntöä Luther sanoo, että Juma-
lan valtakunta on ensimmäinen asia, 
jota tulee rukoilla. Sen myötä seuraa 
varmasti runsain määrin kaikkea muu-
ta, kuten Kristus sanoo: ”Etsikää ensin 
Jumalan valtakuntaa, niin myös kaikki 
tämä teille annetaan” (Matt. 6:33).

Jumalan valtakunnan tulemista 
rukoillaan, että se menestyisi ja saisi 
suosiota ja kannatusta myös mui-
den kansojen keskuudessa. Näin se 
vääjäämättömästi etenisi kaikkialle 
maailmaan, ja monet ihmiset pääsisi-
vät Pyhän Hengen vetäminä osallisiksi 
lunastuksesta, niin että kaikki yhdessä 
voivat ikuisesti pysyä armon valtakun-
nassa.

Jumalan valtakunta näet toteutuu 
kahdella tavalla: Ensiksi se toteutuu 
täällä ajassa sanan ja uskon välityksellä. 
Toiseksi se toteutuu ikuisesti Kristuk-
sen ilmestyessä tuomiolla. Isä meidän 
-rukouksessa pyydämme kumpaakin: 
että valtakunta saavuttaisi ne, jotka ei-
vät vielä ole siitä osallisia, ja että se joka 
päivä kasvaen saapuisi niiden luokse, 
jotka ovat jo päässeet siitä osallisiksi. 
Toiseksi, että se tulisi luokse myös ian-
kaikkisessa elämässä.  

Lutherille rukous on teologiaa 
ja teologia rukousta
TEOLOGIA Reformaation merkkivuoden lähestyessä luterilaiset ja muutkin kirkot eri puolilla 
maailmaa paneutuvat siihen perintöön, jonka uskonpuhdistaja nimeään kantavalle kirkolle jätti.

Luther korostaa, 
ettei pyynnöissä tule 
tyytyä vähään.

Jumalanpalveluksessa indonesialaisessa gerejassa. Kyseinen kirkko sijaitsee Padangissa Sumatran saarella.

paljon parempi kuin tuhat rukoustam-
me”, Luther kirjoitti.

Jahanrianson toteaa, että nykyisin 
ihmiset alkavat tuntea olonsa levotto-
maksi jo kymmenen minuutin rukoi-
lemisen jälkeen. Hänen tutkimuksensa 
mukaan parhaimmillaankin vain noin 
kolmannes Pohjois-Sumatran luterilai-
sista papeista ja seurakunnan vanhim-
mista rukoilee ja mietiskelee Jumalan 
sanaa Lutherin esimerkin mukaan 
aamuin illoin.

Kirkon uudistuksen
perustana rukous
Uudistaessaan kirkon opetusta Luther 
korosti rukouksen ja teologian välistä 
yhteyttä. Hän piti rukousta uudistus-
työnsä tärkeimpänä osana ja perustana. 
Hänen mukaansa rukous merkitsee 
teologiaa ja teologia merkitsee ruko-
usta.

Hänen teologiansa on rukouksen 
hedelmää. Hän näkikin rukouksen 
kristillisen yhteisön erityispiirteenä ja 
kirkon merkkinä. Kirkko on rukousta 
varten, ja jos kirkko jatkaa rukoilemis-
ta, se jatkaa olemassaoloaan.

Luther sanoi, että hänellä on niin 
paljon tekemistä Jumalan työssä, ettei 
hän saisi sitä milloinkaan tehdyksi, ellei 
hän rukoilisi kolmea tuntia päivässä.

Isossa katekismuksessa Luther 
selostaa: rukoilemme koska Jumala on 

käskenyt rukoilla. ”Hän haluaa meidän 
rukoilevan, ja hän on mieltynyt meidän 
rukouksiimme, ei meidän tähtemme 
vaan siksi, että rukous on hänen meille 
antama tehtävä.” Jumala myös lupaa 
vastata rukouksiin.

Lutherin mukaan kuuliaisuus toisel-
le käskylle ”Älä käytä väärin Herran, 
Jumalasi nimeä” vaatii ylistämään 
pyhää nimeä ja kaikessa hädässä huu-
tamaan sitä avuksi eli rukoilemaan. 
Havainnollistaakseen tätä Luther kir-
joittaa, että mikäli aiomme olla kristit-
tyjä, emme saa toimia oman mielemme 
mukaan, vaan meidän pitää ja meidän 
on pakko rukoilla, samoin kuin meidän 
pitää ja meidän on pakko olla kuuliai-
sia isälle, äidille ja esivallalle.

Jumala on kuin
ehtymätön lähde
Luther myös muistuttaa, että rukous 
saa arvonsa siitä, että Jumala on niin 
käskenyt tehdä. Ei siitä, kuka rukoi-
lee tai mitä ja minkä puolesta rukoil-
laan. Jumala hyväksyy rukouksemme 

Eila Murphy
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Monenlaisia antenneja, mainoskyltti, buddhalainen temppeli todennäköisesti ja 
kattoterassikoti Bangkokissa. Asukkaita Thaimaan pääkaupungissa on noin 
yhdeksän miljoonaa.

Mongolia on maailman harvimmin asuttu valtio. Maassa on hevosia yhtä paljon kuin 
ihmisiä, ellei enemmän. Noin kolmannes kansasta kiertää edelleen jurttineen ja 
eläimineen laitumelta toiselle.

 Eila Murphy Tiina Virtanen

1 AFAR ”Opiskelin aikoinaan 
Jemenissä. Koko ikäni olen halun-
nut selvittää muslimien vaiettuja 
salaisuuksia. Kerran napsautin 

radion auki juuri kun siellä keskusteltiin 
näistä salaisuuksista. Pidin ohjelmasta 
heti ja aloin kuunnella sitä säännöllisesti.

Opin, että asiat ovat juuri niin kuin 
ohjelmassa sanotaan: ettei Isah (Jeesus) 
ole profeetta, vaan elävä tosi Jumala. 
Bushra Radio Dongolo -ohjelma paran-
taa muslimien ja kristittyjen välejä juuri 
avaamalla näitä salaisuuksia. En vielä tie-
dä, mitä loppujen lopuksi ajattelen, mutta 
tällä haavaa haluan rauhassa keskittyä 
ohjelman antiin ja ottaa asioista selvää.” 
YDCS/Etiopian evankelinen Mekane Ye-
sus -kirkko

2 ARABIA ”Hei, olen syyrialaispoi-
ka ja kirjoitan teille kotimaastani. 
Pidän SAT-7 Kids -kanavan oh-
jelmista. Toivon, että hyväksytte 

minut ystäväksenne. Rukoilkaa Syyrian, 
kotimaani puolesta. Tarvitsemme rukous-
tanne todella paljon. Siunauksin!” SAT-7 
Kids

3 BALI ”Minusta tuli kristitty nai-
misiinmenon kautta. En tiennyt 
kristinuskosta mitään enkä ym-
märtänyt Isoa Kirjaa; eihän mi-

nulla hinduna ollut ollut mahdollisuutta 
tutustua siihen. Vastavihittynä vaimona 
olin hyvin hämilläni kristillisestä perhe-
elämästä. Minulla oli hyvin vaikeaa, enkä 
tiennyt miten käsitellä vaikeuksiani. En 
osannut tehdä mitään.

Kun TWR alkoi lähettää kristillistä 
radio-ohjelmaa omalla kielelläni Suara 
Bahanan paikallisasemalta, sain avun 
ja vastauksia kysymyksiini ja ongel-
miini – etenkin niihin, jotka liittyivät 
avioliittoon. Oivalsin, kuinka jokaisella 
ongelmalla oli tietty tarkoitus elämässäni. 
Nyt tiedän, että Jumala antaa jatkossakin 
elämälleni ikuisen siunauksensa. TRW:n 
ohjelman kautta sain tämän siunauksen. 
Ne ovat myös auttaneet minua kasvama-
an uskossani, jonka tunnen jatkuvasti 
vahvistuvan ja uudistuvan.” TWR-Indo-
nesia

4 FARSI ”Olen kolmen lapsen äiti. 
Joka kerta, kun kuulen evanke-
liumin sanaa, iloitsen ja kiitän 
Jumalaa siitä. En todellakaan 

tiedä, miten voisin kiittää teitä. Tämä on 
Jumalan hyvää tahtoa minua kohtaan, 

että voin kuunnella radio-ohjelmianne.
Ensimmäisen kerran olin tekemisissä 

kristinuskon kanssa lapsena, kun näin 
unta Jeesuksesta. Hän sanoi minulle 
persian kielellä: ’Tyttäreni, olen kutsunut 
sinut palvelijakseni.’ Yritin olla ajattele-
matta koko unta.

Ajan kuluessa menin naimisiin. Ju-
malan armosta sain hyvän miehen, ja nyt 
rukoilen, että voisimme joskus jakaa myös 
saman uskon ja puhua hengellisistä asi-
oista. Kerran kun kuuntelin ohjelmaanne, 
annoin sydämeni Jeesukselle. Ohjelmassa 
kehotettiin kuuntelijoita seuraamaan hän-
tä, ja niin minä halusin tehdä, ja kerroin 
siitä myös miehelleni. Kerroin hänelle, 
että olin väsynyt elämään synnissä ja 
halusin elää Jumalan yhteydessä ja py-
hyydessä. Sitä ennen olin rukoillut, että 
Jumala auttaisi minua.

Siihen aikaan mieheni joi hieman 
liikaa, ja humalassa hän oli pahapäinen. 
Sen jälkeen, kun olimme saaneet lapsia, 
hän muuttui täysin. Kerran rukoilin, että 
Jumala auttaisi miestäni näkemään Kris-
tuksen ainutlaatuisuuden ja uskomaan 
häneen. Kävimme yhdessä ystäviemme 
luona kylässä, ja mieheni halusi lähteä 
kotiin aikaisin. Tiesin, että jos hän menisi 
kotiin yksin, hän alkaisi juopotella. Ru-
koilin, että Jumala ei antaisi hänen aloit-

taa juomista. Kun menin kotiin hänen pe-
rässään, yllätyin. Mieheni ei juonut vaan 
oli lukemassa Uutta testamenttia, jonka 
olin antanut hänelle. Tiesin, että Jumala 
oli vastannut rukouksiini ja aloin itkeä. 
Siinä mieheni edessä rukoilin Jeesuksen 
nimessä avoimesti.

Mieheni ei ole vielä ottanut Jeesusta 
vastaan omana Vapahtajanaan, mutta 
Jeesus Kristus on minun Herrani, samoin 
kuin vanhempieni ja siskonikin. Toi-
vottavasti myös siskoni lapset avaisivat 
silmänsä totuudelle. Tiedän, että Jumala 
vastaa rukouksiin.

Muistakaa perhettämme rukouksissan-
ne. Olen omistanut 17-vuotiaan poikani 
ja 13-vuotiaan tyttöni Kristukselle. Kir-
joitan teille taas, kun perheeni elämässä 
tapahtuu muutoksia. Kiitos vielä kerran 
siitä, että olette tuoneet ikuisen pelastuk-
sen ja ilon meille.” TWR

5 KHMER ”Minulla on kolme lasta 
ja autan miestäni peltotöissä. 
Olen käyttänyt rukouskalenteria 
yhden vuoden. Siinä on hienoa, 

että se keskittyy aina naisten tilanteisiin. 
Osallistun mielelläni Hanna-projektiin 
rukouskalenteria käyttämällä.” TWR ja 
FEBC

Palautteissa 
käsitellään usein 
perhe-elämää,
puolisoa, lapsia…
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Aasia on suurelta osin vielä vailla Jumalan sanaa
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Mervi Viuhko

Julkisesti kristitty Maduraissa. Intiassa vainotaan uskonnollisia vähemmistöjä Open 
Doors -järjestön selvityksen mukaan enemmän kuin koskaan. Silti kristittyjen kodin 
tunnistaa usein edelleen jo ovella.

Indonesia on maailman suurin saarivaltio ja maailman suurin muslimienemmistöinen 
maa. Heitä on noin 250 miljoonasta asukkaasta yli 80 prosenttia.

Monet köyhät perheet saattavat Kambodžassa majoittua liikuteltaviin asumuksiin. 
Sadekaudella joet ja järvet tulvivat, liete leviää ja rantaviivat siirtyvät.

TWR  Eila Murphy

7Lähde 3/2015



6 JAAVA ”Olen todella kiitollinen 
Naiset toivon lähteellä -ohjel-
masta, koska siinä opetetaan, 
miten olla sellainen äiti kuin 

Jumalan mielestä on hyvä. Haluan toi-
mia Jumalan tahdon mukaan, kasvattaa 
lapseni vastuullisesti ja opettaa itsenäi-
siksi.” TWR-Indonesia

7 JAPANI ”Olen ollut koko 
elämäni ajan sairas. Lääkäri 
neuvoi aina hankkimaan ystäviä 
ja tuttavia ja auttamaan toinen 

toisiaan. Minusta tosin tuntui, että oli 
parempi pysytellä yksin, sillä minähän 
olen vain vaivaksi muille. Toivoin, etten 

8 FARSI Sisarukset, tyttö ja poika, 
soittivat Teheranista. He sanoi-
vat, että katsovat lastenohjelmaa 
äitinsä kanssa joka päivä. He 

kiittivät ohjelmasta ja toivoivat, että hei-
dän nimensä mainittaisiin siinä jonain 
päivänä. SAT-7 Pars

9 KUKNA ”Koko perheemme 
kuuntelee ohjelmaanne. Kas-
vamme hengellisesti ja saamme 
ohjelmasta siunausta. Opimme 

ymmärtämään Raamattua. Kerromme 
ohjelmasta monille muillekin täällä Guja-
ratin osavaltiossa. Kirjoittakaa meille ja 
lähettäkää kirjallisuutta.” TWR-Intia

10 KURUKH ”Kuuntelen 
kurukhin- ja mundarin-
kielisiä lähetyksiänne. 
Kaikkien näiden hengel-

listen ohjelmien kautta saan siunausta. 
Jokainen ohjelmanne on osa onnellista 
elämääni. Sanon näin, sillä joka kerta 
kun kuuntelen ohjelmaanne, koen uuden 
onnellisuuden aallon. Jokainen ohjel-
ma on ainutlaatuinen ja hyödyllinen 
minulle. Opin jotain uutta ja ihanaa joka 
kuuntelukerralla. Kasvan hengellisesti 
ohjelmanne avulla. Siunatkoon Herra 
teitä kaikkia, sillä johdatatte monia hänen 
luokseen.” TWR-Intia

11 MANDARIINIKIINA 
”Olen jo neljän vuoden 
ajan saanut hengellistä 
ravintoa radio-ohjel-

mastanne Avoimin silmin. Olen myös 
hiljattain suorittanut teologiset opinnot. 
Olin ennen työnarkomaani, ja hyvin 
itsekäs ja määräilevä. Nyt haluan vain 
olla Jumalan uskollinen palvelija. Haluan 
perustaa seurakuntia. Kiitän Jumalaa 
siitä, että hän on antanut teidän kaltaisi-

anne uskollisia työntekijöitä ruokkimaan 
Kiinan piilossa eläviä kristittyjä Jumalan 
sanalla.” Voice of Salvation ja TWR

12 MONGOLI ”Olen us-
konut Jumalaan siitä 
saakka, kun aloin kuun-
nella radio-ohjelmaanne, 

joka tosin lähetetään työaikanani. Pidän 
Jumalan sanan kuuntelemisesta, ja 
tuntuu siltä, että kertomus Mooseksen 
elämästä rohkaisee minua. Toivoisin voi-
vani kulkea Mooseksen askelissa. Haluan 
todella puhua Jeesuksesta. Haluan tietää 
enemmän siitä, miten voin ottaa Jeesuk-
sen Kristuksen vastaan Pelastajanani.

 Minulla on vaimo ja tytär. Kun 
vaimoni oli lapsi, hän kävi sunnuntaisin 
pyhäkoulua. Ryhdyttyäni kuuntelemaan 
ohjelmaanne, tajusin tehneeni virheen, 
kun kieltäydyin kirkossakäynnistä vai-
moni kanssa. Tiesinhän, että vaimoni 
pitäisi siitä, mutta vihasin ajatustakin. 
Nyt minua todella kaduttaa. Ajattelen, 
että minun pitäisi joskus ottaa vaimoni 
kanssa puheeksi yhteinen kirkossakäynti. 
Odotan puhumiseen sopivaa päivää.” 
Wind-FM/FEBC

13 THAI ”Olen leski ja 
minulla on kaksi lasta. 
Olemme usein hyvin 
surullisia ja katkeria. 

Inhimillinen rakkaus on niin epävakaata, 
etenkin silloin, kun pelkäämme ihmisiä 
ja pelkäämme rakastaa. Maailmamme 
on niin surullinen ja yksinäinen paikka. 
Kuunnellessamme ohjelmaanne tunnem-
me rakkautta, ja se lämmittää sydämiäm-
me.”

14 TURKKI ”Olen kuunnel-
lut Naiset toivon lähteellä 
-ohjelmaa jo jonkin aikaa. 
Sattumalta kuuntelim-

me mieheni kanssa yhdessä lähetyksen, 
jossa puhuttiin siitä, miten naisen voi 
tehdä onnelliseksi. Se sai aikaan suuren 
muutoksen suhteessamme. Sanoitte kaik-
ki ne asiat, jotka olisin halunnut sanoa 
miehelleni jo kauan sitten. Aivan kuin 
olisitte esittänyt koosteen juuri minun 
tunteistani. Ohjelman kuultuaan miehe-
ni muuttui. Kiitos teille! Miksi emme voi 
kuulla ohjelmaa joka päivä?” TWR sekä 
Radio Light ja Radio Shema

15 UKRAINA ”Minulla on 
vaimo ja 5-vuotias poika. 
Viikko sitten olin kau-
kana kotoa ja majoituin 

tuttavien luona. He ovat uskovia kristit-
tyjä. Joka ilta, kun tulin töistä, ystäväni 
laittoi radion päälle teidän taajuudel-
tanne. Pidin ohjelmastanne, lauluista ja 
raamatunkertomuksista.

Sain osoitteenne ja tässä sitä ollaan, 
kirjoittamassa teille. Lähettäkää minulle 
ohjelma-aikataulunne. Olen ollut nyt 
kotona viikon ja minulla on jo ikävä 
ohjelmianne. Minulla on tyhjä olo ilman 
niitä. Minulla ei ole televisiota (ei ole 
rahaa ostaa sitä), joten radio on kodis-
samme ainoa media. Olen kyllästynyt 
pelkkään musiikkiin ja kaipaan hengelli-
siä ohjelmia. Olen löytänyt ohjelmistan-
ne kaiken, mitä olen aina kaivannut.”

16 VARLI ”Kun varlinkieli-
sen radio-ohjelman tuot-
taja vieraili kylässämme 
ja esitteli meille ohjelmaa, 

siitä tuli meille toivon tuoja ja innostaja 
hengelliselle kasvullemme.

Ohjelma on minulle kuin lähetystyön-
tekijä. Pystyn ymmärtämään Jumalan 
sanaa selkeästi. Siitä on nyt viisi vuotta, 
kun aloin kuunnella ohjelmaa. Rukoilkaa 
lapsenlapseni aviomiehen puolesta. Hän 
on alkoholisti.” TWR-Intia

Tiina Virtanen

olisi koskaan syntynytkään, halusin kuol-
la. Miksi ihmeessä olen täällä?

Elin vuosia näiden kysymysten 
kanssa. Sitten aloin kuunnella FEBC:n 
kristillisiä ohjelmia. Olin hämmästynyt 
saadessani kuulla, että olin täysin vää-
rässä. Elämäni ei kuulukaan vain minul-
le, vaan minut loi Jumala, joka rakastaa 
minua! Ymmärsin, että minulla on mer-
kitystä myös muille. Keikon kirjelaatikon 
kautta käsitin, etten ole ollenkaan ainoa 
ihminen, joka haluaisi kuolla, vaan hyvin 
monet tuntevat samoin.

Aloin vähitellen kokea, että minun 
pitäisi vastata jotenkin Jumalalle, jotta 
voisin elää hänen suunnitelmansa mu-
kaisesti Jeesusta seuraten. Silmäni avau-
tuivat ymmärtämään, että on Mestari, 
joka katsoo myös tällaisen pienen ihmisen 
puoleen. Näiden radio-ohjelmien kautta 
aloin vähitellen nähdä Jeesuksen valon 
kaikesta maailman pimeydestä huolimat-
ta. Muuttaisipa Jumala minua niin, että 
voisin kertoa tästä ilosta myös muille! 
Me kaikki kuuntelijat saamme nostaa 
katseemme Taivaallisen Isän puoleen.” 
FEBC

Seurakunnassa rukoillaan. Mongoliassa oli parikymmentä vuotta sitten kourallinen kristittyjä. Nykyisin heitä arvioidaan 
kolmimiljoonaisessa kansassa olevan 2‒3 prosenttia, ja määrä kasvaa. Siihen vaikuttaa merkittävästi kristillinen radiotyö.
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 SUNNUNTAI 14.6.

9.00 – 9.45 Toivon sana ja rukous, Pirjo Hyövälti 
  ja Salamat Masih. Musiikki: Ilkka 
  Asikainen, Satu Ranta. Rauman 
  seurakuntatalo.

 10.00 Piispanmessu, ”Kutsu Jumalan valta-
  kuntaan”, saarna piispa Kaarlo Kalliala. 
  Sansan työntekijöiden, vapaaehtoisten 
  aluetyöntekijöiden ja seniorityön-
  tekijöiden sekä lähettien siunaus. Pyhän 
  Ristin kirkko. K
  Lasten pyhäkoulu (Ks. kohta Lapsi-
  perheille)
  Messu, saarna seniori Matti Korpiaho. 
  Lapin kirkko, Kirkkotie 23.

11.30–13.00 Lounas. Tarjolla Rauma-Salin alakerran 
  ruokasalissa.

 13.00 Sansan seniorityöntekijöiden ja vapaa-
  ehtoisten aluetyöntekijöiden 
  esittäytyminen, Mervi Viuhko. Musiikki: 
  Joni Poutanen. S
  Toivon ateria, raamatunopetus, Olli 
  Kaukonen. Musiikki: Pekka Laukkarinen, 
  Joni Poutanen. S

 14.30 Paatista maailmaan, medialähetys-
  juhla, Kaarlo Kalliala, Sopheary Hem ja 
  Jarno Tepora. Musiikki: Sansa-yhtye, 
  Satu Ranta, Joni Poutanen. K S

  Päätöskahvi

TERVETULOA!

LAPSIPERHEILLE
La 13.6. klo 15–17.30 TOIVON PAATIS – koko perheen 
pihajuhla Pyhän Ristin kirkon pihassa, Luostarinkatu 
1. Mukana mm. SAT-7 Pars -kanavan lastenohjelmien 
toimittaja Parastoo Poortaheri. Musiikki: Ilon Helmet 
Laitilasta ja Auringon Säteet Kodisjoelta.
Iloista puuhaa, peuhupaikkoja pienimmille, intialaisel-
la riksalla ajelua ja jäätelöbaari palvelee!
Su 14.6. klo 10 Lasten pyhäkoulu piispanmessun 
aikana Pyhän Ristin kirkon lasten katedraalissa.

NUORILLE
Pe 12.6. klo 18 Punaisen veisukirjan messu Pyhän 
Ristin kirkossa. Parastoo Poortaheri, Johan Savola ja 
Terhikki Mäkelä. Musiikki: Jani Ahonen.
Messun jälkeen perjantai-illan jatkot seurakuntatalol-
la, ohjelmassa mm. Haluatko tosiuskovaiseksi? -kisa, 
Mirta Martin.

TIETOA
Tapahtumapaikkoina ovat Rauma-Sali, Satamakatu 
26, Rauman Pyhän Ristin kirkko, Luostarinkatu 1, ja 
Rauman seurakuntatalo, Luostarinkatu 1.
Rauma-Salilla tapahtuvaa ohjelmaa voi seurata suora-
lähetyksenä verkossa osoitteessa sansa.fi/nettitv. Ra-
dio Dein taajuuksilla voi kuunnella koosteen päivien 
annista lauantaina ja sunnuntaina klo 16–18.
Yhdistyksen vuosikokous jäsenille pe 12.6. (huom. 
päivä!) klo 17.30 Rauma-Salissa.

Sansan Putiikki, lähetystori ja kahvio palvelevat 
päivien ajan Rauma-Salilla, Satamakatu 26.
Kahviossa on tarjolla sekä suolaista että makeaa.
Lounasta tarjolla Rauma-Salin ruokasalissa (Ks. 
ohjelma).
Pysäköinti Rauma-Salin pihalla, myös vieressä on 
vapaita pysäköintipaikkoja.

Majoitus Rauman majoitusliikkeissä, varaa majoituk-
sesi mahdollisimman pian:
Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9, p. 02 837 821
Hotelli Vanha Rauma, Vanhankirkonkatu 26, 
p. 02 8376 2200
Hotelli CityHovi, Nortamonkatu 18, p. 02 8376 9200
Best Western Hotelli Raumanlinna, Valtakatu 5, 
p. 02 83 221
Best Western Hotelli Kalliohovi, Kalliokatu 25, 
p. 02 83 881

Muutokset mahdollisia

Lisätietoja Medialähetys Sanansaattajat, Hyvinkää, 
019 457 7700, sansa.fi

Lauantaina 13.6. Putiikki, lähetystori 
ja kahvio palvelevat klo 9–20.30

Sunnuntaina 14.6. Putiikki, lähetystori 
ja kahvio palvelevat klo 12–16.30

OHJELMA

LAHJAT LIIKKEELLE – 
medialähetyksen teemapäivä
Ilosanomaa Pyhältä maalta maailmalle pe 12.6. 
klo 12–17 (klo 11 lounas)
Rauma-Salissa, Satamakatu 26.

Päivän teemoja: Matkalla Pyhällä maalla, 
Evankeliumi tuo toivoa Kambodžaan radion kautta, 
Satelliittitelevisio ilon lähettiläänä lapsille Lähi-
idässä, Löydä lahjasi seurakunnan rakennukseksi 
sekä Pienryhmätoiminta valloittaa.

Mukana mm. FEBC-Kambodžan johtaja Sopheary 
Hem, SAT-7 Parsin lastenohjelmien koordinaattori 
Parastoo Poortaheri, Turun arkkihiippakunnan 
kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Anssi 
Nurmi, kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama, Sanna 
Erelä, Kristiina Erelä, Satu Hauta-aho, Pekka Kiuttu, 
Raija Pajuniemi, Mervi Viuhko ja virtuaalisesti 
Israelista Tanja Alon. Musiikki: lauluryhmät Agapella 
ja Lapid.

Seminaaripäivä on suunnattu lähetystyöstä vastaa-
ville seurakuntien työntekijöille, luottamushenki-
löille, vapaaehtoisille toimijoille, Sansan jäsenille ja 
kaikille, jotka haluavat syventää tietojaan lähetys-
työstä. Koulutukseen voi osallistua myös etänä, 
suoran nettilähetyksen välityksellä osoitteessa 
sansa.fi/nettitv. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja mervi.viuhko@sansa.fi, p. 050 551 6180. 
Päivän hinta on 20 euroa, sisältää tarjoilut ja mate-
riaalin. Maksu paikan päällä, seurakunnilla laskutus-
mahdollisuus.

Järjestäjinä Medialähetys Sanansaattajat ja Rauman 
rovastikunta.

K =kolehti / S = suora nettilähetys

TOIVON
PAATIS
Medialähetyspäivät Raumalla
13.–14.6.2015 Rauma-Sali, Satamakatu 26

 LAUANTAI 13.6. 
 
 9.00 Hyppää paattiin, avajaiset, Juha 
  Auvinen, Lasse Sulo, Raija Pajuniemi ja 
  Medialähetyspäivien suunnittelutiimi, 
  Parastoo Poortaheri (SAT-7 Pars). 
  Musiikki: Bändi, Sansan mieskvartetti. S
  
 10.00 Kasteen paatis, raamatunopetus, 
  Matti Korpiaho. Musiikki: Joni 
  Poutanen. S

 11.00 Tuskasta toivoon, radio toivon 
  lähettinä Kambodžassa, Sopheary Hem 
  (FEBC-Kambodža). Musiikki: Satu Ranta, 
  Bändi. K S

 12.30–13 Sydän toivoa täynnä, ”Raamattu-
  kahvila”, Marko Pihlajamaa, Keijo 
  Ahorinta ja Elina Braz de Almeida. 
  Musiikki: Bändi. S

12–15.00 Lounas. Tarjolla Rauma-Salin alakerran 
  ruokasalissa.

13.15–13.45  Toivon paatis, musisointia ja puheen-
  vuoroja tauon aikana, Satu Hauta-aho, 
  vapaaehtoiset aluetyöntekijät ja 
  seniorit. Musiikki: Bändi. 

 14.00 Rinnakkaiset
  Jumalan unelma Sansasta, Sansan 
  strategia 2016–2020 sekä media-
  lähetystyön kasvunäkymät seura-
  kuntien lähetystyössä. Paneelissa 
  Jarno Tepora, Juha Auvinen, Marja   
  Soikkeli ja Raija Pajuniemi. Kahvio.
  Toivon sanansaattajana, arabian-
  kielinen medialähetystyö. Timo 
  Reuhkala, Marja-Liisa ja David Ezzine. 
  Musiikki: Bändi, Satu Ranta. Sali. S

 15.00 Taajuudet
  1. Perheiden tapahtuma, Parastoo 
  Poortaheri. Kirkon piha (Ks. kohta Lapsi-
  perheille)
  2. Pioneerityötä Dalmatiassa, Kristiina 
  Erelä, Jakov ja Marja-Liisa Mrcela. Sali. 
  Musiikki: Pekka Laukkarinen. S
  3. Kutsu kasvuun opetuslapsena, Mervi 
  Viuhko, Anitta Vuorela ja Marko 
  Pihlajamaa. Luokka.
  4. Mediatekniikan tulevaisuus ja 
  mahdollisuudet Jumalan työssä, Ilkka 
  Kastepohja, Eila Murphy ja tiimi. Luokka.

 16–17.00 Tauko. Kahvio palvelee.

16.15– 16.45 Rinnakkaiset 
  Rukouksen paatis, yhteistä rukousta 
  tauon aikana. Mervi Viuhko, vapaa-
  ehtoiset aluetyöntekijät ja seniorit. 
  Musiikki: Joni Poutanen. Sali.
  Testamentti ja sen tekeminen, Jarno 
  Tepora ja Timo Lankinen. Luokka.

 17.00 Toivon ilta, pääjuhla, Juha Auvinen, 
  Jaakko Rusama (KLK), Sopheary Hem, 
  Hanna-työn juhlakakku, Teatteri 
  Kumbe. Musiikki: Bändi, Franciscus-
  kuoro. K S

 19.00  Ilon paatis, lähetyskertomusten ilta ja 
  mukana olevien lähettien kiitosjuhla. 
  Jaakko Rusama (KLK), Anssi Nurmi 
  (arkkihiippakunta), Mehis Metsala, 
  Rainer Lehti, Leena Knaapila-
  Koskenniemi, Parastoo Poortaheri, Merja 
  Kauppinen ja lähetit. Musiikki: Pekka 
  Laukkarinen, Bändi. K S
 
 21.00 Kesäyön konsertti. Satu Ranta ja Timo 
  Lankinen. Pyhän Ristin kirkko. Vapaa 
  pääsy, ohjelma 10 €. Mehuboolitarjoilu.
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Leena Punkari

Raumalla seilattiin Toivon paatis
ja ajeltiin riksalla
– Medialähetyspäivien ohjelma oli kutkuttavan mielenkiintoinen. Kuulimme toivon näköaloista 
Kambodžan ja Iranin lisäksi Pohjois-Afrikassa ja Kroatiassa. Mukana oli myös innostavia kotimaisia 
puhujia. Päiville olivat kaikki tervetulleita, vaikkeivat olisi medialähetystyöstä ennen kuulleetkaan, 
sanoi Medialähetyspäivien johtaja, Sansan henkilöstöjohtaja, pastori Marko Pihlajamaa.

Leena Punkari

Raumalla kesäkuun toisena 
viikonloppuna (13.–14.6.) 
vietetyillä Medialähetyspäi-
villä kuultiin, kuinka radio 

auttaa kambodžalaisia toipumaan 
menneisyyden haavoista ja tavattiin 
iranilaislasten rakastama tv-kasvo. 
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
ja Rauman seurakunnan yhteisen ke-
säjuhlan teemana oli Toivon paatis.

Valtakunnallisten Medialähetys-
päivien ulkomaiset puhujavieraat 
olivat radiolähetysjärjestö FEBC-
Kambodžan ja radioasema Krusa-
FM:n johtaja Sopheary Hem ja sa-
telliittitelevisiokanava SAT-7 Parsin 
iranilaissyntyinen lastenohjelmien 
koordinaattori Parastoo Poortaheri.

Sopheary Hemin ohjelmakieli on 
khmer ja Parastoo Poortaherin farsi.

Taustalla sotaisat,
raskaat ja vaikeat vuodet
Buddhalainen Kambodža kuuluu 
maailman köyhimpiin maihin. 
Punakhmerien nelivuotisella val-
takaudella 1970-luvulla murhattiin 
noin neljännes maan väestöstä. Pu-
nakhmerit oli maolainen vallanku-

mousliike.
Raskas historia näkyy Kambod-

žassa muun muassa koulutustason 
alhaisuutena ja perheiden rikkinäi-
syytenä.

 Myös Iranissa kuohui 1970-lu-
vulla. Vuosikymmenen lopussa 
maasta tuli taistelujen ja islamilaisen 
vallankumouksen jälkeen islami-
lainen tasavalta. Iranin ihmisoike-
ustilanne on ihmisoikeusjärjestöjen 
mukaan heikko.

 Suuri osa iranilaisnuorista on 
nykyisin hyvinkoulutettuja, mutta 
heille ei tahdo riittää töitä. Köyhyys 
ja rappio alkavat helposti vaivata. 
Huumeisiin lankeaminenkin on aika 
vaivatonta, kun sekä Iranissa että sen 
naapurimaissa kasvatetaan runsaas-
ti unikkoa. Ongelmat koskevat yhä 
nuorempia.

Medialähetyspäivillä
ohjelmaa kaikenikäisille
Medialähetyspäivät on Medialähetys 
Sanansaattajien vuotuinen ja valta-
kunnallinen kesäjuhla. Ohjelma koos-
tuu lähetysaiheisista tilaisuuksista, 
raamatunopetuksesta, musiikista ja 
rukouksesta. Myös lapsiperheille ja 
nuorille on aina ohjelmaa.

Valtaosa tilaisuuksista pidettiin 
tänä vuonna Rauma-Salissa. Sunnun-
tain messussa Pyhän Ristin kirkossa 
saarnasi piispa Kaarlo Kalliala ja La-
pin kirkossa seniorityöntekijä Matti 
Korpiaho.

Korpiaho työskenteli ennen elä-
köitymistään pitkään Sansan koti-
maantyön johtajana ja aikaisemmin 
lähetystyössä Kroatiassa.  

Sansan henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa on polkenut Hyvinkäällä aitoa intialaista rik-
saa. Hän ei kuitenkaan Rauman kirkon kulmilla joutunut lauantaina tositoimiin, kun koko 
perheen pihajuhlassa oli mahdollista päästä riksan kyytiin.

Nuorille oli perjantai-illan ohjelmassa Punaisen veisukirjan messun jälkeen muun muassa 
Haluatko tosiuskovaiseksi? -kisa. Sen juonsi Rauman seurakuntatalossa Sansan nuorten 
aikuisten verkoston koordinaattori Mirta Martin.

Medialähetyspäivillä piipahti tänä vuonna intialainen yllätysvieras, TWR-Intian 
hallituksen jäsen Sonajharia Minz, jonka isä on toiminut Luoteisen-Intian evankelis-
luterilaisen Gossner-kirkon piispana. Minz työskentelee Jawaharlal Nehru -yliopistossa 
tietokonealan professorina New Delhissä. Muutama vuosi sitten Sansan kansainvälisen 
kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala haastatteli häntä Intian Paramankenissa.

Marko Pihlajamaa

Leena Punkari

Kuulimme toivon 
näköaloista ja innostavia 
puhujia.
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Sansan vuosi 2014
Tiivistelmä vuosikertomuksesta
Vuosi 2014 oli Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 41. toiminta-
vuosi. Strategiakauden toiseksiviimeisenä vuotena Sansa eteni kohti näyn 
toteutumista: viedä evankeliumi median kautta kahden miljardin ihmisen 
ulottuville vuoteen 2015 mennessä.

Työn painopisteessä olivat Aasia ja suurkaupunkityö, mediatyön 
kasvaminen Intiassa ja Kiinassa sekä yhteistyön vahvistuminen 
luterilaisten kirkkojen kanssa Intiassa ja Indonesiassa.

Kirkon ja lähetysjärjestön välisen perussopimuksen mukaisesti Sansan 
hiippakunnallinen työ vahvistui, ja yhdistys osallistui hiippakuntien 
kansainvälisen työn sihteerien palkkaukseen. Sansalla oli myös 
merkittävä rooli laatuaan ensimmäisen Kirkon kansainvälisen 
kumppanuusneuvottelun valmistelussa ja toteutuksessa keväällä 2014.

SANSAN ULKOMAINEN TYÖ
Sansa kustansi vuonna 2014 kristillisiä ohjelmia 40 kielellä 
radion ja kolmella kielellä satelliittitelevision kautta. Sansan 
strategian mukaisesti työn painopiste oli Aasiassa ja siellä 
erityisesti kaupungeissa asuvien tavoittamisessa. Aasian-työn 
osuus Sansan budjetissa kasvoi yli kaksi prosenttia ja vastaa-
vasti Euroopan-työn pieneni.

Internetin ja sosiaalisen median merkitys jakelukanavana 
kasvoi. Kiinassa Sansan tukemaa Baobao-mobiilisovellusta 
ladattiin 600 000 kertaa. Sansan Kiinan-työ täytti 40 vuotta. 
Sansan tukemat ohjelmat ovat kasvattaneet ja kouluttaneet 
Kiinan kirkkoa jo 40 vuoden ajan.

Strategian tavoitteet ulkomaisen työn osalta toteutuivat hyvin. 
Tavoitteeseen saattaa evankeliumi kahden miljardin ihmisen 
ulottuville emme päässeet vielä vuonna 2014, mutta se näyt-
tää toteutuvan strategiakauden viimeisenä vuotena. Indone-
sian luterilaisten kirkkojen yhteistyö ei myöskään toteutunut 
toivotulla tasolla, mutta toteutunee 2015.

Lähetys käynnissä – yli rajojen

1/4      

Liite: Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2014

Sansan ulkomaisen työn menojen
jakautuminen alueittain 2014

Intia
18 %

Aasia
21 %

Afrikka
5 %

Lähi-itä
37 %

Eurooppa
15 %

Yleinen (global)
4 %

Lähi-itä sisältää myös Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afrikan alueet.
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Intia
Sansan Intian-työ vahvistui, kun TWR-Intian tuottamat ja Sansan 
tukemat hindinkieliset televisio-ohjelmat alkoivat ensin keväällä 
ja uudelleen joulukuussa 2014 Shubsandesh-kanavalla, jota seu-
raa 40 miljoonaa ihmistä.

Vuonna 2014 Sansa tuki TWR-Intian tuottamia ja radioimia 
ohjelmia 18 kielellä. Sansan tukemien ohjelmien potentiaalinen 
kuulijamäärä Intiassa oli noin 551 miljoonaa.

Marjut ja Amarjit Chugh toimivat Intiassa projektityöntekijöinä 
TWR-Intian työyhteydessä. Amarjit tuotti televisio-ohjelmia, joita 
lähetettiin Shubsandesh-kanavan kautta. Marjut toimi tiedottaja-
na Suomeen.

Aasia  
Aasiassa Sansa jatkoi radio-ohjelmien kustantamista vuonna 
2014 yhdeksällä kielellä Indonesiassa, Kiinassa, Japanissa, 
Kambodžassa, Mongoliassa ja Thaimaassa. Potentiaalinen kuulija-
määrä tällä alueella oli 1 637 miljoonaa.

Vuosi 2014 oli Sansan Kiinan-työn 40. vuosi. Yhteistyökumppa-
nimme ovat joutuneet ja joutuvat edelleen sopeuttamaan työtään 
Kiinan hallituksen ohjeiden mukaiseksi. Sansan Kiinassa tukeman 
työn julkisuusrajoitukset ovat tällä hetkellä korkeat.

Sansan yhteistyökumppanin FEBC-USA:n Kiinassa tehtävän työn 
osasto julkisti vuoden 2013 elokuussa Baobao-nimisen mobii-
liapplikaation, jota Sansa alkoi tukea tammikuussa 2014. Puo-
lentoista vuoden aikana Baobaosta on tullut kanava kiinalaisten 
evankelioimiseen kaikkialla maailmassa. Lokakuuhun 2014 men-
nessä applikaatio oli ladattu 5 922 kertaa ja ohjelmia kuunneltu 
tai ladattu yli 600 000 kertaa.

Raportointivuonna Sansa jatkoi tukeaan Aasian alueella luterilais-
ten kirkkojen viestintäyhteistyötä kehittävälle Luterilaisen maa-
ilmanliiton ohjelmalle. Indonesian Medanissa järjestettiin vies-
tinnän koulutuksen työpaja. Sansan tuki FEBC:n kriisiradiotyölle 
vuonna 2014 käytettiin tiimin lisäkoulutukseen Indonesiassa.

Eila Murphy toimi projektityöntekijänä ja teki kuuntelijatutki-
musta Aasian mediatyöstä asemapaikkanaan Suomi. Eeva ja Jari 
Vähäsarja toimivat TWR-Euroopan työyhteydessä Itävallassa. Jari 
hallinnoi projekteja ja Eeva toimi Hanna-työssä. Heidän työnsä on 
globaalia, mutta suurin osa työstä kohdistuu Aasiaan.

Lähi-itä, Etu- ja Keski-Aasia sekä 
Pohjois-Afrikka 
Vuosi 2014 oli Lähi-idän, Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afrikan 
alueella levoton ja väkivaltainen, erityisesti Irakissa ja Syyrias-
sa alueita vallanneen ääri-islamilaisen Isisin toiminnan takia. 

Liite: Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2014

Sansan ulkomaisen työn menojen
jakautuminen kumppaneittain 2014

KANSAINVÄLINEN MEDIALÄHETYSTYÖ

Suurkaupungiksi määriteltiin yli 5 miljoonan asukkaan keskittymät. 
Niin Istanbulissa kuin Bangkokissa kuultiin Sansan tukemaa 
radio-ohjelmatuotantoa.

Hindinkielinen televisio-ohjelma on alusta asti saanut paljon 
palautetta katsojilta. Joulukuusta lähtien TWR-Intia on vastaan-
ottanut ja käsitellyt katsojapalautteet.

Medialähetystyö Kiinassa kohtasi monenlaisia haasteita. Kiinan 
valtio kohdisti lisää valvontaansa ulkomaisiin toimijoihin sekä 
sellaisiin kiinalaisiin toimijoihin, joilla on kumppaneita ulkomailla. 
Tämä ilmeni muun muassa ulkomaisilla palvelimilla olevien 
nettisivujen estämisenä.

TWR
29 %

SAT-7
8 %

Al Morsal
12 %

Lähetit
29 %

Muut
2 %Yleinen (global)

               4 %

FEBC
8 %

LML
3 %

Kroatia
5 %

Yhteistyökumppanimme huomioivat tilanteen monella tavalla. 
Pakolaisleireillä katsotaan paljon televisiota, joten ohjelmatarjon-
nassa pyritään ottamaan huomioon pakolaisten erityistarpeet ja 
-toiveet.

Sansan tuki jatkui SAT-7 Arabic-, Kids-, Pars- ja Türk -kanavien tv-
ohjelmatuotannolle sekä SAT-7 Parsin kahden kansallisen työnte-
kijän, nuortenohjelmaa tekevän Nikoo Ordodaryn ja lastenohjel-
mia tekevän Parastoo Poortaherin työlle. TWR:n kautta Sansa tuki 
kuuden arabian-, farsin-, turkin ja hepreankielisen radio-ohjelman 
tuotantoa ja lähetystä. Potentiaalinen tavoittavuus ohjelmille 
tällä alueella vuonna 2014 oli 327 miljoonaa katsojaa ja kuulijaa.

David ja Marja-Liisa Ezzine toimivat Sansan lähetystyöntekijöinä 
Ranskassa. David tuotti arabiankielisiä televisio-ohjelmia. Marja-
Liisa toimi Studio Al Morsalin hallinnossa ja tiedottajana. Mikael 
Tunér toimi Sansan lähetystyöntekijänä SAT-7 Parsin työyhteydes-
sä toimipaikkanaan Suomi.

Afrikka 
Vuonna 2014 Sansa kustansi Etiopian evankelisen Mekane Yesus 
-kirkon viestintäosaston tuottamia radio-ohjelmia amharan-, 
oromon- ja afarin kielillä. Pääkohderyhmänä kaikilla näillä kielillä 
tuotetuissa Sansan ohjelmissa ovat muslimit. Ohjelmien potenti-
aalinen tavoittavuus vuonna 2014 oli 47 miljoonaa kuulijaa.
Luterilaisen maailmanliiton kautta tukea annettiin Kamerunin 
evankelis-luterilaisen kirkon fulfuldenkieliseen radiotyöhön 
Länsi-Afrikan paimentolaisheimoalueilla. Fulaneille tehtyjen, 
hyvää sanomaa levittävien radio-ohjelmien merkitys on kasvanut 
entisestään, koska ääri-islamilaisen Boko Haramin jäsenissä on 
paljon fulaneja.

Eurooppa
Vuonna 2014 Sansa kustansi radio-ohjelmatuotantoa Euroopassa 
kroatian, suomen ja unkarin kielillä, joiden potentiaalinen tavoit-
tavuus oli 19 miljoonaa. Sansan Euroopan-lähetit toimivat Kro-
atiassa: Jakov ja Marja-Liisa Mrcela Legradin seurakunnassa, Raili 
Tapio Kutinan seurakunnassa erityisalueenaan Kroatian kirkon 
radiotyö ja Brsljanican seurakunta, Elina Braz de Almeida Kutinan 
seurakunnan kirkkoherrana.
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TOIMINTA KOTIMAASSA
Medialähetyspäivät järjestettiin Oulussa 14.–15.6. teemalla Lä-
hetä vahva viesti. Lahjat liikkeelle -koulutusseminaari järjestettiin 
13.6. Medialähetyspäivien yhteydessä.

Kotimaisessa työssä oli erilaisten verkostojen rakentamisen vuosi. 
Lähetystyön perussopimuksen mukaisesti Sansa on vahvistanut 
hiippakunnallista työtä kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien 
kautta. Vuoden alussa aloitti yhdeksän uutta kansainvälisen työn 
hiippakuntasihteeriä, joiden palkkaukseen Sansa osallistuu.

Seurakuntayhteistyö
Vuoden 2014 lopussa Sansalla oli seurakuntien ja järjestöjen 
kanssa 221 lähetysyhteistyösopimusta (nimikkosopimusta). 
Vuoden aikana oli solmittu 13 uutta sopimusta.

3/4  

Liite: Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2014

Yhteistyösopimukset 2010 2011 2012 2013 2014

Yhteistyösopimusten 
lukumäärä 181 188 193 213 221

Yhteistyösopimukset 
yhteensä euroina

707 661 685 834 725 619 821 273 903 255

Seurakuntia ja kappeli-
seurakuntia, joilla
yhteistyösopimus

152 159 165 137 171

Seurakuntavierailut 2010 2011 2012 2013 2014

Vierailut eri seurakunnissa 
ja kappeliseurakunnissa

165 133 153 139 139

Vierailujen ja Media-
lähetyspäivien kautta 

tavoitetut henkilöt
29 610 27 600 29 289 30 044 27 292

Vuoden 2014 lopussa Sansan työn yhteydessä toimi 
167 pienryhmää, joista 84 oli Hanna-ryhmiä ja 83 
muita lähetysryhmiä. Hanna-ryhmien määrä 
ylitti ensi kertaa muiden Sansaa tukevien 
ryhmien määrän. Pienryhmät kustansivat 
428 nimikko-ohjelmaa, keräten varoja 
yhteensä 55 705,85 euroa.

Yksityiset ihmiset, piirit ja yhteisöt 
tukivat medialähetystyötä ostamalla 
yhteensä 3 011 nimikko- ja televisio-
ohjelmaa. Kannatuksen määrä oli 433 
920 euroa. Tuettujen radio-ohjelmien 
määrä laski edellisestä vuodesta, mut-
ta tuki televisio-ohjelmille kasvoi.

Pienryhmät ja vapaaehtoiset 2011 2012 2013 2014

Pienryhmiä
yhteensä 144 150 165 167

Uusia pienryhmiä 20 22 14

Pienryhmien kustantamia 
nimikko-ohjelmia

423 424 428

Säännöllisesti toimivia 
vapaaehtoisia1)

noin 
400

noin 
400

noin 
3702)

Säännöllisesti toimivia 
talkoolaisia1)

noin 
150

noin 
150

noin 
1702)

Vapaaehtoistoiminta
Ensimmäinen vapaaehtoisten aluesihteerien kurssi saatiin pää-
tökseen. Strategiakauden alussa valittu suunta vapaaehtoistyön 
ja nuorten aikuisten työn vahvistamiseksi alkaa tuottaa hedelmää.

Sansan toiminnan yhteydessä olevat pienryhmät vaikuttivat 
seurakunnissaan monilla tavoin. Hyvin pitkään toimineita pien-
ryhmiä on hiipumassa tai loppunut piiriläisten ikääntyessä. Uusia 
pienryhmiä perustettiin 14. Matka-Putiikki oli 17 henkilöllä ja he 
pitivät medialähetystyötä esillä Lähetyskaupan kautta.

Viestintä ja varainhankinta
Suorien nettilähetysten määrä kasvoi huomattavasti, mutta 
tapahtumista editoidut lyhyet videot keräsivät katsojia enemmän 
kuin suorat lähetykset. Verkostoituminen sosiaalisen median 
kautta oli nousussa. Twitter otettiin käyttöön. YouTuben Sansa TV 
-kanavalle ladattiin vuoden aikana neljä videota. Radio Deissä. 
Radio Kajauksessa ja Järviradiossa radioitiin Lähetysaika-ohjelma. 

Lähde-lehti täytti 40 vuotta 2014. Lehdestä julkaistiin 6 numeroa 
ja se oli edelleen Putiikin tilauksellisesti merkittävin markkinoin-
tikanava. Lähde oli tilattavissa maksullisena tai saatavissa jäsene-
tuna. Varainhankinnan tueksi kehitettiin syksyllä 12-sivuinen 
ilmoitusliite Sansa Viesti, joka julkaistiin Kotimaa-lehdessä 6.11. 
Sansa Viesti sai paljon hyvää palautetta ja sen kautta saatiin noin 
200 uutta kontaktia.

Kuukausilahjoittamisessa ja yritys- ja yhteisölahjoittamisessa 
oli merkittävää kasvua. Kuukausilahjoitussopimuksia oli vuoden 
lopussa 500. Vuoden 2014 päättyessä Sansalla oli kannattavia 
jäseniä 795 ja varsinaisia jäseniä 134. Varsinaisista jäsenistä hen-
kilöjäseniä oli 79 ja yhteisöjäseniä 55.

Lähetyskauppa Putiikki myi kirjoja ja äänitteitä lähetyskauppa.
fi -sivustolla, Lähde-lehden ilmoituksin ja Hyvinkään 

toimiston yhteydessä sijaitsevassa myymälässä. Pu-
tiikin kautta tuli mukaan edelleen paljon uusia 

lahjoittajia.

Raamattu kannesta 
kanteen
Vuoden aikana valmistettiin 260 
uudelleen toimitettua Raamattu 
kannesta kanteen -ohjelmaa. Ker-
tomusvuonna radiopastori Jukka 
Norvanto siirtyi toisen lähetysjär-
jestön palvelukseen, mutta toimi 
edelleen Sansan työn yhteydessä 
mm. Medialähetyspäivillä. Ohjelmaa 

radioitiin Radio Dein, Radio Kajauksen 
ja Järviradion taajuuksilla 1 664 jaksoa 

sekä Ruotsissa ja Norjassa. Uutuutena 
julkaistiin Rkk-sovellus Android-puheli-

mille.

Työntekijöiden rinnalla vierailuja seurakuntiin tekivät seniorityön-
tekijät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät sekä Sansa- että Hanna-
lähettiläät. Vapaaehtoisten työntekijöiden vierailujen määrä 
seurakunnissa lisääntyi entisestään. Vierailupeitto onnistuttiin 
pitämään hyvänä, huolimatta kotimaantyön resurssimuutoksista.

Sansa-lähettilästoiminta seurakunnissa sai niin hyvän vastaan-
oton, että sitä päätettiin jatkaa juhlavuoden 2013 jälkeen. Seura-
kuntien lähetystyön tukena toimi vuoden lopussa 29 Sansa-lähet-
tilästä. He tavoittivat yhteensä 170 tilaisuuden kautta noin 7 700 
henkilöä. Noin puolet Sansa-lähettiläistä osallistuu myös Sansan 
pienryhmätoimintaan.

1) Sansan työyhteydessä  2) Laskutustapaa on tarkistettu
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Liite: Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2014

Nuorten aikuisten työ
Nuorten aikuisten verkostossa keskityttiin avainhenkilöiden 
sitouttamiseen. Verkosto kasvoi vuoden aikana yhteensä 81 
uudella jäsenellä. Näkyvyyden lisääminen onnistui eri tapah-
tumien ja vierailujen kautta. Internetissä oli nuorten aikuisten 
oma Facebook-ryhmä ja Sansan nettisivuilla nuorten aikuisten 
osio. Nuorten aikuisten tapahtuma Satelliittifestarit järjestettiin 
Tampereella.

Hanna-rukoustyö
Hanna-työ (engl. Project Hannah) on Sansan yhteistyökumppanin 
TWR:n työmuoto, jonka runkona ovat naisille suunnatut radio-
ohjelmat ja kuukausittain ilmestyvä rukouskalenteri. Sansan 
Hanna-työn kautta tuetaan erikielisiä Naiset toivon lähteellä 
-radio-ohjelmia.

Vuonna 2014 Sansan työyhteydessä toimi 84 Hanna-ryhmää eri 
puolilla Suomea. Hanna-rukouskalenterin tilaajia oli 1 286.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Vuoden 2014 lopussa Sansan palveluksessa oli yhteensä 37 
työntekijää, joista 36 oli päätoimisia ja yksi sivutoiminen. Kaksi 
henkilöä oli toimivapaalla. Päätoimisista työntekijöistä 12 oli 
lähetys- ja projektityöntekijöitä ulkomaantyössä. Lisäksi Sansan 
työyhteydessä toimi yhdeksän seniorityöntekijää. Vapaaehtoi-
sina aluetyöntekijöinä toimi yhdeksän vapaaehtoista, jotka ovat 
käyneet kaksivuotisen koulutuksen tai olivat koulutuksen loppu-
suoralla.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 7 kertaa ja piti yhden sähköpos-
tikokouksen vuoden 2014 aikana. Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 13.6.2014 Oulussa Medialähetyspäivien 
yhteydessä ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin 22.11.2014 
Hyvinkäällä.

TALOUS
Sansan kokonaistuotot vuonna 2014 olivat 3.693.789,00 euroa 
(2013: 3.535.924). Tuotot edellisvuodesta kasvoivat 4,5 prosent-
tia. Toteutuneet kokonaistuotot olivat 2,2 prosenttia suuremmat 
kuin budjetoidut. Lähetyskannatustuotot (lahjoitustuotot) olivat 
3.529.140,41 euroa (2013: 3.349.907), ja ne kasvoivat 5,4 pro-
senttia edellisvuodesta.

Seurakunnilta saatiin talousarvioavustuksia yhteensä 
1.230,793,51 euroa (2013: 1.202.700). Ne nousivat 2,3 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna huolimatta parin suuren seurakuntayh-
tymän leikkauspäätöksistä.. Talousarvioavustusten painopiste 
siirtyi yksilöityjen nimikkokohteiden tukemiseen. Seurakuntien 
vapaaehtoinen kannatus oli vuonna 2014 yhteensä 606.729,48 
euroa (572.917). Se nousi 5,9 prosenttia edellisvuodesta.

Yksityinen vapaaehtoinen kannatus ilman testamenttilahjoituksia 
oli vuonna 2014 yhteensä 1.333.054,04 euroa (2013: 1.500.051 
ja 2012: 1.305.696). Se laski edellisestä vuodesta 166.997 euroa, 
11 %. Vertailuvuosi 2013 oli Sansan juhlavuosi, jolloin keräys-
tuotot olivat kasvaneet poikkeuksellisen paljon. Kertomusvuonna 
2014 palattiin normaalille yksityiskannatuksen tasolle. Talouden 
tasapainon kannalta ratkaisevaksi muodostuivat ennakoimatto-
mat testamenttilahjoitukset 358.563,38 euroa.

Kokonaiskulut, netottamatta liiketoiminnan tuloja ja menoja, 
olivat kertomusvuonna 3 608 198,72 euroa (2013: 3 796 840). 
Toteutuneet kokonaiskulut olivat 0,8 prosenttia pienemmät kuin 
budjetoidut. 

Taseen loppusumma 31.12.2014 oli 817.704,87 euroa. Tilikauden 
tulos muodostui 85.590,28 euroa ylijäämäiseksi, mikä on 2,3 
prosenttia kaikista tuloista. Vuoden 2014 budjetti oli laadittu 
tasapainoiseksi. Kertomusvuoden lopussa ei ollut pitkäaikaista 
vierasta pääomaa.

Tuotot vuonna 2014: yksityinen vapaaehtoinen kannatus 36,1 %, talous-
arvioavustukset 33,3 %, seurakuntien vapaaehtoinen kannatus 16,4 %, 
testamenttituotot 9,7 %, Putiikin tuotot 2,5 %, jäsenmaksu-, korko- ja muut 
tuotot yhteensä 1,2 % sekä lehden tuotot 0,8 %.

Tulolähteiden %-osuudet

Putiikki Lehti MuutTestamentitYksityisetSeurakunnat
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Kävelykeppi oven vieressä...
PIRJO HYÖVÄLTI pirjo.hyovalti@sansa.fi

Kuolema- ja testamenttiasiat ovat 
erittäin herkkiä aiheita, kun ne 
koskettavat usein niin monia 
läheisiä.

  ME OLEMME MAtkALLA. Jokaisella meillä on oma 
matkamittari, joka mittaa elämämme pituutta ja vauh-
tia. Päivä päivältä se täyttyy ja kerran se myös pysähtyy. 
Toisilla elämän matka on pitempi ja toisilla lyhyempi. 
Kullekin tulee vuoronsa, on lähdettävä täältä ajasta ja 
kohdattava kuolemansa.

ON HYVÄ MUISTAA, että kuolema- ja testamenttiasiat ovat 
erittäin herkkiä aiheita, kun ne koskettavat usein niin 
monia läheisiä. Mutta kuolema itsessään ei ole pelottava, 
kun Herra Jeesus on kanssamme.

SAIN HILJATTAIN OLLA tyhjentämässä tuntemani edes-
menneen rakkaan lähetysystävän kotia. Hän kulki rinnal-
lamme vuosikymmenet tukien ja rukoillen lähetystyön 
puolesta. Hän oli monilla Sansan kesäpäivillä mukana ja 
monien tuntema ihminen.

Hän oli ymmärtänyt lähetystyön tärkeyden ja sen, että 
jokainen ihminen tarvitsee evankeliumin tuomaa toivon 
sanomaa elämäänsä. Hän oli itsekin vieraillut lähetysken-
tillä, mistä kertoivat kodin kirjahyllyyn sijoitetut matka-
muistot.

YSTÄVÄ ANTOI AIKANSA, taitonsa ja lahjansa Herran 
käyttöön. Käsityöt olivat hänen mieliharrastuksensa. 

Eläkepäivillään hän pitikin käsityökerhoja iloksi ystävil-
leen ja itselleen. Kodin kaapeista löytyi kauniita kankaita 
ja lankoja vielä tekemättömiä töitä varten sekä valmiita 
kudonta- ja muita käsitöitä.

Jouluvalmistelutkin hän oli ehtinyt aloittaa: kakut, 
pullat ja lanttusoseet pakastimessa odottivat joulun tuloa. 
Kaiken odotuksen ja valmistelujen keskellä ystävän voi-
mat olivat kuitenkin hiljalleen hiipuneet.

Mieleeni jäi syvästi kävelykeppi oven pielessä, kuin 
merkkinä pitkän matkan päättymisestä. Kuolema ei tul-
lut ystävälle yllätyksenä, hän oli asiansa valmistellut.

SULKIESSANI KODIN OVEA viimeisen kerran, haikeus täyt-
ti mieleni. Rakas ystävämme poissa on ja koti hiljainen. 
Häntä lämmöllä ja kiitollisuudella muistelemme.  

Leena Punkari

Eila Murphy

  kONFERENssI OLI kolmiosainen. 
Ensimmäiset neljä päivää koulutusta, 
seuraavat neljä perinteisiä kokous-
päiviä ja viimeiset kaksi tiettyihin 
teemoihin keskittyviä. Tämän vuo-
den teemoina olivat mobiiliviestintä 
ja työ romanien keskuudessa.

Osallistuin EMDC:n kahteen 

Eila Murphy
mukana Raamattuun ja kristinuskoon 
liittyvien sisältöjen tuottamisessa tai 
kääntämisessä, puolet taas media-
järjestöjen edustajia. Moni esittelikin 
uusia tapoja toteuttaa raamatunkään-
nöksiä tai raamattukännykkäsovel-
lusten laatimista.

NEUVOTTELUSSA PAINOTETTIIN 
etnisten kulttuurien kunnioittamista 
sisältöjen laadinnassa. Konferenssin 
pääpuhuja, CityTeam-työn edustaja 
David L. Watson käsitteli alustuk-
sissaan, miten meidän tulee varoa, 
ettemme lisää evankeliumiin mitään 
omasta kulttuuristamme.

– Evankeliumin viestinnästä on 
tullut länsimaisen kulttuurin ilmen-
tymä. Kulttuurimme on noussut 
evankeliumin yläpuolelle. Kukaan ei 
halua länsimaista kulttuuria. Kukaan 
ei halua länsimaista uskontoa, Wat-
son totesi.

Parhaita esimerkkejä kulttuurien 
huomioimisesta raamatunkertomus-
ten videoimisessa antoi Create Inter-
national - järjestö. Sen lyhytvideoissa 
jokainen kuva, esimerkiksi jopa en-
kelin siiven muoto, on laadittu aina 
paikallisen kulttuurin mukaan.  

ensimmäiseen osaan. Koulutukses-
sa olin mukana työryhmässä, jossa 
käsiteltiin digitaalista vuorovaiku-
tusta. Oman koulutukseni ohella olin 
arvioimassa, miten tällainen koulutus 
sopii käytettäväksi FEBC Internatio-
nalissa.

Lisäksi sain tutustua FEBA-Intian 
työntekijöihin Bangaloresta ja New 
Delhistä sekä FEBC:n työntekijöihin 

Indonesiasta, Kambodžasta, Mongo-
liasta ja Yhdysvalloista.

OSANOTTAJAT KOKIVAT konferenssin 
suurimpana antina verkostoitumisen. 
Luentojen, työryhmien, sidosryh-
mien, kahvila- ja lounastapaamisten 
ohella eri järjestöt esittelivät työtään 
myyntipöytien ääressä.

Osanottajista puolet on työssään 

Kristillisen medialä-
hetysjärjestö FEBC:n 
työntekijöitä Indone-
siasta, Kambodžasta, 
Mongoliasta, Suomes-
ta ja Yhdysvalloista 
osallistui kristillisen 
median neuvotteluun 
Hollannissa.

Eurasia Media Delivery Consultation (EMDC) lienee laajimpia kristillisen 
median konferensseja. Tämänvuotiseen neuvotteluun huhtikuussa Hollannissa 
osallistui 400 henkilöä yli 140 organisaatiosta.

Digitaalisen maailman 
markkinapaikalla
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Todistajan tehtävästä 

 RUkOUs Naapurimaata johti 
aikoinaan henkilö, jota monet 
kutsuivat Isä Aurinkoiseksi. Monet 
häntä kunnioittivat, luultavasti 
vielä useampi pelkäsi.
 Mielenkiintoinen sanapari: 
isä ja aurinko. Arkisesti ajatellen 
turvallinen ja kotoisa sekä lämmin 
ja valoisa.
 Mutta aina toisinaan jossakin jostakin 
yhdistelmästä kasvaa vaarallinen. Auta, 
Herra, meitä pysymään turvallisilla ja 
tolkullisilla teillä.   
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LÄHTEELLÄ Todistajan tehtävän äärellä on hyvä kysellä, mikä Jeesuksen antamista tehtävistä on sellainen, 
joka koskee minua tällä hetkellä. Olenko ymmärtänyt oikein sen, mitä opetuslapsille annettiin tehtäväksi?

Mervi Viuhko

Todistaja todistaa Kristuksesta, 
meissä on Kristuksen kuva. 
Tänä vuonna on tullut kulu-
neeksi 70 vuotta saksalaisen 

luterilaisen papin Dietrich Bonhoef-
ferin kuolemasta keskitysleirillä toisen 
maailmansodan lopulla. Hänen merki-
tystään on muistettu monissa tapah-
tumissa, myös toukokuussa pidetyillä 
Kirkkopäivillä Kouvolassa. Bonhoeffer 
oli uskon todistaja ja marttyyri.

Matteuksen evankeliumissa olevaa 
Vuorisaarnaa selittävässä teoksessaan 
Kutsu kuuliaisuuteen (vuodelta 1937) 
Bonhoeffer puhuu apostolin tehtävästä 
väkevästi. Hän kuvaa, kuinka Jeesus 
kutsui luokseen kaksitoista opetuslas-
taan, antoi heille tehtävän ja vallan.

Kristuksen seuraaja voi
tehdä Kristuksen tekoja
Pahan voimat ovat voitettavissa vain 
Kristuksen vallalla. Apostolien eli 
lähettiläiden tehtävänä on auttaa Kris-
tusta hänen työssään. Ja Jeesus antoi 
tehtävän hoitamiseen suuren lahjan, 
jota kirjassa kuvataan: ”Jeesuksen seu-
raajat pääsevät osallisiksi Kristuksen 
voimasta, jolla Hän käskee saastaisia 
henkiä ja kaikkea sitä pahaa, joka on 

ottanut haltuunsa ihmiskunnan. Kris-
tuksen seuraajat voivat tehdä Kristuk-
sen tekoja.”

Tästä todistajan tehtävästä Dietrich 
Bonhoeffer kirjoitti aikana, jolloin po-
liittinen tilanne Saksassa ja koko maail-
massa oli hyvin jännittynyt. Lisäksi ke-
hitys kulki yhä huonompaan suuntaan. 
Oli tuotava kirkkaasti esille Kristuksen 
evankeliumi, oli sen inhimillinen hinta 
mitä tahansa.

Virsikirjamme virsi 600 Hyvyyden 
voiman on Bonhoefferin sanoittama. 
Virren sanat puhuttelevat toivon vies-
tillään: ”Valaiset pimeän, voit pelot 
poistaa. Jää keskellemme, Kristus 
rauha tuo!”

Jokaisella on kyky
erottaa hyvä ja paha
Kristuksen seuraajiksi kutsutut saavat 
suuren lupauksen, he tulevat Kristuk-
sen kaltaisiksi: ”Ne, jotka hän edeltä 
käsin on valinnut, hän on myös edeltä 
määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, 
niin että hänen Poikansa olisi esikoinen 
suuressa veljesjoukossa.” (Room. 8:29). 

Bonhoeffer sanoo: ”Jokapäiväisessä 
kosketuksessa Jeesuksen Kristuksen 
kuva painaa leimansa opetuslapsen 
kuvaan.” Uskomme mukaan jokainen 
ihminen on Jumalan kuva, ja jokaisella 
meistä on hyvän ja pahan erottamisen 
kyky. Mutta meillä on myös suuri ilo, 
vapaus ja vastuu heijastaa sitä uskon 
lahjaa, jonka olemme saaneet.

Todistajan tehtävän äärellä on hyvä 
kysellä, mikä Jeesuksen antamista teh-
tävistä on sellainen, joka koskee minua 
tällä hetkellä. Olenko ymmärtänyt oi-
kein sen, mitä opetuslapsille annettiin 
tehtäväksi?

Jumalalla on suunnitelma meitä 
jokaista varten. Saamme rukoillen 
kulkea Hänen ennalta valmistamis-
saan suunnitelmissa ja askelissa. Sana 
vakuuttaa: ”Mekin olemme Jumalan 
tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen 
yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä te-
koja, joita tekemään Jumala on meidät 
tarkoittanut.”(Ef. 2:10)

Jeesuksen antama käsky ja valtuu-
tus oli, että hän vaatii jakamatonta 
sydämen uskoa, rakkautta Jumalaan 
ja lähimmäiseen koko sydämestä ja 
mielestä. Lopulta näin yksinkertaises-
ta käskystä ja tehtävästä on kysymys. 
Saamme valtuutuksen tähän käskyyn 
joka kerta, kun kuulemme julistus-
ta Kristuksesta. Todistajan tehtävän 
täyttäminen tapahtuu yksin uskossa 
Jeesukseen Kristukseen.

Yksin Jeesuksen
Kristuksen kaltaiseksi
Bonhoeffer muistuttaa, ettemme tule 
opetuslasten tai muiden Uuden testa-
mentin henkilöiden kaltaisiksi, vaan 
yksin Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. 
Tehtävämme on kuunnella ja täyttää 
yksin Kristuksen sanaa ja tahtoa.

Emme valitse samaistumiskohteik-
si Raamatusta vain joitain henkilöitä, 
vaan julistamme joka paikassa vain 

yhtä Jeesusta Kristusta. Kristus on 
kaikkialla sama. Bonhoeffer kehottaa: 
”Kuule saarnaa, ota vastaan hänen 
sakramenttinsa, kuule siinä häntä itse-
ään, ja sinä olet kuuleva hänen kutsun-
sa!”

Jeesuksen opetuslapsilleen anta-
ma tehtävä on säilynyt meille ja se on 
edelleen sama. Saamme todistaa ristillä 
kuolleesta ja kuoleman voittaneesta 
Kristuksesta. Jeesus Kristus on noussut 
kirkkauteen ja lähettänyt meille Pyhän 
Hengen, opastajan ja lohduttajan. Kol-
miyhteinen Jumala on kanssamme.

Todistamme Hänestä ja todistam-
me Hänen vallallaan ja avullaan aivan 
kuten Sana sen vakuuttaa: ”Mutta te 
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee 
teihin, ja te olette minun todistajani Je-
rusalemissa, koko Juudeassa ja Samari-
assa ja maan ääriin saakka.” (Ap. t. 1:8)

Jokainen kastettu kristitty
on lähetyssaarnaaja
Kristuksen todistajan tehtävä toteutuu 
niin tässä lähellä olevien kuin kaukana 
elävien keskuudessa. Kirkon ja sen lä-
hetysjärjestöjen lähetystyössä mukana-
olemisen kautta saamme olla viemässä 
ilosanomaa Kristuksesta ja toimia myös 
vainottujen kristittyjen tukena.

Koko elämä tekoineen ja puhei-
neen on Kristuksen todistajan elämää. 
Seurakunta, kristillinen yhteisö, on 
kuin vuorella oleva kylä, joka loistaa 
valoa ympärilleen. Jokainen kastettu 
kristitty on lähetyssaarnaaja ja kutsut-
tu liikkeelle. Sanoin ja teoin elämään 
rikkaasti uskoaan todeksi sillä paikalla, 
jolle Jumala on asettanut.

Jeesus sanoo: ”Ette te valinneet mi-
nua, vaan minä valitsin teidät, ja minun 
tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja 
tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka 
pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille 
kaiken, mitä minun nimessäni häneltä 
pyydätte.” (Joh. 15:16)  

Turvan tarpeessa, Herra

Kirjoittaja mukana 
alttarilla jakamassa 
ehtoollista Medialä-
hetyspäivien aikana 
vuonna 2014 Oulun 
tuomiokirkossa. 
Jakajina etualalla 
Sansan kansainvä-
lisen kumppanuus-
toiminnan johtaja 
Timo Reuhkala ja 
Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun 
lehtori, pastori Eeva 
Mertaniemi Oulusta.

Jos ahdistuksen tie on 
edessämme,
myös silloin Kristus meitä 
kuljettaa.
Annamme Isän käsiin 
elämämme.
Hän itse meille rauhan 
valmistaa.
  Virsi 600:2

Mirta Martin
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Aseena rukous
KARI ESKELINEN hallituksen jäsen

 kEVäIsEN VIRON-MAtkANI yhteydessä kävin tutustu-
massa Tallinnan tv-torniin. Kyseinen nähtävyys on vaikut-
tava näky, sillä sen kokonaiskorkeus on peräti 312 metriä. 
Näköalakerros on vain 175 metrin korkeudessa, mutta 
siinäkin korkeudessa oleilu oli jo unohtumaton kokemus.

Tornista saattoi nähdä upean panoraaman ja jopa Suo-
men rantaviivan! Tornista avautui näkymä myös Tallinnan 
metsähautausmaalle. Se muistuttaa ajasta, jolloin Tallinnan 
kristilliset hautausmaat muutettiin puistoiksi, ja kaupun-
gin asukkaat hautasivat rakkaimpansa metsään.

Kyseiseen metsäkalmistoon on haudattu myös Viron 
presidentti Lennart Meri.

MIELEENI MUIstUI, kUINkA lyhyt aika onkaan siitä, kun 
kristillinen usko koettiin suureksi uhkaksi. Nyt tuo ilma-
piiri on palaamassa takaisin, olemme parhaillaan suuren 
käänteen äärellä. Uskonnollisuus koetaan yhä useammassa 
maassa uhkaksi.

Tällä kertaa kyseessä on maailmanlaajuinen ilmiö, eikä 
kristillistä vakaumusta nähdä enää hyvän elämän perus-
tuksena, vaan pikemminkin vallitsevan yhteiskuntajärjes-
tyksen uhkana.

Antisemitismi-käsitteen rinnalle on tullut uusi käsite: 
kristianofobia. Se tarkoittaa länsimaista uskontoallergiaa, 
jonka pyrkimyksenä on sulkea uskonnot pois julkisesta 
kanssakäymisestä.

LäHEtYsJäRJEstÖNä OLEMME siis uuden haasteen 
edessä. Meidän on entistä selkeämmin tuotava esiin, mikä 
on kristinuskon ydin. On tärkeää osoittaa, että kristinusko 
antaa elämälle ja sen tarkoitukselle merkityksen, joka ei 

muodosta millään tavoin uhkaa hyvän elämän edellytyk-
sille.

Kristittyinä meidän on rohkeasti uskallettava käydä 
vuoropuhelua kaikkien tahojen kanssa omasta identitee-
tistämme käsin. Paras todistus kristinuskon rauhanomai-
sesta ytimestä on oman elämämme kautta tuleva todistus. 
Se paljastaa lähimmäisillemme, olemmeko sellaisia kuin 
väitämme olevamme.

INtIALAINEN kRIstIttY perheenäiti Nilmani Topno on 
jäänyt lähtemättömästi mieleeni. Hän menetti puolisonsa 
Odishan osavaltion vainoissa vuonna 2007. Ollessamme 
seuroissa Chennaissa kuulin hänen rukoilevan vainoo-
jiensa ja miehensä surmaajien puolesta: ”Isä anna heille 
anteeksi”.

Vainottunakin hänen mielessään oli anteeksiantamus ja 
rauha. Vainottunakaan hän ei jäänyt toimettomaksi vaan 
tarttui aseeseen, joka ei ole tästä maailmasta. Hän tarttui 
aseeseen, joka ylittää kaiken olemassaolevan teknologian. 
Tämä ase on rukous. 

Leena Punkari

Antisemitismi-käsitteen 
rinnalle on tullut uusi käsite: 
kristianofobia.

Anne Isokuortti

 CHAMPIONs ARIsE on kehittynyt 
vastaavanlaisen naisten ohjelmako-
konaisuuden, Hanna-työn (Project 
Hannah) rinnalla. Hanna-työ on 
kahdeksassatoista vuodessa kasvanut 
maailmanlaajuiseksi naisten rukous-
liikkeeksi. Suomessa sitä on luot-
sannut Medialähetys Sanansaattajat 
(Sansa) vuodesta 2000.

Champions Arise kutsuu miehiä 
elämään täyttä elämää Jumalan yh-
teydessä. Käytännössä se käsittelee 
miesten kysymyksiä radio-ohjelmissa 
ja kutsuu miehiä rukoilemaan paitsi 
yksin myös miesten piireissä tähdäten 
miesten kristillisen uskon ja itseym-
märryksen syventymiseen.

ORASTAVA MIESTENLIIKE pyrkii kut-
sumaan, kannustamaan ja jopa val-
mentamaan miehiä kautta maailman 
elämään elämää, johon Jumala on 
heidät tarkoittanut, juoksemaan us-
konkilpa maaliin asti ja innostamaan 
uskonveljiä.

Maailmanlaaja medialähetysjärjestö TWR käynnistää miehille suunnatun ohjelman. 
Sen nimen Champions Arise! voisi kääntää Nouskaa sankarit! ja sen iskulause lupaa hyvälle juoksulle 
hyvän palkinnon: Run well, finish well.

TWR

Tarkoituksena on opettaa Jeesuk-
sen mallia: rakasta ehdoitta, palvele 
nöyrästi ja seuraa elämässäsi Isän 
tahtoa.

Champions Arise valjastaa voi-
makseen mediatekniikan sovellukset, 
joihin voi tutustua kotisivuilla cham-
pionsarise.org. 

MEDIALÄHETYSTYÖ ON Sansan media-
lähetysjohtaja Juha Auvisen mukaan 
paitsi Jeesus-sanoman välittämistä, 
myös teknistä touhua ja siten useim-
miten mieluinen laji miehille.

– Me miehetkin tarvitsemme yh-
teyttä keskenämme ja tekemistä, jolla 
on merkitystä. Tarvitsemme myös 

rohkaisua ja yhteistä rukousta arjen 
haasteiden keskellä, Auvinen sanoo.

 Joissakin Suomen Hanna-pii-
reissä on mukana myös hannuja, 
mutta Champions Arise -toimintaa ei 
Medialähetys Sanansaattajissa (Sansa) 
ole vielä päätetty aloittaa. 

Edmund Spieker, joka 
toimi aikaisemmin TWR:n 
kansainvälisenä johtajana, 
on käynnistämässä miehille 
Champions Arise -ohjelma-
kokonaisuutta. Hän 
puolisonsa Marli Spieker 
kehitti ja perusti pari-
kymmentä vuotta sitten 
Project Hannah -työn 
naisille.

Ensin Hanna-työ naisille, nyt ohjelma miehille
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Marja-Liisa ja Jakov Mrcela

 ELäkkEELLE sIIRtYMIsEN lähes-
tyessä pulppuaa sydämistämme kiitos 
Herralle Psalmin sanoin (16:6): ”Arpa 
lankesi meille ihanasta maasta ja kaunis on 
meidän perintöosamme.” Ensiksi meille 
oli valtava Jumalan armo saada nuo-
ruudessamme syntyä uudesti. Lahjaksi 
saimme Jumalalta jyväsäkin ja pellok-
semme satumaisen kauniin Kroatian 
maan ystävällisine ihmisine.

Kolmenkymmen vuoden (Marja-
Liisan 33:n, Jakov 27:n) aikana saimme 
katsella liikuttuneina ihmeellisiä Juma-
lan armotekoja, kun kylvetty Elämän 
sana Jeesuksesta synnytti elävää uskoa 
omakohtaisesti monien kroatialaisten 
sydämissä.

Zagrebissa 84-vuotias Friedrich sai 

omantunnontuskissaan tuhansista polt-
tavista synneistä sisäisen rauhan ennen 
kuolemaansa. Syöpäpotilas Lidija sai 
tulla uskoon viime hetkellä.

Kommunismin aikana Antun tuli 
uskoon kuunneltuaan radio-ohjelmia 
Monte Carlosta, sai lähettämämme 
Raamatun ja lopuksi tuli seurakuntam-
me jäseneksi.

JUMALAN SANAA etukäteen tutkinut 
Stanimir toi vaimonsa raamattutun-
nille aikeissa hyökätä uskonasioita 
vastaan Slavonski Brodissa, mutta 
murtuikin Jeesuksen jalkojen juureen 
kohdatessaan Herran ihmeteltävän 
rakkauden ja armon. Saulin vainoverta 
koettuaan hän otti uskoontultuaan kas-
teessa nimekseen Paavali, ja on toimi-
nut siitä lähtien aktiivisesti kirkkomme 

vastuutehtävissä.
Kranaattisateessa Leposava lyyhis-

tyi itkien kirkon aitaa vasten murheen 
murtamana. Se kuultiin aidan toisella 
puolella, ja hän sai kohdata Jeesuksen 
antaman iäisen turvan. Siitä riemusta 
hän johti perheensä ja viisitoista naapu-
riaan Sanan kuuloon.

DALMATIAN KIVIKKOISESSA pioneeri-
työssä emme aluksi tunteneet aino-
atakaan luterilaista. Menimme sinne, 
missä ihmiset liikkuivat: kaduille ja 
toreille. Jaoimme kutsuja ja kerroimme 
Vapahtajastamme. Herran läsnäolo oli 
päivänselvä.

Yllättäen eteemme johdatettiin joita-
kin luterilaisia. Katolinen pappi penkoi 
meille tietoja kaupunkilaisistaan ja löy-
si luterilaisia. Hvarin saarella Jumala 
johti meidät yöksi luterilaisten luo.

Vrgoracin kaupungissa kuulimme 
saksalaisesta luterilaisesta avioparista, 
joiden nimistä ja osoitteista ei ollut mi-
tään tietoa. Jakoville pälkähti päähän 
kysyä heitä poliisilaitokselta. Poliisi 
hyppäsi ystävällisesti pystyyn ja sanoi: 
”Seuratkaa minua.” Luikerreltuamme 
vehreää serpentiinitietä kuusi kilomet-
riä tupsahti eteemme kaunis talo ja 
saksalainen pariskunta. Joukkoa kertyi, 
ja seurakunta rekisteröitiin.

Bosniassa Christel kuuli seurakun-
nastamme. Hän ajoi 120 kilometriä pit-
kän kirkkomatkan, astui ovesta sisään 
ja purskahti ilosta itkuun saatuaan 40 
vuoden jälkeen tulla luterilaiseen juma-
lanpalvelukseen.

Luterilaisia löytyi eri kaupungeista 
ja syntyi kotiryhmiä ympäri Dalmatiaa. 
Sitä sitten seurasivat jumalanpalveluk-
set, raamatunopetukset, rippikoulut, 
kasteet, vihkimiset… Televisio avasi 

ovet Herran sanalle. Birgit sai tulla 
uskoon vuosi sitten Vodicessa ja ahmii 
Jumalan sanaa päivittäin ja todistaa 
ympärillä oleville Vapahtajastaan!

RIJEKASSA RATKOIMME seurakun-
nan ongelmia ja pidimme jumalan-
palveluksia kaksi kerrosta maan alla 
kylmässä, kosteassa ja ikkunattomassa 
katakombissa, jossa termiitit nakersivat 
kalustoa. Tiloja ei pystytty vaihtamaan 
laman takia. Kokoontuminen jatkuu-
kin kodeissa, kuten alkuseurakunnissa 
aikoinaan.

Kirkon riitoihin katkeroitunut Irena 
sulki seurakunnan ovet parikymmen-
tä vuotta sitten. Mutta nyt Jumala 
armossaan on kutsunut hänet takaisin 
yhteyteensä sairauden kautta.

Ihmeellistä johdatusta koemme Po-
recin uskovien kanssa. He ovat innok-
kaita ja potevat Sanan nälkää.

LOPUKSI HERRA NÄKI 1 200–2 000 
kilometrin kuukausittaisten työmat-
kojemme takia tarpeelliseksi lahjoittaa 
meille Legradin. Se on vuodesta 1571 
toiminut seurakunta, sokeripala, jossa 
saimme nauttia jäsenten keskellä työs-
kentelemisestä ja maallisesta paratiisis-
ta kanojen kotkottaessa ja lampaiden 
määkiessä kaukana suurkaupunkien 
melusta.

Ihmeteltävää Legradissa riitti: Kovia 
aikoja kokeneina ja eristettyinä ihmiset 
pitävät lujasti kiinni vanhoista perin-
teistä. Raamatun tunteminen on vä-
häistä. Kirkossa miehet istuvat oikealla 
puolella hattunaula edessään, naiset 
vasemmalla puolella ilman naulakoita. 
Miehiä ei näy raamatunopetuksissa.

Kuolemantapauksissa kirkonkellot 
soivat joka toinen tunti, miehille toisin 
kuin naisille, vainajan siunaamiseen 
asti. Saattoon saapuvat kaikki kynnelle 
kykenevät. Ennen vihkimistä kuulu-
tukset luetaan kirkossa kolme kertaa.

Seurakuntalaiset ovat keskenään su-
kua ja kummeja kuka milläkin tavalla, 
ettei omaisuus menisi vieraille. Myös 
kirkolla on maatilkkuja, ja maissi on 
alueella tärkein tuotantokasvi. Saim-
me lähtiäislahjoina maissitähkävajan 
pienoiskoossa ja Legradista kertovan 
historiikin.

KOEMME MOLEMMAT Jumalalta saa-
dun kutsun sydämissämme jatkuvan 
kuolemaamme asti. Hänen palveluk-
sessaan ei ole eläkerajoja, eikä työttö-
myyttä!

Kiitollisina Herran johdatuksesta 
jatkamme edelleen Kroatiassa Dalma-
tian alueella Sanan palvelua Jadrijalta 
käsin. Syksyksi olemme jo sopineet raa-
mattuleirin.

Myös Suomessa olemme valmiit 
palvelemaan Herraa Kuopiosta ja Lap-
peenrannasta käsin siten, miten Herra 
meitä johtaa. Herralle ja lähettäjille 
kiitosta pulputen! 

Arpa lankesi meille ihanasta maasta
KIRJE KENTÄLTÄ Marja-Liisa ja Jakov Mrcela ehtivät lähetystyövuosinaan käydä Kroatian läpi 
laidasta laitaan. Varsinaisia pysähdyksiä tai muutoin pidempiä vastuita on ollut Zagrebissa, 
Slavonski Brodissa, Osijekissa, Vinkovcissa, Soljanissa, Splitissä, Rijekassa, Porecissa ja Legradissa. 
Auton ratissa on välillä kulunut määrättömästi tunteja ja kilometrejä.

Jakov Mrcela kastoi Paavalin vuosikymmeniä sitten Slavonski Brodissa.

Marija Djurkan

Marja-Liisa Mrcela

Mrceloille 
luovutettiin 
lähtiäislahjoja 
Legradin seura-
kunnan vuosi-
kokouksessa.
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Juha Auvinen

Kambodžan evankelis-luteri-
laisen kirkon pastorin Peter 
Phanna Bunin mukaan 
Kambodža ja sen ihmiset 

ovat avoimia evankeliumille ja kirkon 
työlle, mutta tämä ”kulta-aika” ei 
mahdollisesti kestä kauan.

– Kirkkoa on nyt varustettava niin, 
että se on valmis jatkamaan tärkeää 
tehtäväänsä koko maan saavuttami-
seksi evankeliumilla sittenkin, jos 
ulkomaiselle lähetystyölle avattu ovi 
sulkeutuu, hän sanoi.

Bun puhui Mekong-alueen luteri-
laisten kirkkojen ja niiden ulkomais-
ten kumppanien lähetystapaamisessa 
Mekong Mission Forumissa Bangko-
kissa toukokuun alkupuolella.

Kokoukseen osallistui alueen 
kirkkojen edustajia Kambodžasta, 
Laosista, Myanmarista, Thaimaasta 
ja Vietnamista sekä yhteistyökir-
koista Australiasta, Bangladeshista, 
Hongkongista, Japanista, Malesiasta, 
Singaporesta, Taiwanista, USA:sta, 
Saksasta ja Pohjoismaista. 

Kambodžaan yksi
luterilainen kirkko

Kambodžan historia on rikkonainen 
ja sotaisa. Kristillinen kirkko vainot-
tiin lähes kuoliaaksi 1970-luvulla, ja 
kristittyjä on maassa vain alle kaksi 
prosenttia väestöstä.

Nyt on jälleenrakentamisen ja kas-
vun aika. Nuoret kirkot ovat innos-
tuneita evankeliumin levittämisestä, 
mutta työtä vaikeuttaa koulutuksen ja 
voimavarojen puute.

Mekong Mission Forumin kaltai-
nen vuosittainen tapaaminen edistää 
alueen kirkkojen tiedonvaihtoa ja yh-
teistyötä muun muassa teologisessa 
opetuksessa, hallinnon ja itsekannat-
tavuuden kehittämisessä sekä kirkon 
eri työmuodoissa. Tärkeää on myös 
perheiden, erityisesti naisten, lasten 
ja nuorten koulutuksen ja terveyden 
tukeminen.

Luterilaisen maailmanliiton (LML) 
järjestämän Mekong Mission Forumin 
jäsenkirkot ja kumppanit rahoittavat 
lähetystyötä, koulutusta ja kehitys-
hankkeita alueella vuosittain noin 90 
000 eurolla.

Alueen kirkot tarvitsevat myös 
rohkaisua keskinäiseen yhteyteen. 
Joissakin maissa eri perinteestä tai eri 
kansanryhmien pariin on syntynyt 
useita kirkkoja.

Kambodžassa toimivat luterilai-
set ryhmät ovatkin allekirjoittaneet 
aiesopimuksen yhden Kambodžan 

evankelis-luterilaisen kirkon muo-
dostamisesta. Neuvottelut jatkuvat 
lokakuussa.

Varojen ja osaamisen
puute mediatyön esteenä

Vain harvalla Mekong-alueen kirkolla 
on mediatyötä, mikä johtuu joko 
osaamisen tai varojen puutteesta.

Thaimaan evankelis-luterilaisen 
kirkon radiotyön painopiste on 
siirtynyt Bangkokista maan pohjois-
osaan. Toisaalta kirkko on joutunut 

luopumaan ohjelmiensa radioinnista 
viidellä hallituksen asemalla, jotka on 
suljettu poliittisista syistä. Jäljellä on 
piispa Banjob Kasawadeen mukaan 
vain kaksi asemaa.

Medialähetys Sanansaattajat (San-
sa) tukee Thaimaassa FEBC Interna-
tionalin radiotyötä. Ohjelmat ovat 
yhdentoista aseman kautta ainakin 20 
miljoonan ihmisen kuultavissa.

Sansan tavoitteena on vahvistaa 
luterilaisen kirkon ja FEBC:n välistä 
yhteyttä. Myös mobiilisisältöjen hyö-
dyntämiseen erityisesti kaupungeissa 

Juha Auvinen

Mekong-alueella on 
evankeliumin aika
Mekong Mission Forum -tapaaminen antoi laajan kuvan alueen oloista ja tarpeista sekä 
kirkkojen mahdollisuuksista toimia. Se järjestetään vuosittain ja rohkaisee toimimaan yhdessä 
evankeliumin viemiseksi maihin, joissa vain harva tietää siitä.

ja nuorten keskuudessa on tilausta.
Kambodžassa Sansa tukee kristil-

lisen Krusa-FM -perheradion työ-
tä. Aseman kuuluvuusalueella elää 
7–10 miljoonaa ihmistä. Kambodžan 
evankelis-luterilaisen kirkon edustajat 
tuntevat Sansan yhteistyökumppanin. 
Pastori Bunia on jopa pyydetty teke-
mään ohjelmaa kanavalle.

Sellaisillakin syrjäisillä alueilla, 
joilla kirkot vasta aloittelevat seura-
kuntiaan, ihmiset ovat saattaneet jo 
kuulla Jeesuksesta radion kautta.

Myanmarin kirkko
jakaa vastaanottimia

Myanmarin evankelis-luterilaisen 
kirkon Nay Aung Win Luke Andrew 
kertoi maassaan elävästä 30 000 ihmi-
sen hindinkielisestä vähemmistöstä, 
jonka parissa on herätystä, ja kirkko 
haluaa panostaa työhön. Kirkolla on 
kuitenkin vain kolme hindintaitoista 
työntekijää.

Sansa voi yhdessä TWR-Intian 
kanssa tarjota valmista hindinkielistä 
materiaalia käytettäväksi aurinko-
energialla toimivissa vastaanottimis-
sa, joita Myanmarin kirkko jakaa.

Mekong Mission Forum -tapaami-
nen vahvistaa ennen kaikkea yhteyttä, 
ehkäisee päällekkäisiä toimintoja ja 
rohkaisee toimimaan yhdessä evanke-
liumin viemiseksi maihin, joissa vain 
harva tietää siitä. 

Juha Auvinen

Kambodžan evankelis-luterilaisen kirkon pastori Peter Phanna Bun, Kambodžan luterilaisen kirkon edustaja Sophal Sous ja 
Kambodžassa työskentelevä Singaporen luterilaisen maailmanlähetyksen työntekijä Sally Lim.

Kokemuksia jakamassa Matthew Yiu (vas.) Hongkongista ja Wilfred J. Samuel Malesiasta 
sekä LML:n William Chang Genevestä ja Steven Lawrence Malesiasta.
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Tanja Alon – Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 14,50 € 
UUTUUS!
Israelissa, 
maailmalla 
ja kotimaas-
sa. Kuljettaa 
medialä-
hetystyön 
matkassa, 
johdattaa 
Raamatun 
maisemiin, 
juutalaisiin juhlapyhiin ja 
raamatunkertomuksiin. Jul-
kaisijana Sansa.

Erkki Ranta
Karitsa ja 
Leijona 
29 € 
UUTUUS!
Ilmestyskirja 
kaikelle kan-
salle

Nabeel 
Qureshi
Etsin Allahia löysin Jeesuk-
sen 28 € UUTUUS!
Islam ja kristinusko törmäys-
kurssilla – ihmisen sydämes-
sä! Sisältää viitteet.

Tullian Tchividjian
Yksisuuntaista rakkautta 
27,90 € UUTUUS!
Armoa uupuneille. Suoritta-
jille ja kontrollifriikeille armo 
on vaikea pala.

Viisikielinen 20 € 
Noin 800-sivuinen laulukirja. 
Yli 400 laulua, joissa koros-
tuvat herätys, luottamus Ju-
malan sanaan sekä lohdutus 
ja ilo kaikille tarjolla olevasta 
pelastuksesta Jeesuksessa 
Kristuksessa. Sansa on yksi 
julkaisijoista.

Olof Edsinger – Jukka Norvanto
Siunattu antaminen 14 € 
Voiko ihminen ostaa Jumalan 
siunauksen elämäänsä anta-
malla omastaan?

Jukka Norvanto
Aadamista alkaen 25 € 
UUTUUS!
Hartaus 
jokaiselle 
aakkoselle. 
Kirjoittaja 
etsii nimien 
takaa ihmis-
tä, joka voisi 
olla myös 
meille opiksi. Jokaisen kirjai-
men takana on kiinnostava 
ihmiskohtalo.
Genesis 25 € 
Evankeliumi Mooseksen 
mukaan. Kertoo maailman 
luomisesta, alusta. Uusi 
selitysteos avaa erinomai-
sesti sitä, miten tässä on alku 
myös evankeliumille.
Vainottu 25 €

ÄÄNITTEITÄ 
Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelmasta cd-levyt MP3-
muodossa. Uusi testamentti 
(624 luentoa) 130 €, Vanha 
testamentti (810 luentoa) 
140 €. TARJOUS! Uusi ja 
Vanha testamentti yhdessä 
ostettuina 240 €

Muistitikut
Sydän 59 €
Jukka Norvannon Raamattu 
kannesta kanteen -opetuk-
sista kaikki 4 evankeliumia 
MP3-muodossa. Muistitikun 
koko 8 gigaa. Puuristi Sisältää 
lahjarasian ja kaulaketjun. 
Risti 25 €
Jukka Norvannon Raamattu 
kannesta kanteen -opetuksis-
ta Johanneksen evankeliumi 
MP3-muodossa. Muistitikun 
koko 8 gigaa. Puuristi, muka-
na lahjarasia ja kaulanauha. 

Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) 
cd 15 €
Kaksi cd-levyä ja 11 opetus-
ta käsittelevät Matteuksen 
evankeliumia lähetyksen ja 
kutsumuksen näkökulmasta. 
Opetusosiossa on kysymyksiä 
pohdittavaksi. Lisäksi tosiker-
tomuksia maailmalta evanke-
liumin muuttavasta voimasta
Rajatonta rakkautta 19 € 
UUTUUSKIRJA!
Lähetyskutsu Matteuksen 
evankeliumissa. Sansa on 
yksi julkaisijoista.

MUSIIKKIA
Pekka 
Laukkarinen 
Unelmia cd 
20 € UUTUUS!
Pekan neljäs sooloalbumi.

Pekka Simojoki
Nordic Praise cd 20 € 
UUTUUS!
Englanninkielinen Ylistys-
levyn kansainvälinen versio.

Mercy cd 20 €
Hepreankielisen musiikin 
kokoelmalevy. Upea lahja 
taiteilijoilta, joiden sydämel-
lä on Israel. Esiintyjinä mm. 
Lasse Heikkilä, Nina Åström ja 
Jukka Leppilampi.

Pirkko ja Terttu Välimäki
Soi kiitoslaulumme cd 15 € 
TARJOUS!

Minna Pyysalo ja Jukka 
Salminen
Riiraa Rokka cd 20 € 
UUTUUS! 
Lauluja lapsenmielisille. 

KORTTEJA
Sansan 1-osaiset onnittelu-
kortit 1 € 
Onnittelu-, kukka- ja mai-
semakortit 5 €/nippu (sis. 
10 kpl) TARJOUS! Jokaisessa 
nipussa viisi erilaista korttia 
eli kaksi jokaista.

Pakettikortti Onnea! 
0,40 €/kpl tai 2,50 €/10 kpl 
TARJOUS! Kuva: Johanna 
Ervast
Kirjanmerkki 1 €  UUTUUS!

Sansan 2-osai-
set kortit 2 €
Onnittelukort-
ti Rusokirsik-
ka, kannessa: Sydämelliset 
onnittelut. Raamatunlauseel-
la: Herra sinun Jumalasi on 
sinun keskelläsi, sankari joka 
auttaa. Hän ilolla iloitsee si-
nusta, hän on ääneti, sillä hän 
rakastaa sinua, hän sinusta 
riemulla riemuitsee. (Sef. 
3:17) Kuva: Anne Rajala.
Osanottokortti, kannessa: 
Lämmin osanotto. Sisällä: 
Suruun osaan 
ottaen. Kuva: 
Marjaana 
Kotilainen.

SANSA-TUOTTEITA
Servietit 4,20 €/pak.
(sis. 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siu-
naus matkassasi, Iloitaan 
yhdessä, Jaetaan iloa, Sinua 
siunaten, Ole Jeesus kanssam-
me. Värit: sininen, vaaleanpu-
nainen, samppanja, keltainen, 
valkoinen ja limetinvihreä.
Lautasliinat 5,90 €/pak. (sis. 

LAHJAKIRJOJA
Tapio Luoma
Siunausta ja varjelusta 
elämääsi 17,90 € UUTUUS! 
Espoon 
piispan 
lämmin-
hen-
kinen 
kirja 
on kuin 
rohkai-
seva ja 
kannustava kädenojennus.  
Sopii hyvin lahjaksi.

Jouni Puhakka – Sari Savela
Hän on kanssasi 17 € 
UUTUUS!
Sana kuukauden jokaiselle 
päivälle

Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 23 € UUTUUS!
Erilaisiin arjen ja juhlan 
hetkiin löytyy Jumalan sana 
siunaukseksi, hymyksi, loh-
dutukseksi ja rohkaisemaan.

LAPSILLE
Nina Linnavaara – Pekka 
Rahkonen
Katti-
Dave ja 
isäntänsä 
herra J 
19 € 
UUTUUS!

Hanna-Maria Vahala – 
Saara Losoi
Lapsen rukous 19 € UUTUUS!
Lapsi voi lukea kirjaa itse tai 
yhdessä vanhempien kanssa.

Sally Ann Wright – 
Honor Ayres
Lapsen 
Aarteita 17 €
Raamatun 
kertomuksia, 
rukouksia ja 
tilaa vauva-
ajan tiedoille.

Juliert David – Helen Prole
Raamatun Sanaa pienille 
15 € TARJOUS!

Juliet David – Jo Parry 
Jeesus 5,90 € TARJOUS!
Mooses 5,90 € TARJOUS!
Tarra- julistekirjoja. Sisältävät 
kuvitusta ja päähenkilöitä jokai-
sesta kertomuksesta. Tarrat voi 
liimata kirjoissa tapahtumapaik-
koihin. Ikäsuositus 4 +.

Patricia St. John
Rukous on seikkailu 5 € 
TARJOUS!
Lopussa tehtäviä. Varhais-
nuorille.

Päivi Häkkinen – Gill Guile
Minne lampaani katosi? 
14,90 € UUTUUS!

20 kpl)
Teksti: Siunaa Jeesus ruokam-
me, ole aina luonamme. Toi-
sistamme kiitämme. Siunaa 
myöskin päivämme. Värit: 
keltainen, viininpunainen, 
punainen, valkoinen, samp-
panja ja limetinvihreä.

Hanna-muki 19,90 € 
UUTUUS!
Arabian 
tuotantoa. 
Koriste-
kuviossa 
Hanna-työn 
väri liila.
Hanna-servietit 4,20 €/pak 
(sis. 20 kpl) UUTUUS!
Teksti: Kun toivo voittaa. Väri: 
liila.

MUITA TUOTTEITA
Hopeariipuksia
Kuljen kanssasi 
49 € 
UUTUUS!
Kaksiosainen, 
osat sopivat 
upeasti yhteen. 
Anna toinen osa 
hänelle, joka on 
lähellä sydäntä-
si, tai pidä molemmat yhtenä 
koruna. Kaksi erillistä ketjua, 
joiden pituus 42 cm.
Enkeli, Herran siunaus, 
Raamattu ja Risti 34 €/kpl

Seinäristi 6,50 € UUTUUS!
Risteissä erilaisia 
painokuvia: enkeli-
aiheita ja Nooan 
arkki. Koko: 
n.14,5 cm x 9 cm. 
Sopii seinään 
kiinnitettäväksi tai 
ikkunaan ripustettavaksi.

Tyynyliinoja
Aikuisille 16 €
Koko: 50 cm x 60 cm. Paino-
kuvassa siniset tai vaalean-
punaiset ruusut. Valkoinen 
puuvillakangas ilman 
röyhelöä. Teksti: Niin 
pysyvät nämä kolme; usko, 
toivo, rakkaus. Mutta suurin 
niistä on rakkaus.
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TARJOUS! Kirja Rajatonta  
rakkautta + cd Lähetys on 
r(ajatonta) yhdessä 
ostettuina 25 €

KIRJOJA

Seija 
Uimonen
Hän nostaa 
tomusta 
29 € 
UUTUUS!
Elämää 
Kroatian 
evankelises-
sa kirkossa. 
Muistoja 
ihmisistä ja tapahtumis-
ta kirjoittajan värikkään ja 
vaiheikkaan elämän varrelta. 
Julkaisijana Sansa.

Marli Spieker
Kun toivo voittaa 10 €

TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse: 
019 457 7747 tai 
050 564 3541/Putiikki
Postitse: Sansa/Putiikki, 
PL 13, 05801 Hyvinkää
S-postitse: 
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivun kautta: 
www.sansa.fi/putiikki
tai www.lahetys-
kauppa.fi

Tarjoukset voimassa 
30.6.2015 saakka 
tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää. 
Lähetyksiin lisätään 
toimituskulut.



YLEIsVIIttEEt:
2222 33338 Mediatyön yleiskannatus
7111 10108  Hanna-työn juhlavuosikeräys

INtIAN MEdIAtYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11033 Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
2222 11046 Gujaratinkielinen NTL
2222 11088 Hindinkielinen NTL
2222 11101 Intian tv-työ

AAsIAN RAdIOtYÖ:
2222 12003 Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100 Indonesian jaavankielinen NTL
2222 12139 Indonesiankielinen NTL
2222 12207 Kambodžan khmerinkielinen NTL
2222 12210 Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002 Kiinan ohjelmat
2222 18007 Mongolian ohjelmat
2222 12142 Thaimaan ohjelmat
2222 12155 Japanin ohjelmat

LäHI-IdäN, POHJOIs-AFRIkAN JA 
kEskI-AAsIAN MEdIAtYÖ:
2222 22103 Studio Al Morsal
2222 14001 Lähi-idän radio-ohjelmat (arabia)
2222 14108 Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14205 Israelin multimediaohjelmat, Caspari-
 keskus (venäjä)
2222 14056 Lähi-idän naisten tv-ohjelma
2222 14069 David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten  
 ja nuorten tv-ohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten 
 tv-ohjelmat
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen NTL
2222 15026 Iranin radio-ohjelmat (farsi)

Kuukausilahjoittajaksi
  kUUkAUsILAHJOIttAMINEN on sujuva, vaivaton ja pank-

kikuluiltaan edullisin tapa tukea Medialähetys Sanansaattaji-
en (Sansa) työtä säännöllisesti.

Valitset kohteen, päätät summan ja eräpäivän ja toimitat 
yhteystietosi Pirjo Hyövältille, s-posti: pirjo.hyovalti@
sansa.fi, p. 050 5643 541. Häneltä saat henkilökohtaisen 
viitenumeron, jonka avulla voit verkkopankkisi välityksellä 
antaa kuukausilahjoituksesi. Tukesi jatkuu entisellään, kun-
nes muutat sopimusta tai lopetat sen.

Viitenumeroin
  JOkAIsELLE sANsAN OHJELMALLE ja työmuodolle on 

oma viitenumeronsa, jota on hyvä käyttää tilisiirroissa. Viite-
numero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkinnän lahjan 
tarkoituksesta (yksi viite/tilisiirto).

Välttämätöntä viitenumeron käyttö ei kuitenkaan ole eli 
voit edelleen antaa lahjasi myös merkitsemällä tiedonantoi-
hin lahjan tarkoituksen. Ensimmäistä kertaa maksaessasi 
olisi suositeltavaa, että laittaisit yhteystietosi viesti-
osaan, jotta ne välittyisivät kirjanpitäjälle. Mutta et vielä 
viitenumeroa.

Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): IBAN FI37 5062 0320 
0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC: 
OKOYFIHH.

Seurakuntien pankkiyhteys ja viitenumerot erikseen: 
sansa.fi -> Osallistu ja vaikuta -> Kaikki tuettavat kohteet

Keräyslupa Manner-Suomi 2020/2013/4237, voimassa 19.2.2014–31.12.2015. Poliisihallitus 19.2.2014. Kerätyt varat käytetään 
vuosien 2014–2016 aikana medialähetys- ja seurakuntatyöhön ulkomailla sekä kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen Suomessa.

 YHdEN RAdIO-OHJELMAN hinta on 130 euroa 
ja paikallisradio-ohjelman hinta 90 euroa (Indonesian, 
Kambodžan, Kroatian, Mongolian, Thaimaan ohjelmat). 
Suomenkielinen Rkk-ohjelma 150 euroa (15 min). Kaikki 
tv-ohjelmat 300 euroa. Lisätietoa: Pirjo Hyövälti, 
p. 050 564 3541, pirjo.hyovalti@sansa.fi

AFRIkAN RAdIOtYÖ:
2222 21104 Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
2222 21007 Etiopian radio-ohjelmat
2222 24004 Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)

EUROOPAN MEdIAtYÖ:
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö

PROJEktIt:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma,
 Intian luterilaiset kirkot

LäHEtIt:
4444 10010 Ezzinet
4444 10023 Murphy
4444 20013 Mrcelat
4444 20026 Tapio
4444 20055 Braz de Almeida
4444 20042 Kroatian-työ yleisesti
5555 31008 Kroatian kummitoiminta
4444 10049 Tunér
4444 10052 Chughit
4444 10065 Vähäsarjat

kOtIMAANtYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
1111 31101 Testamenttitulot
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
4444 40035 Vaittinen
4444 40048 Erelä

Soita nyt lahjasi 
0600 18808
Puhelun hinta 15,36 € + pvm

Lahjoita netissä sansa.fi

Kiitos tuestasi! 

MEDIALÄHETYS 
SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää
019 457 7700
www.sansa.fi

Tervetuloa pakolaisleirille!
SAT-7 vie rauhan sanomaa Lähi-itään
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr 

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan 
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Saaja
Mottagare

Saajan 
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Viitenro
Ref.nr

Uusi lahjoittaja: jos haluat lisätietoa Sansan työstä 
ilmoita yhteystietosi sähköpostilla sansa@sansa.fi tai 
puhelimitse p. 019 457 7700.

Euro

IBAN BIC

OKOYFIHH

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ 

Hyvä Lähde-lehden lukija,
Libanonin pakolaisleirillä asuu paljon ihmisiä pienellä alueella. Yksityisyyttä ei 
juuri ole, järkevän tekemisen puute aiheuttaa turhautumista ja talvella on kylmä. 
Televisiota katsotaan paljon.

Satelliittitelevisio SAT-7 Arabic tarjoaa erilaista katsottavaa kuin muut kanavat. Se 
opettaa jokaisen ihmisen kunnioittamista, anteeksiantamista ja sovussa elämistä, 
mikä on päinvastaista sanomaa epävarmuuteen ja valheeseen tottuneille.
SAT-7 Kids -lastenkanava on suosituin ja sen haltuun voi huoletta jättää lapsensa.
Keräyksen tuotolla tuemme SAT-7:n satelliittitelevisiotyötä kolmella kielellä. 

7111 00804

• yksi kokonainen tv -ohjelma = 300 euroa
• 5 minuuttia ohjelmaa = 50 euroa 
• 1 minuutti = 10 euroa

”Ei väellä eikä voimalla, 
vaan minun hengelläni, 
sanoo Herra Sebaot.” 
Sak.4:6

SAT-7:n kuvausryhmä vieraili 
pakolaisleirillä Libanonissa 
ja teki sieltä ohjelmia. Lapset 
nukkuvat paremmin katsot-
tuaan SAT-7 Kidsin ohjelmia. 
Kuva:SAT-7

Osallistumalla Sansan keräykseen voit vaikuttaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
asukkaiden elämään ja tulevaisuuteen. 
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Kuva: SAT-7

Tuskasta toivoon
Tue perheitä Aasiassa

• perheohjelma paikallisradiossa 90 euroa
• radio perheelle 30 euroa
• SD-ohjelmakortti ja soitin yhteensä 25 euroa
• radio-ohjelmia sisältävä SD-kortti 2 kpl/10 euroa

Nyt on sovituksen sanoman aika
 
– Ihmiset etsivät rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Olemme vaienneet pitkään 
menneistä vuosista, sanoo FEBC-Kambodžan ja Krusa-FM -radiokanavan 
johtaja Sopheary Hem.
 
Buddhalainen Kambodža on yksi maailman köyhimmistä maista. Punakhmerien 
verinen valtakausi ja sen jälkeinen sisällissota ovat kansakunnan muistissa. 
Perheradio Krusa-FM:n näkynä on välittää evankeliumin toivoa, rakkautta ja 
eheytymistä ihmisten sydämiin. Työ perustuu siihen, että perheiden kautta voi-
daan vaikuttaa koko yhteiskuntaan. 
 
Osallistu Sansan kesäkeräykseen! Keräystuotolla tuetaan Kambodžan, Thaimaan, 

Mongolian ja Indonesian perheradiotyötä. 

"Minä annan teille 
tulevaisuuden ja 
toivon." Jer. 29:11b

Soita nyt lahjasi
0600 18808
Puhelun hinta 15,36 € + pvm

Lahjoita netissä sansa.fi

Kiitos tuestasi!

MEDIALÄHETYS
SANANSAATTAJAT
PL 13, 05801 Hyvinkää
019 457 7700
www.sansa.fi

7111 00914

Uusi lahjoittaja: jos haluat lisätietoa Sansan työstä,
ilmoita yhteystietosi sähköpostilla sansa@sansa.fi tai 
puhelimitse p. 019 457 7700.
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 RAAMAttU kANNEstA kANtEEN 
-radio-ohjelmassa käydään runsaan 5,5 
vuoden aikana läpi koko Raamattu, lähes 
jae jakeelta. Raamattua opettaa radiopasto-
ri Jukka Norvanto. Toimittajana ja juonta-
jana toimii Elina Vaittinen. Lähetysaiheisia 
haastatteluja toimittaa Merja Kauppinen.
 Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
tuottamaa raamatunopetusta voi seura-
ta: Radio Deissä ma–pe klo 21 (uusinnat 
arkiöisin klo 2 ja arkiaamuisin klo 6). Järvi- 
radiossa ma‒pe klo 6.30. Radio Kajauk-
sessa su–to klo 21.
 Opetukset ovat kuultavissa myös inter-
netin kautta Sansan omilta audiosivuilta 
www.rkk-sansa.net.

VIIkkO 24
ma 8.6. Johdatus Habakukin kirjaan 
(Hab. 1:1–2)
ti 9.6. Eikö Jumala tee mitään? 
(Hab. 1:3–11)
ke 10.6. Jumala tietää, mitä tekee 
(Hab. 1:12–17)
to 11.6. Kirjoita selvästi! (Hab. 2:1–4)
pe 12.6. Usko niin saat elää! (Hab. 2:4)

VIIkkO 25
ma 15.6. Voi Babyloniaa! (Hab. 2:5–20)
ti 16.6. Habakukin laulu (Hab. 3:1–7)
ke 17.6. Iloitse Jumalasta! (Hab. 3:8–19)
to 18.6. Johdatus Sefanjan kirjaan
pe 19.6. Älä petä itseäsi! (Sef. 1:1–6)

VIIkkO 26
ma 22.6. Mistä pohjasakka kertoo? 
(Sef. 1:7–12)
ti 23.6. Kuusinkertainen päivä 
(Sef. 1:13–2:3)
ke 24.6. Ylpeys ei kannata (Sef. 2:4–15)
to 25.6. Petollisen puheen paula 
(Sef. 3:1–8)
pe 26.6. Tule suojaan myrskyltä! 
(Sef. 3:9–20)

VIIkkO 27
ma 29.6. Johdanto Juudaksen kirjeeseen 

(Juud. 1)
ti 30.6. Taistelu uskon puolesta 
(Juud. 1:2–3)
ke 1.7. Luikertelijat (Juud. 1:4–5)
to 2.7. Älä usko uneksijoita! (Juud. 1:6–8)
pe 3.7. Olenko herjaaja? (Juud. 1:9–10)

VIIkkO 28
ma 6.7. Älä aja salakarille! (Juud. 1:11–13)
ti 7.7. Aadamista seitsemäs (Juud. 1:14–17)
ke 8.7. Uskotko pilkkaajaa? (Juud. 1:18–20)
to 9.7. Pysy Kristuksessa! (Juud. 1:20–21)
pe 10.7. Tulesta temmatut (Juud. 1:22–25)

VIIkkO 29
ma 13.7. Johdanto Haggain kirjaan 
(Hagg. 1:1)
ti 14.7. Eikö aika ole sopiva? (Hagg. 1:2–7)
ke 15.7. Pane hihat heilumaan! 
(Hagg. 1:8–11)
to 16.7. Herran pelko tuo elämää 
(Hagg. 1:12–15)
pe 17.7. Lääkettä murheeseen (Hagg. 2:1–5)

VIIkkO 30
ma 20.7. Miten epäpuhtaasta puhdas? 
(Hagg. 2:6–13)
ti 21.7. Rohkeasti eteenpäin (Hagg. 2:14–23)
ke 22.7. Johdanto Sakarjan kirjaan 
(Sak. 1:1–6)
to 23.7. Hevosia myrttilaaksossa 
(Sak. 1:7–17)
pe 24.7. Neljä sarvea (Sak. 2:1–13)

VIIkkO 31
ma 27.7. Herra asuu kansansa keskellä 
(Sak. 2:14–3:1)
ti 28.7. Tahdotko juhlavaatteet yllesi? 
(Sak. 3:2–7)
ke 29.7. Verso ja kivi (Sak. 3:8–4:2)
to 30.7. Sana stressatulle (Sak. 4:3–6)
pe 31.7. Kultaisen öljyn välittäjät 
(Sak. 4:7–14)

VIIkkO 32
ma 3.8. Nainen viljaruukussa (Sak. 5:1–11)
ti 4.8. Vaskivuorten viesti (Sak. 6:1–12)

ke 5.8. Tule rakentajaksi temppeliin! 
(Sak. 6:13–15)
to 6.8. Tuleeko vai saako paastota? 
(Sak. 7:1–7)
pe 7.8. Satu kolmesta karhusta 
(Sak. 7:8–14)

VIIkkO 33
ma 10.8. Jumala on uskollinen (Sak. 8:1–8)
ti 11.8. Lähimmäinen on mittari 
(Sak. 8:9–17)
ke 12.8. Iloitse Herran töistä! (Sak. 8:18–23)
to 13.8. Herra tuntee tulevaisuuden 
(Sak. 9:1–7)
pe 14.8. Iloitse, tytär Siion! (Sak. 9:8–9)

VIIkkO 34
ma 17.8. Iloitse pelastuksesta! 
(Sak. 9:10–10:1)
ti 18.8. Turvaa kulmakiveen! (Sak. 10:2–4)
ke 19.8. Herra kokoaa kansansa 
(Sak. 10:5–11:3)
to 20.8. Kun kärsivällisyys loppuu 
(Sak. 11:4–9)
pe 21.8. Savenvalajan kallis pelto 
(Sak. 11:10–13)

VIIkkO 35
ma 24.8. Miellyttääkö kelvoton paimen? 
(Sak. 11:14–12:5)
ti 25.8. Järkyttävä tunnistus (Sak. 12:6–10)
ke 26.8. Kaikille avoin lähde
 (Sak. 12:11–13:1)
to 27.8. Paimenta lyödään (Sak. 13:2–9)
pe 28.8. Öljymäki halkeaa kahtia 
(Sak. 14:1–9)

VIIkkO 36
ma 31.8. Kun kaikesta tulee pyhää 
(Sak. 14:10–21)
ti 1.9. Johdanto Malakian kirjaan 
(Mal. 1:1)
ke 2.9. Rakastava valinta (Mal. 1:1–3)
to 3.9. Missä rakkaus näkyy? 
(Mal. 1:2–7)
pe 4.9. Ontuuko uhrisi? (Mal. 1:8–13)

Ohjelma viikoilla 24–36|2015

 RAAMAttU kANNEstA kAN-
tEEN kuuluu Radio Deissä taajuuk-
silla: Espoo–Helsinki–Vantaa 89,0 
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeen-
linna 105,9 MHz, Joensuu 107,4 MHz, 
Jyväskylä 94,1 MHz, Kemi 100,5 MHz, 
Kokkola 104,3 MHz, Kouvola 96,2 
MHz, Kristiinankaupunki 89,5 MHz, 
Kuopio 106,1 MHz, Lahti 106,4 MHz, 
Lappeenranta 96,0 MHz, Lohja 107,2 
MHz, Mikkeli 87,8 MHz, Oulu 106,9 
MHz, Pori 95,7 MHz, Rovaniemi 93,4 
MHz, Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki 
89,4 MHz, Tampere 98,8 MHz ja Turku 
107,3 MHz.
 Järviradiossa: Alajärvi 100,1 
MHz, Helsinki 103,1 MHz, Jyväskylä 
91,3 MHz, Kankaanpää 107,2 MHz, 
Kannus 92,7 MHz, Kaustinen 103,7 
MHz, Kokkola 96,7 MHz, Kuopio 
102,9 MHz, Lehtimäki 107,9 MHz, 
Lestijärvi 99,1 MHz, Oulu 95,0 MHz, 
Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 87,9 
MHz, Pori 98,3 MHz, Pylkönmäki 90,5 
MHz, Riihimäki 104,9 MHz, Seinäjoki 
99,1 MHz, Tampere 107,4 MHz, Turku 
88,0 MHz, Vaasa 103,0 MHz, Viitasaari 
89,6 MHz ja Vimpeli 89,7 MHz.
 Radio Kajauksessa: Hyrynsalmi 
90,9 MHz, Iisalmi 88,3 MHz, Kajaani 
95,7 MHz, Kemijärvi 103,5 MHz, Kos-
tamus 104,7 MHz (Venäjä), Kuhmo 
103,2 MHz, Kuusamo 101,8 MHz, 
Rovaniemi 99,5 MHz, Sotkamo 95,4 
MHz, ja Suomussalmi 87,9 MHz.
 Rkk kuuluu näin myös Espanjan 
Aurinkorannikolla (Costa del Sol) 
Radio Finlandian välityksellä taajuu-
della: 102,6 MHz. Lähetysajat samat 
kuin Radio Kajauksessa (aikaero 
Espanjassa -1 tunti).

  RAAMAttU kANNEstA 
kANtEEN kuuluu lisäksi Ruotsissa 
Boråsin, Södertäljen ja Trollhättanin 
lähiradioissa (närradio): Borås 92,5 
MHz, RKK su klo 10–10.30, ma-ti klo 
19–19.30 ja lisäksi uusintoja. Söder-
tälje 88,4 MHz, ohjelmaa suomeksi 
la klo 18–19 parittomilla viikoilla. 
Trollhättan 90,6 MHz, RKK to klo 
17–17.30. Ajat paikallisia.
 Norjassa Kaarasjoella sijaitse-
van lähiradion, Radio DSF:n, kautta: 
ma–pe klo 11.30 ja klo 20. Kaarasjoki 
104,5 MHz, Koutokeino 103,5 MHz, 
Porsanki 107,6 MHz, Teno 100,5 MHz 
sekä Uuniemi ja Vesisaari 104,6 MHz. 
Ajat paikallisia.  

sansa.fi      sansa@sansa.fi

sansa.fi/videotuotanto

@Sanansaattajat

Medialähetys Sanansaattajat

Aukiolot ja 
ilmestyminen

  MEdIALäHEtYs sANANsAAt-
tAJIEN (Sansa) toimisto Hyvin-
käällä ja Lähetyskauppa Putiikki 
sekä puhelinvaihde on suljettu 
6.–31.7.

  LäHdE-LEHdEN seuraava nu-
mero 4/2015 ilmestyy elo–syys-
kuun vaihteessa.

Aurinkoista ja siunattua kesää 
kaikille!
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Kuuluvuus-
alueita



▶ 12.6. RAUMA Rauma-Salissa, 
Satamakatu 26, Lahjat liikkeelle 
– medialähetyksen teemapäivä 
klo 12‒17. Aiheena mm. Ilosano-
maa Pyhältä maalta maailmalle. 
Sopheary Hem (FEBC-Kambodža), 
Parastoo Poortaheri (SAT-7 Pars), 
Kristiina Erelä, Satu Hauta-aho 
(VAT), Pekka Kiuttu (seniori), Mervi 
Viuhko ja virtuaalisesti Israelista 
Tanja Alon. Päivän hinta 20 € sisäl-
tää materiaalin ja tarjoilut.

▶ 13.‒14.6. RAUMA Medialähe-
tyspäivät. Rauma-Salissa, Sata-
makatu 26, Rauman Pyhä Ristin 
kirkossa, Luostarinkatu 1, ja Rau-
man srk-talossa, Luostarinkatu 
1. Medialähetyspäivien ohjelma 
tämän lehden sivulla 9.
▶ Su 14.6. klo 10 piispanmessu 
Rauman Pyhän Ristin kirkossa, 
saarna  piispa Kaarlo Kalliala.
▶ Su 14.6. klo 10 messu Lapin kir-
kossa, Kirkkotie 23, saarna Matti 
Korpiaho (seniori).

▶ 20.6. SEINÄJOKI/Peräseinä-
joki Ahonniemen leirikeskukses-
sa, Matinpolku 16 (Haapaluoma), 
klo 18 juhannusseurat, Matti ja 
Tuula Korpiaho (seniorit).

▶ 21.6. VIRRAT Koron kylän 
venesatamassa, Korontie, klo 14 
juhannusseurat, Matti ja Tuula 
Korpiaho (seniorit).

▶ 24.‒26.7. YLIVIESKA Uushe-
räyksen kesäseurat, teemana 
Jeesus pelastaa. La 25.7. klo 16 

Jokirannan koululla, Visalantie 
5, raamattutunti Hän on täällä 
tänään, Marko Pihlajamaa.
▶ Srk-koti Mariassa, Kirkkotie 2, 
klo 21 nuortentapahtuma Lähe-
tyksen tulta!, Marko Pihlajamaa.

▶ 25.7. JOKIOINEN Jokioisten 
Tietotalolla, Humppilantie 9, Pi-
täjänpäivässä klo 13‒16 mukana 
Elina Braz de Almeida.
▶ Pappilassa, Kirkkokuja 143 
(kirkon vieressä), klo 19.30 Kan-
sainvälinen ilta, Elina Braz de 
Almeida.

▶ 26.7. JOKIOINEN Kirkossa, 
Kirkkokuja 143, jumalanpalve-
lus klo 10, saarna Elina Braz de 
Almeida.

▶ 29.7. KOTKA-KYMIN ROVAS-
TIKUNTA Lypsyniemen leirikes-
kuksessa, Lypsyniementie 41 
(Virolahti), klo 14–19.30 lähetys-
iltapäivä. Mukana klo 15-17 Anne 
Isokuortti, aiheenaan Hanna-työ 
auttaa missä pippuri kasvaa. 
Lisäksi toiminnallinen medialähe-
tystyöpaja @Tasku. Ilm. tarjoilun 
takia 20.7. mennessä p. 05 210 
3000.

▶ 1.8. SALO Halikon kirkossa, 
Kirkkorinne 1, ELY:n kesäjuhlat. 
Klo 14.30 Kaikenikäisten lähetys-
juhla, mukana farsinkielisen kris-
tillisen SAT-7 Pars -satelliittitelevi-
siokanavan apulaisjohtaja Nikoo 
Ordodary ja Anne Isokuortti.

▶ 2.8. JOUTSA/Luhanka Kesä-
kirkossa, Mämminiementie 6, klo 
13 jumalanpalvelus, saarna David 

Ezzine. Kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus srk-kodilla, Jousitie 42 A, 
Marja-Liisa ja David Ezzine.

▶ 2.8. TAMPERE/Tuomiokkosrk 
Aleksanterin kirkossa, Pyyni-
kin kirkkopuisto, klo 10 messu. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
Aleksanterin kirkon kryptassa, 
farsinkielisen kristillisen SAT-7 
Pars -satelliittitelevisiokanavan 
apulaisjohtaja Nikoo Ordodary ja 
Anne Isokuortti.

▶ 12.8. NURMIJÄRVI Sääksin lei-
rikeskuksessa, Sääksjärventie 146 
(Rajamäki), klo 18 Kansainvälinen 
ilta, Elina Braz de Almeida.

▶ 19.8. NURMIJÄRVI Sääksin 
leirikeskuksessa, Sääksjärventie 
146 (Rajamäki), iltasauna ja klo 18 
hartaus, Elina Braz de Almeida.

▶ 23.8. NURMIJÄRVI Rajamäen 
kirkossa, Patruunantie 7, klo 18 
jumalanpalvelus, saarna Elina 
Braz de Almeida. Jumalanpalve-
luksen jälkeen lähetystilaisuus, 
Braz de Almeida.

Ahonniemen leirikeskuksessa Peräseinäjoella, Matinpol-
ku 16 (Haapaluoma). Teemana Meillä on perintöosa (Ef. 
1:11). Leiri alkaa tiistaina klo 10.30 ilmoittautumisella 
ja päättyy torstaina klo 13.30 lähtökahveihin.

Mukana Sansasta seniorityöntekijät Matti ja Tuula Korpi-
aho sekä vapaaehtoinen aluetyöntekijä Pirjo Antila, Perä-
seinäjoen kappeliseurakunnasta lähetyssihteeri Minna Aho 
ja diakoni Tarja Niemi.

Osallistumismaksu 60 €. Myös päiväkävijät ovat tervetullei-
ta klo 8 tai 9 alkaen, 20 €/pv. Maksu paikan päällä. Ilmoit-
tautuminen 17.7. mennessä Minna Aho, minna.el.aho@
evl.fi tai 044 735 6281. Muista mainita erityisruokavaliosi. 
Ajo-ohje ilmoittautuneille.

Lämpimästi tervetuloa!

Järjestäjinä Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) ja Seinä-
joen seurakunnan Peräseinäjoen kappeliseurakunta.

Eläkeläisten leiri 28.–30.7.
MEILLÄ ON PERINTÖOSA

Sansassa srk-vierailuja työn-
tekijöiden lisäksi tekevät 
vapaaehtoiset aluetyöntekijät 
(VAT), Sansan työstä eläkkeelle 
siirtyneet seniorityöntekijät 
(seniori), kirkon ja lähetyksen 
alalta eläkkeelle siirtyneet seni-
orityöntekijät (seniori), seura-
kuntien nimeämät Sansa-lähet-
tiläät (S-lähettiläs) ja Sansan 
nimeämät Hanna-lähettiläät 
(H-lähettiläs) sekä Sansan halli-
tuksen jäsenet.

Sytykettä lähetysnäkyyn
Matti Korpiaho

Medialähetys Sanansaattajat järjesti Hyvinkään seurakuntakeskuksessa Medialähetystyön neuvottelupäi-
vän Lähetyksestä syttynyt elämä maaliskuussa. Puhumassa projektikoordinaattori Anne Isokuortti, suoraa 
nettilähetystä kuvaamassa mediatoimittaja Merja Kauppinen. Päivän mittaan muun muassa oltiin virtuaali-
sesti yhteydessä Sansan Kroatian-lähettiin Elina Braz de Almeidaan.

Marja Soikkeli

  MEdIALäHEtYksEN 
teemapäivään Turkuun oli 
maaliskuussa kokoontunut yli 
20-henkinen joukko. Kaukai-
simmat vieraat olivat Vaasasta. 
Teemapäivän iltana Turun Mi-
kaelinkirkon mediamessussa 
oli läsnä yli 100 henkeä.

Messussa saarnasi San-
san kansainvälisen kumppa-
nuustoiminnan johtaja Timo 
Reuhkala. Kirkosta oli suora 
skype-yhteys farsinkielisen sa-
telliittitelevisiokanavan SAT-7 
Parsin apulaisjohtajaan Nikoo 
Ordodaryyn.

MEDIATYÖTÄ elävöitettiin päi-
vässä videoiden avulla. Esiin 
nostettiin erityisesti Krusa-
FM:n työ Kambodžassa.

Lida Hem on kambodža-
lainen yksinhuoltaja, joka löysi 
uskon Jeesukseen kristillisen 
perheradion Krusa-FM:n kaut-
ta. Mikä sai vaihtamaan kanan 
radioon? Lida Hem kertoo:

– Olin niin epätoivoinen, 

etten halunnut elää. Siinä 
vaiheessa satuin kulkemaan 
naapuritalon ohi. Siellä kuun-
neltiin jotain ohjelmaa FEBC:n 
Krusa-FM -kanavalta. Kuulin 
radiosta laulun, joka kosketti 
sydäntäni. Sen nimi oli Jeesus, 
elämän leipä.

– Halusin syödä sitä leipää, 
jotta saisin ikuisen elämän, 
enkä kuolisi. Seuraavana 
päivänä päätin myydä kanan, 
jotta voisin ostaa radion.

PERHERADIO Krusa-FM:n 
ja FEBC-Kambodžan johtaja 
Sopheary Hem vierailee Me-
dialähetyspäivillä Raumalla. 
Krusa-FM:n näkynä on välittää 
toivoa, rakkautta ja eheyty-
mistä ihmisten sydämeen. Työ 
perustuu siihen, että perhei-
den kautta voidaan vaikuttaa 
yhteiskuntaan.

– Jokainen ihminen kuuluu 
perheeseen ja perheet yhtei-
söön. Haluamme nähdä, että 
yksilöt ja perheet seuraavat 
Jeesusta, Sopheary Hem 
sanoo. 

Turussa tähyiltiin Lähi-itään 
ja Aasiaan

  LäHEtYskAUPPA Pu-
tiikissa huhtikuun loppuun 
mennessä asioineiden, Lähde-
lehden tilanneiden tai arvon-
taan muutoin osallistuneiden 
kesken suoritetussa arvon-
nassa voittivat: 1. Ekoradio, 
Eeva Santala, 2. Lähde-lehden 

vuosikerta, Tellervo Korma-
no, 3. Seija Uimosen kirja Hän 
nostaa tomusta, Kristi Viilip, 
4. Pekka Laukkarisen cd Unel-
mia, Eeva Halja-Huotari ja 5. 
Villasukat, Linne Vinni.
 Kiitos kaikille osallistuneille 
ja onnea voittajille! 

Arvonnassa voittivat
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Sansa  

maksaa  

postimaksun 

Leena Punkari

Mänttä-Vilppulassa muu-
taman vuoden asunut 
Christine Marc, 50, ei 
nykyisin näe muutossaan 

sattumaa, vaan johdatuksen. Jumalas-
ta tuli hänelle tärkeä vuonna 2012.
 – Suomen lipussa on risti. Ajattelen 
mielelläni, että sillä on jokin merkitys.
 – Asun Suomessa, koska tämä on 
kaunis, rauhallinen ja hyvä maa elää.
 Christine on syntynyt Koillis-Rans-
kassa ja asui lapsuutensa pikkukau-
pungissa, jossa olevaa kotitaloa luonto 
ympäröi. Oli iso puutarha, peltoa ja 
metsää, josta Christine keräsi isänsä 
kanssa niin sienet kuin parsat.

Kesäreissuja
pitkin Eurooppaa
Yli kaksikymmentä vuotta sitten 
Christine ja Philippe Marc asettuivat 
100 000 asukkaan Nancyyn, jonka 
suuressa sairaalassa Christine pitkään 
työskenteli. Lisäksi hän järjesti mat-
katoimiston oppaana luontoretkiä. 
Philippe on edelleen töissä kuljetus-
liikkeen toimistossa Lunevillessa.
 Marcin perhe matkusteli ja telttaili: 
kesälomilla esimerkiksi Alpeille, kun 
lapset halusivat lunta, tai sitten me-
relle Bretagneen, jota Christine kuvaa 
Rivieraa kauniimmaksi seuduksi.
 Vuonna 2004 piti ratkaista: Skot-
lanti vai Suomi? Koska Suomessa 
arveltiin olevan lämpimämpää, Suomi 
voitti. Autolla Saksan kautta Ros-
tockiin, josta Hankoon. Sittemmin 
koettiin niin pohjoisen yöttömät yöt 
kuin maan tuhannet järvet ja vaellet-
tiin reput selässä Karhunkierrosta 80 
kilometriä.

 Useamman Suomi-kesän jälkeen 
aikuistuvat lapset halusivat välillä 
johonkin lämpimämpään, jolloin pää-
dyttiin Korsikalle.

Usein yksin, mutta
ei yksinäinen
Tyttäret Sophie ja Susie ovat synty-
neet peräkkäisinä vuosina. Sophien 
ammatteihin kuuluvat palomies ja 
kondiittori, Susien kokki ja matka-
opas. Sophie on myös taitava kari-
gamien ja origami-korujen tekijä. 
Niitä on myyty muun muassa Sansan 
Putiikin vappumyyjäisissä, kuten 
Christinen valmistamia ranskalaisia 
leivonnaisiakin.
 Lapsista nuorin, David, on hiljat-
tain tehnyt Ranskan armeijan kanssa 
viisivuotisen sopimuksen. Tehtävä-
alue on lentomekaniikka, ja palkka 
äidin mukaan kohtuullinen.
 Perhe ja suku ovat enemmän tai 
vähemmän hämmentyneitä Christi-
nen asettumisesta Suomeen. Har-
vakseltaan tavataan, mutta onneksi 
skype-yhteys on keksitty.
 Christine käväisi keväällä Rans-
kassä, Annie-äiti Suomessa. Puoliso 
Philippe, joka on myös opiskellut 
suomea, tulee aina kesälomallaan. 
Melomisesta ja kalastuksesta innostu-

nut David on luvassa elokuussa.
 Vaikka sanoo olevansa aika usein 
yksin, Christine ei koe olevansa yksi-
näinen.

Rukoukset suomeksi
ja raamatunluku
– Minulle on iso lahja, että kaikki on 
Suomessa onnistunut. On talo, työ, 
ystävät, seurakunta, Hanna-työ, jopa 
joululahjoja lapsille, Christine kertoo. 
Unettomuus tahtoo tosin touhukasta 
naista välillä ahdistaa.
 – Jumala on kuitenkin kaikessa 
mukana, onneksi.
 Christine Marc vetää Sari Palomä-
en, Satu Salon ja Pirjo Sivolan kanssa 
Mänttä-Vilppulan Hanna-piiriä, 
laulaa kirkkokuorossa ja osallistuu 
muutoinkin seurakunnan toimintaan. 
Medialähetys Sanansaattajat on tullut 

vapaaehtoistoiminnassa tutuksi ja 
muutamat Medialähetyspäivät käyty.
 Hyvinkään päivillä Christine oli 
nauranut jollekin David Ezzinen 
ranskankieliselle vitsille, mitä David 
oli tupsahtanut myöhemmin ihmet-
telemään. Löytyi toinen ranskalainen, 
joka puhuu myös suomea hyvin.
 Christine on käynyt Raamatun läpi 
sekä ranskaksi että suomeksi, mutta 
säännöllisesti hän lukee sitä suomek-
si. Hänen mielestään suomenkielinen 
Raamattu on syvällisempi kuin rans-
kankielinen.
 – Suomenkielisestä Raamatusta 
löydän heti kaikki paikat. Rukoilen 
suomeksi ja ajattelenkin jo paljon 
nykyisin, Christine puhelee. Psal-
mi 23 ja monet Paavalin efesolais-
kirjeen kohdat puhuttelevat häntä 
erityisesti. 

Leena Punkari

TARJOUS: Loppuvuosi 2015 ilmaiseksi, 
kun tilaat lehden vuodeksi 2016!

Muutto ristilipun maahan
MUKANA MISSIOSSA Perushoitaja Christine Marc kuvailee 
värikästä taivaltaan lennokkaasti. Tuntuu, että hänen oli 
muutettava 2 000 kilometriä Ranskasta Suomeen, jotta hän 
saattoi kohdata elävän Jumalan.

– Nykyisin työskentelen MS-tautia sairastavan henkilön avustajana. Näin hänet unessa 
ennen kuin olimme tavanneet kertaakaan, Christine Marc kertoo.

Jumala on kaikessa 
mukana, onneksi.
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TILAA LÄHDE
• Iloksi itsellesi
• Lahjaksi läheisellesi
• Tutustu medialähetystyöhön

Lähde, ensimmäisinä vuosikymmeninä ni-
meltään Menkää siis, kertoo maailmanlaajas-
ta medialähetystyöstä. Sen sivuilta löytyvät 
kuuntelija- ja katsojapalautteet, henkilö-
haastattelut, matkakuvaukset ja kenttäkir-
jeet. Lähdettä lukemalla voi pysytellä myös 
Lähteellä, Jumalan sanan äärellä. 

Ilmestyy 6 kertaa vuodessa, 3 runsasta 
numeroa sekä kevään että syksyn aikana. 
Mukana Rukouskalenteri 2 kertaa vuodessa.

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

sa
ns

a.
fi

SAAJA

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Maa

MAKSAJA

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

KYLLÄ KIITOS, tilaan Lähde-lehden 
tällä tarjouksella:
 kestotilauksena 32 €/vuosi, 

 osoitteisiin Suomessa
 vuositilauksena 37 €/vuosi, 

 osoitteisiin Suomessa

 KYLLÄ KIITOS, tilaan Lähde-lehden  
 ilmaisen näytenumeron

Lisätietoja p. 019 457 7744


