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  JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Muuttuva media synnyttämässä uskoa
Mervi Viuhko

 MAAILMAN VÄKILUKU lähenee 7,4 mil-
jardin ihmisen rajaa. Jo yli kolmella miljar-
dilla on mahdollisuus käyttää aktiivisesti 
internetiä, ja puolella maapallon väestöstä 
on käytössään kännykkä. Menossa on voi-
makas mediallinen muutos, jossa lähetys-
työ pysyttelee mukana.

Kirjoittaessani tätä tekstiä tavallisena 
keskiviikkopäivänä on laskurin (www.
worldometers.info/fi) mukaan tänään kel-
lo 16 mennessä lähetetty 150 miljardia säh-
köpostiviestiä ja tehty yli kolme miljardia 
hakua Google-hakukoneen kautta.

Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka 
moni on etsinyt Raamattua omalla äidin-
kielellään, tietoa kristinuskosta tai ”goog-
lettanut” sanan Jeesus. Muuttuvassa ja 
monella tavalla epävarmassa maailma-

najassa ihmiset etsivät elämäänsä rauhaa ja 
totuutta.

MONISSA MAISSA median on paikallinen 
hallitus ainakin osittain sensuroinut, hiljen-
tänyt tai lahjonut. Kaiken tämän keskellä 
on ihme, että esimerkiksi Turkissa, jossa 
vain 0,2 prosenttia väestöstä on kristittyjä, 
voi toimia sekä kaksi kristillistä satelliittite-
levisio- että -radiokanavaa.

Uskon ja epäuskon (11.10.) pyhänä 
Paavali vakuuttaa (Kol. 1:22−23): ”Teidän 
on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, 
horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka tei-
dän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä 
evankeliumi on julistettu kaikille luoduil-
le taivaan alla. ”Nykyteknologian avulla 
todella voimme julistaa koko maailmalle 
samanaikaisesti: ”Jeesus elää ja on sinunkin 
Vapahtajasi!” 

 LÄHES 60 MILJOONAA ihmistä eri puolilla maa-
ilmaa on paossa luonnononnettomuuksia, sotaa, vai-
noa ja väkivaltaa. Jokaista tänään elossa olevaa 122 
ihmistä kohti yksi on joko pakolainen tai turvapai-
kanhakija. Heistä noin puolet on lapsia.

Joka päivä 42 500 uutta ihmistä pakenee joko 
oman maansa sisällä tai toiseen maahan. YK:n pa-
kolaisjärjestön UNHCR:n mukaan luku on nelinker-
taistunut neljässä vuodessa. Kodin, suvun, ystävien, 
työn ja koulun jättäminen ja turvan hakeminen 
vieraasta maasta on tragedia, jota on vaikea kuvitel-
la. Toiveet ja unelmat särkyvät pakottavan elämän-
käänteen alle. Taustalla voi jo olla menetyksiä ja 
traumoja, joista selviytyminen vaatii pitkäaikaista 
apua ja tukea.

SUOMEA JA MUUTA Eurooppaa nyt koskettava pa-
kolais- ja turvapaikanhakijatilanne on vain jäävuo-
ren huippu. Lähi-itä, Afrikka ja monet Aasian maat 
painivat moninkertaisten pakolaisvirtojen kanssa. 
Yksistään Aasian maissa arvioidaan olevan 7,7 mil-
joonaa pakolaista.

YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuk-
sen artiklan 14 mukaan jokaisella vainon kohteeksi 
joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa 
muista maista. Emme saa rangaista turvapaikanha-
kijoita, jotka ilman papereita etsivät suojaa. Emme 
myöskään saa käännyttää niitä, jotka aidosti pelkää-
vät vapautensa tai henkensä menettämistä.

KRISTILLISEN USKON JA ihmiskäsityksen mukaan 
jokaista hädänalaista ihmistä on autettava etniseen 
ryhmään, kansalaisuuteen tai uskontoon katsomatta.

Huomio on suunnattava kahtaalle. Toisaalta on 
tuettava henkisesti, hengellisesti, aineellisesti ja ru-
kouksin pakolaisten lähtöalueilla toimivia kirkko-
ja, kristillisiä yhteisöjä ja järjestöjä. Näin ne voivat 
auttaa hädänalaisia paikallisesti. Toisaalta pakolaisia 
ja turvapaikanhakijoita on kaikin tavoin autettava 
siellä, mihin he ovat paenneet. Myös Suomessa.

 Auttamiselle löytyy perusteet niin Vanhassa 
kuin Uudessa testamentissa. Viidennessä Mooseksen 
kirjassa sanotaan: ”Herra, teidän Jumalanne, ei ole 
puolueellinen, eikä häntä voi lahjoa. Hän huolehtii 
leskien ja orpojen oikeuksista, hän rakastaa muu-
kalaista ja ruokkii ja vaatettaa hänet. Samoin tulee 
myös teidän rakastaa muukalaista.”

Itse vastasyntynyt Vapahtajamme joutui vanhem-
pineen pakomatkalle vieraaseen maahan. Matteuk-
sen evankeliumin mukaan Jeesus sanoo: ”Minun oli 
nälkä ja te annoitte minulle ruoka. Minun oli jano, 
ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja 
te otitte minut luoksenne… Minkä te olette tehneet 
yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle.”

MAAHAMME SAAPUVIEN kotouttamisessa myös 
kirkolla, seurakunnilla ja meillä kristityillä on tärkeä 
tehtävä. Monet pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat 
kotimaassaan joutuneet vainon kohteeksi uskonsa 
ja vakaumuksensa tähden. Olemmeko valmiit niin 
kohtaamaan toisin uskovat kuin ottamaan vastaan 
heidät, jotka myös täällä hakevat yhteyttä kristittyi-
hin uskonsisariin ja -veljiin? Voisiko kansankirkosta 
oikeasti tulla kansain kirkko?

LÄHDE-LEHDEN TÄSSÄ numerossa kerrotaan, mikä 
merkitys medialähetystyöllä on pakolaisten elämään 
heidän lähtömaissaan, Lähi-idän pakolaisleireillä, 
Suomessa ja Euroopassa. 

Pakolaisten auttamiselle löytyy 
perusteet niin Vanhassa kuin 
Uudessa testamentissa.
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Leena Punkari

”Samoin tulee myös teidän 
rakastaa...”

2   Lähde 5/2015



Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

     IKKUNA

    LÄHETYSKULMA Uskosta, 
 epäuskosta ja muuttuvan media 
 merkityksestä
 
4  UUTISIA

5  TEOLOGIA Islamin suuntauksista ja 
 väkivaltaisesta ISIS-ryhmästä

6–7  PÄÄJUTTU SAT-7 Kids pitää 
 pakolaislapsille tv-koulua. TWR:n 
 Nuoret sydämellä -radio-ohjelma jakaa 
 edelleen toivoa syyrialaiselle nuorisolle.

8–9  PÄÄJUTTU Kroatian läpi on 
 virrannut yli 110 000 pakolaista, osa 
 heistä myös Suomeen. 
  
10  PÄÄJUTTU David ja Marja-Liisa 
 Ezzine tapasivat Irakin pakolaisia 
 Tampereella.

11–14  PUTIIKKI

16  LÄHTEELLÄ Kasteen paatis, 
 raamatunopetusta Medialähetyspäiviltä

  RUKOUS

17  LINKKILISTA

  SANSALAISENA Vuorossa hallituksen 
 jäsen Pirjo Immonen-Räihä
 
18  VANGIN KERTOMUS Lähi-idästä

  PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja 
 katsojien palautteita maailmalta

20  RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

21  KIRJE KENTÄLTÄ Aasian 
 vähemmistöille välitetään sisältöjä, 
 koska heistä välitetään.

  TUKEVASTI YHDESSÄ Vain Jumala 
 osaa nyhjästä tyhjästä.

22  LÄHDE MUKAAN Sansan 
 työntekijöitä, seniorityöntekijöitä, 
 vapaaehtoisia aluetyöntekijöitä (VAT), 
 hallituksen jäseniä sekä Sansa-
 lähettiläitä ja Hanna-lähettiläitä voi 
 kohdata tilaisuuksissa.

24  MUKANA MISSIOSSA Raumalainen 
 diakonissa Terttu Rosvall sanoo, että 
 Medialähetyspäivillä hänen silmänsä 
 aukenivat uudella tavalla.

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 4.12.2015. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee olla 
toimituksessa 2.11.2015.
Kannen kuva 
SAT-7

 LÄHDE 5/2015 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin jaloin. 
Tässä numerossa ovat esillä erityisesti pakolaiset ja turvapaikanhakijat ja muun muassa se, miten heitä 
medialähetystyön keinoin on mahdollista tukea.

Pieneen rajakaupunkiin 
sulloutui vähäksi aikaa 
11 000 pakolaista.

Joillakin Kroatian pienillä rajapaikkakunnilla 
on hetkittäin ollut kaoottinen tilanne. 
Pakolaiset on pyritty auttamaan nopeasti pois 
maasta. Kuva Beli Manastirista.

Matti Korpiaho
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Viisikielinen-laulukirja
on ollut myyntimenestys
Lähde

  UUSI LAULUKIRJA, VIISIKIELINEN, nousi viime 
vuonna Suomen viidenneksi myydyimmäksi tieto-
kirjaksi. Sitä on vuoden aikana ostettu lähes 40 000 
kappaletta. Siitä on nyt otettu viides painos.

Viisikielisessä on 404 yhteislauluksi sopivaa kap-
paletta, joukossa sekä vanhoja että uusia suosittuja 
hengellisiä lauluja.

Virsitutkija, teologian tohtori Seppo Suokunnas ei 
ole menekistä yllättynyt. Hänen mukaansa laulukirja 
on toimiva kokonaisuus. Se on valoisa, nuorekas, suh-
teellisen laaja-alainen ja laulullinen.

− Kokoelma on varsin pitkälle suunnattu nuorisol-
le, mikä näkyy bändien laulujen runsautena. Eniten 
Viisikielisessä on uutta hengellistä kitara- ja gospel-
laulua.

Taideyliopiston urkumusiikin lehtori Timo Kiis-
kinen arvostaa sitä, että tutut laulut on koottu yksien 
kansien väliin.

− Niiden välistä on riemastuttavaa löytää 60-70-lu-
kujen unohdettuja lauluja. Omasta muinaisuudestani 
muistan, että niitä laulettiin korvakuulolta tai pelkät 
sanat sisältävistä kirjoista. Nyt käytettävissä on kun-
nollinen nuottilaitos.

Kiiskisen mielestä Viisikielinen on myös soittajays-
tävällinen. Ohuiden lehtien ansiosta mukaan on saatu 
paljon aineistoa.

− Kirja pysyy auki nuottitelineellä, mikä on säes-
täjästä ensiarvoisen tärkeää. Nuottiasu on selkeä ja 
soinnutukset tarkoituksenmukaisia, useimmiten har-
rastajillekin sopivia.

Yksi Viisikielisen julkaisijoista on Medialähetys 
Sanansaattajat. 

Petteri Rantamäestä
mediakoordinaattori

  SOSIONOMI-OPISKELIJA 
PETTERI RANTAMÄKI, 24, 
työskentelee Medialähetys 
Sanansaattajissa mediakoor-
dinaattorina määräaikaisesti 
1.10.2015−31.3.2016.

 Rantamäen toimeen kuu-
luu mm. varainhankinnan 
projektitehtäviä, nettiuudis-
tukseen liittyviä mediallisia 
tehtäviä ja videotiimin pro-
jekteja. Hän kuuluu myös 
verkostotoiminnan tiimiin ja 
on koordinoimassa nuorille 
aikuisille suunnattua Lähetyksen kesäkoulua.

 Rantamäki on valmistumassa sosionomiksi 
(AMK), suuntautumisvaihtoehtonaan kirkon nuoriso-
työ. 

Kristiina Erelä ja Leena Punkari

  ISIS-RYHMÄN solujen le-
viäminen Lähi-idän maissa on 
johtanut radikalisoitumiseen 
alueella, erityisesti Syyriassa. 
Osa myös aikaisemmin maltil-
lisista muslimeista on radika-
lisoitunut ISISin vaikutuksen 
seurauksena, koska he eivät 
halua vaikuttaa maallistu-
neilta.

Irakissa ISIS on väkival-
taisesti ottanut haltuunsa yli 
puolet maasta ja käskenyt 
muiden uskontojen edustajia 
kääntymään islamiin, maksa-
maan kallis vero tai antamaan 
henkensä.

Suurin osa Irakin kristityis-
tä on paennut kurdialueille tai 
ulkomaille. Kirkot on tuhottu, 

kokoontumiset ilman lupaa 
on kielletty ja tottelematto-
muudesta voi seurata julkinen 
teloitus.

SYYRIASSA ON vuoden 2011 
sisällissodan alkamisen jäl-
keen paennut noin 700 000 
kristittyä. Muutosta vaatinut 
poliittinen liikehdintä on 
muuttunut jihadiksi eli pyhäk-
si sodaksi Syyrian hallitusta 
vastaan.

ISIS on vallannut ns. 
kalifaatilleen osia Syyriasta, 
mutta muitakin ääriryhmiä on 
liikkeellä. Kristittyjä vastaan 
hyökätään toistuvasti, heitä 
kidnapataan ja tapetaan.

Afganistanissa ei ole mah-
dollista olla avoimesti kristit-
ty, vaan kristinusko nähdään 

länsimaisena uskontona. 
Islamista kristinuskoon kään-
tyneitä pidetään pettureina, 
heidät eristetään yhteisöstä ja 
joskus tapetaan.

Jopa rukoilu, laulaminen 
tai kristillisen materiaalin hal-
lussapito voi olla vaarallista. 
Kirkkoja ei Afganistanissa ole 
edes ulkomaalaisille.

SANSAN yhteistyökumppanin 
SAT-7:n ohjelmat ovat katsot-
tavissa kaikissa islamilaisissa 
maissa läntisimmästä Maro-
kosta itäisinpään Afganista-
niin asti. Sansa tukee SAT-7 
Arabic, SAT-7 Kids, SAT-7 
Pars ja SAT-7 Türk -kanavilla 
näkyville ohjelmille. 

Timo Vasko

Kristittyjä vainotaan maissa, 
joista lähtee paljon pakolaisia
Listan kärkipaikoilla Syyria, 
Irak ja Afganistan
Haluattaessa tukea vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä ja viedä heille evanke-
liumia, niin Lähi-itä on tärkein alue. Sansan yhteistyökumppanien SAT-7:n ja 
TWR:n Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa nähtävät ja kuultavat ohjelmat tavoit-
tavat ihmisiä juuri niissä maissa, joissa kristittynä eläminen on vaikeinta. 
Niistä Irak, Syyria ja Afganistan löytyvät sijoilta 3−5 listalta, jota Open Doors 
-järjestö pitää yllä maista, joissa kristittyjä vainotaan eniten.

Aleppo on ollut Syyrian suurin kaupunki. Sotimisen alettua maaliskuussa 2011 siitä tuli yksi pahimmista 
taistelukentistä, ja kaupunki asukkaineen kärsi vakavista tuhoista. Siviilit pakenivat sotaa ja sen 
aiheuttamaa puutetta.
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Islamissa on suuntauksia, kuten
monissa muissakin uskonnoissa
TEOLOGIA Islam on nykyisin voimakkaimmin kasvava maailmanuskonto. Se syntyi 600-luvulla 
Arabian niemimaalla, kun mekkalainen kauppias Muhammad ibn Abdullah (570–632) ryhtyi vuonna 613
 julistamaan kotikaupungissaan uutta uskonnollista sanomaa.

Marko Pihlajamaa

  ISIS-LYHENNE TULEE englan-
ninkielisistä sanoista The Islamic 
State in Iraq and Syria eli Islami-
lainen valtio Irakissa ja Syyrias-
sa (Levantissa). Kansainvälisesti 
tunnustettu valtio se ei kuitenkaan 
ole. Myös muita lyhenteitä käy-
tetään, uusimpana IS (the Islamic 
State). Ääri-islamistisen ryhmän 
juuret juontavat 1990-luvun lopul-
le, vaikka se on tullut tunnetuksi 
vasta viime vuosina.

Järjestö edustaa islamin valta-
suuntausta sunnalaisuutta. Sen 
ideologiset juuret ovat wahhabilai-
suudessa ja salafismissa. Salafismi 
(salaf, esi-isä) syntyi 1800-luvulla 
liikkeenä, joka pyrki palaamaan 
teologisesti 600-luvulle profeetta 
Muhammadin ja hänen lähimpien 
seuraajasukupolviensa aikaan.

Arabiankielinen sana jihad tar-
koittaa kilvoittelua tai kamppailua 
sekä pyhää sotaa islamin puoles-
ta. Ranskalainen politiikan tutkija 
Gilles Kepel on keksinyt termin 
salafisti-jihadisti kuvaamaan mus-
limeja, jotka eivät ole ainoastaan 
tyytyneet kilvoittelemaan salafis-
min ihanteiden mukaisesti tullak-
seen paremmiksi muslimeiksi vaan 
ovat myös ryhtyneet aseelliseen 
taisteluun. 

Marko Pihlajamaa

Muhammadin julistus pe-
rustui hänen saamiinsa 
ilmestyksiin, joista ensim-
mäisen hän sai vuonna 

610 ollessaan hiljentymässä Mekkaa 
ympäröivillä vuorilla. Islamilaisen 
näkemyksen mukaan hänelle ilmestyi 
enkeli Gabriel. Näin alkoi islamilaisen 
opetuksen mukaan yli 20 vuotta kes-
tänyt ilmoitusten sarja, jonka kuluessa 
Koraani ilmoitettiin Muhammadille 
pääsääntöisesti kuultuna tekstinä.

Muhammad välitti saamansa 
ilmoitukset ihmisille, ja ne kirjoitet-
tiin muistiin. Viimeisen ilmoituksen 
Muhammad sai yhdeksän päivää en-
nen kuolemaansa. Näin Koraani, joka 
islamilaisen näkemyksen mukaan on 
ollut aina olemassa, välitettiin ihmis-
kunnalle.

Muhammad pakeni

Muhammadin julistusta vastustet-
tiin, koska hän saarnasi mekkalaisten 
vallitsevaa uskontoa vastaan, joka oli 
polyteistinen eli he palvoivat monia 
eri jumalia. Mekkalaisten mielestä 
Muhammadin julistus uhkasi tuottoi-
saa Mekkaan suuntautuvaa pyhiinva-
ellusta.

Painostus yltyi niin kovaksi, että 
vuonna 622 Muhammad muutti kan-
nattajineen 350 kilometrin päässä si-
jaitsevaan Jathribiin. Hän yhdisti kau-
pungin asukkaat yhteisen uskon alle, 
ja kaupungin uudeksi nimeksi tuli 
Medina, profeetan kaupunki. Vaino-
tusta julistajasta tuli siellä islamilaisen 
yhteisön vaikutusvaltainen johtaja.

Muhammad palasi Mekkaan 
vuonna 630 mukanaan 10 000 miehen 
joukko, ja kaupunki antautui hänelle 
ilman taistelua. Hän kuoli pian Mek-
kaan paluunsa jälkeen vuonna 632.

Kuolemaansa mennessä Muham-
mad oli onnistunut muodostamaan 
vahvan ja yhtenäisen islamilaisen 
kansan, joka levitti valtansa nopeas-
ti seuraavan sadan vuoden aikana 
Irakiin, Persiaan (nyk. Iran), Syyriaan, 
Palestiinaan, Egyptiin, Pohjois-Afrik-
kaan ja Espanjaan.

Sunnalaisia eniten

Islamissa on monia suuntauksia. Niitä 
voidaan tarkastella opillisesta näkö-
kulmasta, hengellisen kokemuksen 
näkökulmasta tai suhteessa siihen, 
miten islamilainen perinne kohtaa 
nykyaikaisen maailman.

Islamin pääsuuntaus on sunnalai-
suus, johon lähes 90 prosenttia musli-
meista kuuluu. Sana sunna tarkoittaa 
Muhammadin elämää ja esimerkkiä, 
mitä pidetään islamissa esikuvallise-

na. Tämä Muhammadin esimerkki on 
kirjoitettu haditheihin, joissa kerro-
taan, mitä Muhammad sanoi, teki tai 
hyväksyi eri tilanteissa.

Sunnalaisuus mielletään varhai-
sen islamilaisen valtion ja uskonopin 
suoraksi jatkumoksi, ja sunnalaiset 
katsovat edustavansa puhdasta isla-
min oppia. Sunnalaisen näkemyksen 
mukaan neljän ensimmäisen kalifin 
aika oli islamin parasta aikaa. Kalifi 
tarkoittaa Muhammadin seuraajaa 
islamilaisen yhteisön johtajana.

Sunnalaisuus korostaa Koraania ja 
haditheja auktoriteetin lähteinä, vaik-
ka myös tekstiä tulkitsevien oppinei-
den arvovalta on suuri.

Shiialaisia Iranissa

Shiialaiset ovat merkittävä muslimi-
vähemmistö, ja shiialaisuus perus-
opetukseltaan ja uskonnonharjoituk-
seltaan pääsääntöisesti yhtäpitävä 
sunnalaisuuden kanssa. Sunnalaisten 
ja shiialaisten ero juontaa juurensa 
kysymykseen: Kenelle kuuluu kalifin 
eli islamilaisen yhteisön johtajan teh-
tävä?

Shiialaisen näkemyksen mukaan 
kalifin tehtävä kuului Muhammadin 
sukulaiselle Alille, joka kuitenkin 
syrjäytettiin valinnassa kolme kertaa 
ja valittiin kalifiksi vasta neljännellä 
kerralla. Hänen jälkeensä kalifaatti 
siirtyi uudelleen pois Muhammadin 
sukulaisilta. Shiialaiset pitävät Alia 
myöhäisempiä kalifeja vallananasta-
jina.

Imaamin, yhteisön hengellisen joh-
tajan tehtävä, on shiialaisille tärkeä. 
Kaikki shiialaiset imaamit olivat Alin 
jälkeläisiä. Imaami merkitsee heille 
suoraa yhteyttä Jumalaan, ja pelastus 
on mahdollinen vain imaamin kautta. 

Eräs shiialaisuuden muoto on Iranin 
valtionuskonto.

Saudien wahhabilaisuus

Suufilaisuus on islamin mystis-filo-
sofinen suuntaus, jossa on tärkeää 
välitön Jumala-kokemus. Se ei ole sa-
malla tavalla erillinen suuntaus kuin 
sunnalaisuus ja shiialaisuus, vaan 
näiden suuntausten sisällä vaikuttava 
monimuotoinen hengellinen liike.

Suufilaiset alkoivat ottaa etäisyyt-
tä toisella tai kolmannella vuosisa-
dalla käytyihin islamin teologisiin ja 
lakiin liittyviin riitoihin. He ryhtyivät 
elämään yksinkertaista askeettista 
elämää ja harjoittamaan mystiikan 
sävyttämää hartautta.

Wahhabismi pyrkii palaamaan 
Muhammadin aikaiseen, puhdasop-
piseen islamiin ja pitää muita islamin 
suuntauksia luopuneina.

Muhammadin ja hänen kannatta-
jiensa lähtö turmeltuneesta Mekasta 
Jathribiin vuonna 622 on wahhabii-
teille esikuvallinen matka turmel-
tuneesta ympäristöstä puhtaaseen 
uskonnonharjoitukseen. Tämän 
esikuvan mukaan he mieltävät itsensä 
liikkeeksi, joka erottautuu muista 
islaminuskoisista ja vetäytyy omaan 
yhteisöönsä.

Liikkeen perusti 1700-luvulla 
Muhammad ibn Abdalwahhab, joka 
pyrki palaamaan radikaalisti islamin 
alkujuurille. Wahhabiitit liittoutuivat 
Saudin perheen kanssa pyrkiessään 
rakentamaan maata, joka on ankaran 
puhdasoppinen ja vastakkainen mui-
den muslimien kanssa.

Saudi-Arabian kuningaskunnan 
synnyttyä vuonna 1932 wahhabis-
mista tuli maan uskonnon virallinen 
muoto. 

TWR

Shiraz on Farsin maakunnan 
pääkaupunki Iranissa ja tunnettu 
hienoista moskeijoistaan. Maa-
kunta on antanut nimen Iranin 
pääkielelle, farsille.

Väkivaltaisen 
ISIS-ryhmän 
islamista

5Lähde 5/2015



SAT-7SAT-7

Kristiina Erelä

Nuoret sydämellä
-radio-ohjelma jatkuu
TWR:n Syyrian arabialla tehty Nuoret 
sydämellä -ohjelma jakaa edelleen 
toivoa ja rohkaisua syyrialaisille nuo-
rille. Ohjelmaa tekee Syyrian erään 
paikalliskirkon nuortenryhmä, ja sitä 
voi kuunnella Syyriassa keskipitkillä 
aalloilla ja internetin kautta. Jälkihoi-
totyöstä vastaa TWR:n arabiankielisen 
työn jälkihoitotiimi.

TWR:n arabiankielinen työ kertoo, 
että osa Syyrian nuorista on joutunut 
pakenemaan maan sisällä turvalli-
semmille alueille, ja osa on pakolaisi-
na maan ulkopuolella.

Syyriassa eläminen on erittäin vaa-
rallista, koska tappaminen, tuhoami-
nen ja hävitys on hallitsematonta, eikä 

sitä pysty ennakoimaan. Kokonainen 
sukupolvi on tuhottu; he ovat menet-
täneet perheensä, kotinsa, maansa, 
koulutuksensa ja kaiken ihmiselä-
mään kuuluvan perusturvan. Syyria-
laiset nuoret eivät näe mitään hyvää 
tulevaisuudessaan.

Nuoret sydämellä -ohjelman tekijät 
työskentelevät ahkerasti pysyäkseen 
tapahtumien tasalla ja kyetäkseen va-
kuuttamaan kuulijoitaan siitä rauhas-
ta ja turvasta, minkä he voivat löytää 
Jumalassa.

Palautteita tullut
runsaasti alkuvuonna
Vuoden 2015 puoliväliin tultaessa oh-
jelmaa oli tuotettu 378 jaksoa. Aiheina 
ovat olleet muiden muassa Jumalan 
oikeudenmukaisuus, Jumalan tahdon 
tapahtuminen, pornografia, hyväksi-
käyttö ja Jumalanpelko.

Jälkihoitotiimi kertoo, että pa-
lautteita saadaan eniten nettisivujen 
kautta. Tämän vuoden alkupuoliskol-
la yhteydenottoja tuli 1 710. Suurin 
osa kuulijoista on kristittyjä uskovia, 
mutta joukossa on myös juuri us-
koon tulleita. He kaipaavat rohkaisua 
elämäänsä ja heille lähetetään lisäma-
teriaalia.

Usein yhteydenpito jatkuu, ja tii-
mi saa kulkea ohjelman kuulijoiden 
rinnalla.

Kouluni-televisio-
ohjelma on alkanut
Irakin ja Syyrian konfliktit ovat raas-

Nuorten radio-ohjelman tekijät 
sinnittelevät, lapsille 
uusi kouluohjelma arabiaksi
Pakolaisia on viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana vyörynyt jatkuvana virtana erityisesti Iranista ja 
Syyriasta eri reittejä kohti Eurooppaa. Miljoonia ihmisiä elää pakolaisleireillä naapurimaissa, kuten Jordaniassa, 
Libanonissa ja Turkissa. Osa on maan sisäisinä pakolaisina kotimaissaan. Heitä kaikkia pyritään lähestymään, 
tukemaan ja evankelioiman medialähetystyön keinoin.

taneet juuriltaan miljoonia lapsia. Lä-
hes puolet kouluikäisistä pakolaislap-
sista ei saa mitään opetusta. Avustus-
järjestöjen ja hallitusten jakama apu 
riittää juuri ja juuri lasten fyysisten 
perustarpeiden täyttämiseen. Lapset 
tarvitsevat kuitenkin muutakin kuin 
ruokaa, vaatteita ja huopia, että emme 
menetä koko sukupolvea.

Ajattelemme usein, että lapset ovat 
pakolaisleireillä turvassa. Todellisuu-
dessa näin ei aina ole. Usein lapset 
ovat kaduilla, suojattomina ja alttiina 
vaaroille, ilman toivoa. Osa heistä 
on pakotettu työntekoon, tytöistä on 
tullut lapsimorsiamia ja joitakin on 
rekrytoitu sotilaiksi. Aivan liian moni 
on alttiina hyväksikäytölle.

SAT-7 Kids tavoittaa näitä lapsia 
opetuksellisilla, lohduttavilla ja roh-
kaisevilla televisio-ohjelmilla, jotka 
on tehty erityisesti pakolaisleirien 
lapsien tarpeita ajatellen. Lähi-idässä 
katsotaan paljon satelliittitelevisiota, 
eivätkä pakolaisleirit ole poikkeus. 
Monesti leirien lapsilla ei ole juuri 
muuta tekemistä.

Kanavan ohjelmissa
on paljon väriä
Arkipäivisin SAT-7 Kids -kanavalla 
nähtävä Kouluni-niminen ohjelma – 
arabiaksi Madrasati, englanniksi My 
School – antaa mahdollisuuden oppia 
niille lapsille, jotka eivät voi käydä 
koulua. Ohjelmassa opetetaan vuoro-
vaikutteisesti matematiikkaa, äidin-
kieltä arabiaa ja englantia.

Libanonilaisen 
sanonnan mukaan tyhjä 
mieli on paholaisen 
tehdas. Tarjoamalla 
koulutusta pakolais-
lapsille annamme heille 
tulevaisuuden toivon.

Syyriassa eläminen on 
erittäin vaarallista, koska 
tappaminen, tuhoaminen 
ja hävitys on hallitse-
matonta, eikä sitä pysty 
ennakoimaan.

SAT-7 tekee yhteistyötä kristillisen 
Heart of Lebanon -järjestön kanssa. 
Järjestö pitää yllä kouluja pakolais-
leireillä, ja heidän johtajansa Camille 
Melki sanoo:

− Libanonilaisen sanonnan mu-

kaan tyhjä mieli on paholaisen tehdas. 
Tarjoamalla koulutusta pakolaislap-
sille annamme heille tulevaisuuden 
toivon.

Mikä tärkeintä arabiankielinen 
SAT-7 Kids kertoo evankeliumin toi-
vosta ja rauhasta näille lapsille, jotka 
tuntevat itsensä hylätyiksi ja torju-
tuiksi. Itse asiassa kanava on täynnä 
viihdyttäviä ja värikkäitä lastenoh-
jelmia, jotka kertovat pienimmille 
Jeesuksesta. Ohjelmantekijät etsivät 
jatkuvasti tapoja tuoda pakolaislapsia 
ohjelmiin, jotta voisivat ilahduttaa 
erityisesti heitä. 

Pakolaisleirin arkea Libanonissa leikkeineen, pyykkeineen ja muine arkisine askareineen.Satelliittitelevisioyhtiö SAT-7:n ohjelmantekijät ovat tuttu näky pakolaisleireillä. Myös 
lapset pääsevät usein ääneen.
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SAT-7 SAT-7

SAT-7 Arabicin ja Kidsin kanavajohtaja Rita El Mounayer pakolaisleirissä kotimaassaan 
Libanonissa. Hän sanoo uudesta arabiankielisestä televisiokouluohjelmasta, että 
antamalla koulunkäyntimahdollisuuden tälle Syyrian ja Irakin pakolaisten sukupolvelle 
SAT-7 tukijoineen investoi sekä lasten oman tulevaisuuteen että laajemmin koko arabi-
maailman tulevaisuuteen.

Grace Najjar opettaa englantia Minun kouluni -satelliittitelevisio-ohjelmassa, jonka lähet-
täminen alkoi maaliskuussa. Muita aineita ovat äidinkieli arabia ja matematiikka. 

Tv-koulua lähetetään maanantaista perjantaihin, 90 minuuttia joka päivä. Pyrkimyksenä 
on ylläpitää yli kolmen miljoonan syyrialaisen ja irakilaisen pakolaislapsen koulunkäyntiä.
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Elina Braz de Almeida, Matti Korpiaho ja 
Seija Uimonen

Kroatiaan oli saapunut muu-
taman viikon aikana yli 
110 000 pakolaista ennen tä-
män Lähde-lehden painoon-

menoa. He kulkevat pääasiassa reittiä 
Turkki, Kreikka, Makedonia ja Serbia. 
Sieltä he jatkaisivat Unkarin ja Itäval-
lan läpi Saksaan ja pohjoisemmaksi, 
mutta joutuvat nyt Kroatian puolelle, 
koska Unkari on sulkenut rajansa piik-
kilangalla.

Kroatian rajalla pakolaisia vastassa 
ovat viranomaiset, poliisi, turvallisuus-
joukot sekä Punaisen Ristin virkailijat 
ja vapaaehtoiset. Raja-alueella pakolai-
sille tarjotaan sisämajoitus teltoissa tai 
muissa isoissa tiloissa. Sairaat saavat 
lääkehoitoa ja nälkäiset ruokaa.

Vain pieni osa pakolaisista jää 
Kroatiaan. Heidän oleskelunsa siellä 
kestää keskimäärin 48 tuntia. Kroatian 
viranomaiset kertovat, että pakolaiset 
kuljetetaan eteenpäin junilla ja busseil-
la pohjoisten naapureiden Unkarin ja 
Slovenian rajoille.

Kroatiassa pakolaisia on tällä het-
kellä noin 200. Vain kuusi on pyytänyt 
turvapaikkaa. Pakolaisten maahantulo 
on hidastumassa, sillä Makedonia ja 
Serbia ovat alkaneet rekisteröidä pako-
laisia. Tilanne voi kuitenkin muuttua 
nopeasti.

Kroatiaan tulevat pakolaiset ovat 
pääosin kotoisin Syyriasta, Irakista, 
Iranista, Afganistanista, mutta myös 
Afrikan kriisialueilta: Eritreasta, Soma-
liasta, Sudanista, Senegalista, Gam-
biasta ja Nigeriasta. Mediassa näkyy 
paljon kokonaisia perheitä, joitakin 
lapsia ilman vanhempiaan, mutta on 
mukana vanhempiakin ihmisiä.

Kutinassa on kohdattu
pakolaisia jo vuosia
Kutinan kaupungissa, noin 80 kilo-
metriä kaakkoon pääkaupungista 
Zagrebista, turvapaikanhakijat eivät 
ole uusi ilmiö. Vuonna 2006 Kroatian 
sisäministeriö avasi Kutinassa väliai-
kaiseksi tarkoitetun turvapaikanhaki-
joiden vastaanottokeskuksen, joka on 
kuitenkin jatkanut toimintaansa tähän 
saakka.

Vuosien varrella pakolaisia tuli Ku-
tinaan paljon Lähi-idän maista ja Afri-
kasta, joitakin myös entisen Neuvosto-
liiton alueelta sekä naapurimaista.

Osa heistä alkoi osallistua Kuti-
nassa evankelisen kirkon toimintaan, 
ja seurakunta myös järjesti toimintaa 
erityisesti heille: englanninkielinen 
raamattupiiri, kroatian kielen alkeita, 
Raamattuja äidinkielellä...

− Ajattelimme auttavamme heitä, 
mutta he rikastuttivatkin meidän 

seurakuntaelämäämme, Medialähetys 
Sanansaattajien Kroatian-lähetti Elina 
Braz de Almeida kertoo.

Ministeri ja poliisit
itkevät näkemäänsä
Kutinan kirkon ilmoitustaulun edessä 
ja portilla pyörii taas toiminnasta 
kiinnostuneita. Kutinaan on siirretty 
muista keskuksista pakolaisia uusien 
tulijoiden tieltä. Viimeiset viikot ovat 
Kroatian rajalla olleet erään vapaaeh-
toisen avustajan mukaan kaoottiset, 
mutta niistä selvittiin.

Nyt ovat sateet ja kylmyys tehneet 
telttakylässä asuvien pakolaisten olot 
entistä hankalimmiksi. Neljänsadan 
asukkaan kylässä, Opatovacissa, 
itäisessä Kroatiassa on teltoissa paikat 
viidelletuhannelle pakolaiselle.

Vapaaehtoinen avustaja Jelena 
Sisgoreo kuvaa järkyttävää tilannetta 
Opatovacin leiriltä, jonne pakolaisia 
saapuu Serbiasta:

− Kolmentuhannen ihmisen joukko 
tulee jalkaisin sateessa. Lapset ovat 
kastuneet läpimäriksi ja heitä on tuhat, 
perheiden jäsenet ovat erillään. Paikal-
le saapunut ministeri itkee näkemään-
sä. Poliisit itkevät ja vaihtavat lapsille 
kuivia vaatteita, ja näin heistäkin tulee 
vapaaehtoisia avustajia.

− Rekisteröintiä ei pystytä enää 
tekemään, Kukaan ei tiedä, miten 
kauan tämä jatkuu, ja miten tilantees-
ta selvitään. Vähän kerrassaan kaikki 
koemme olevamme osaamattomia ih-
misiä, joiden luo saapuu märkiä lapsia. 
Poliisit, vapaaehtoiset, Punaisen Ristin 
työntekijät − kaikki olemme samassa 
tilanteessa ja työssä. Tällaista en ole 
vielä koskaan nähnyt.

− Tänään murruin kuin pieni lapsi. 
Valitin ja vapisin, kun en olisi enää 
jaksanut katsella sateessa saapuvia 

lapsia. Ihmettelin ja kyselin mielessäni: 
Kuinka kauan?

Kysymyksiä matkan
varrelta ja vastauksia
Jelena Sisgoreo jatkaa:
− Mitä on tapahtunut, että näistä 
ihmisistä on tullut toinen "ihmisla-
ji". Koko Eurooppa itkisi, jos yksikin 
eurooppalainen lapsi kävelisi näissä 
oloissa paljain jaloin. Miten on päässyt 
tapahtumaan, että ihmiset toisesta 
kulttuurista ja vieraasta maasta ovat 
meille vähemmän ihmisiä.

−Tällaisesta ei vielä yksikään toi-
mittaja ole kirjoittanut tai sitä kuvan-
nut.

Pastori Seija Uimonen kertoo, 
miten yhtenä sunnuntaina (27.9.) yksi 
pakolaisista uskaltautui evankeliseen 
kirkkoon Kutinassa.

− Nuori vapaaehtoisemme Ilona 
Sorri soitti viulua jumalanpalvelukses-
sa. Se kuului kadulle ja rohkaisi ohi-
kulkevan pakolaisen keskustelemaan.

− Kirkossamme ovat vuosien 
varrella saaneet hengellistä hoitoa 
jotkut uskonsa tähdenkin vainotut 
pakolaiset. Jotkut ovat löytäneet täällä 
Kristuksen ja heidät on kastettu. Odo-
tamme heitä lisää. Jumalan sanaa on 
tarjolla jokaiselle.

Pieneen rajakaupunkiin
tulvi 11 000 pakolaista
Tilanteen kriisiytyessä Kroatiassa Mat-
ti ja Tuula Korpiaho sattuivat perjan-
taina (18.9.) olemaan ystäviensä luona 
kylässä Unkarin rajan tuntumassa Beli 
Manastirissä, noin 40 kilometrin pääs-
sä Osijekista.

Matti Korpiaho kertoo: 
− Nämä ystävämme Richard ja 

Juliana Apel olivat jo aamupäivällä 
kokeneet pakolaisten tulvan sekä kär-
simykset, kun tähän pieneen rajakau-
punkiin sulloutui 11 000 pakolaista. 
He olivat viettäneet edellisyönsä hä-
tämajoituksessa pikaisesti kyhätyissä 
teltoissa ja katoksissa. Tilanne tuli niin 
yllättäen, että edes virkavalta ja vapaa-
ehtoiset eivät ehtineet varautua siihen.

− Kun Richard ja Juliana kertoivat 
päivällä kokemastaan, he murtuivat 
muistellessaan myös omaa evakkotai-
valtaan ja nopeaa lähtöä syksyllä 1991 
sotatilan jaloista. Julianan perheelle 
annettiin tunti aikaa pakata tavarat ja 
lähteä. Richardille lähtö Saksaan tur-
vaan oli niin traumaattinen, ettei hän 
vieläkään halua puhua siitä.

− Kävimme rajalla illansuussa. Pa-
himmat ruuhkat olivat jo ohi. Unkari 
oli ottanut vastaan junallisen pakolai-
sia, pienempiä ryhmiä odotteli vielä 
kirjautumista, ja entiseen kasarmiin 
oli saatu järjestettyä hätämajoitus. Mu-
kaan varaamamme vesipullot jaoimme 
janoisille poliiseille ja vapaaehtoisille, 
jotka olivat uurastaneet tauotta aamus-
ta alkaen.

Yksi kokemus rajakaupungissa 
jäi rovasti Matti Korpiahon mieleen 
erityisesti:

− Seurasin pienempää ryhmää, 
jossa oli nuorempia ihmisiä. Yllättäen 
eteemme pysähtyi Unkarin rekisterissä 
oleva maasturi, josta purkautui kolme 
arabiasuihin pukeutunutta miestä. Ta-
varatila oli lastattu täyteen vesipulloja 
ja ruokaa. Hakijoita riitti.

− Keskustelin miesten kanssa. He 
sanoivat olevansa kotoisin Englan-
nista. Hämmästyin, miten nopeasti 
he olivat ehtineet rajan yli Unkarista 
Kroatiaan toivottamaan uskonveljensä 
tervetulleiksi.

Muutamat kertoneet
suunnaksi Suomen
Unkarin raja suljettiin siviililiiken-
teeltä tuon ruuhkan ajaksi. Kokonai-
sia pitkiä junallisia pakolaisia on siir-
retty Unkarin puolelle odottamaan 
jatkoyhteyttä Itävaltaan, Saksaan ja 
Pohjoismaihin. Kroatian televisiossa 
haastatelluista pakolaisista muuta-
mat ovat kertoneet olevansa matkalla 
Suomeen.

Tonavalla seilaavat Unkarin ja Ser-
bian rajavalvonnan partioveneet.

Pakolaisia virtaa läpi Kroatian, 
osa heistä myös Suomeen
Kroatian kautta on kulkenut ja kuljetettu muutamassa viikossa jo yli 110 000 pakolaista. 
Monikaan heistä ei ole jäänyt Kroatiaan. Pääosa ei olisi koskaan käynytkään, ellei Unkari olisi 
sulkenut  piikkilangalla rajaansa Serbiaan.

Tällaisesta ei vielä 
yksikään toimittaja ole 
kirjoittanut tai sitä 
kuvannut.

Kutinan kaupunki järjestää myös yhteistä toimintaa pakolaisille ja kaupunkilaisille. M18-
ryhmä on ollut mukana järjestämässä ohjelmaa.

Filip Skarica
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Sateet ovat alkaneet, ja lämpötila 
laskee syksyn edetessä. Suuri huoli on, 
miten saada suuret telttapohjat kuivik-
si ja edes jonkinlaista lämmitystä.

Pakolaisasiassa on välillä käyty 
kovaa sanasotaa Serbian ja Kroatian 
kesken. Korpiaho on saanut sellaisen 
vaikutelman, että Kroatian viranomai-

set hoitavat asiallisesti pakolaisten 
rekisteröinnin ja huollon seuraavaa 
matkaetappia varten.

− Täällä toimivat muutamat seu-
rakunnat ja kirkot ovat aktiivisesti 
mukana avustustoiminnassa mahdol-
lisuuksiensa mukaan. Myös Osijekin 
seurakuntaneuvosto päätti kokouk-

sessaan osallistua avustustoimintaan, 
ja seurakuntalaisia pyydettiin tuo-
maan diakoniatoimistoon vaatteita ja 
hygieniatarvikkeita. Diakoniavaroilla 
ostetaan juomia ja syötävää.

− Pakolaisten virta ei oletettavasti 
lopu kovin nopeasti.  

Tämän tekstin tiedoista pääosa on kerätty 
ja havainnot tehty viimeisten kolmen 
viikon aikana. Matti ja Tuula Korpiaho 
ovat sijaistaneet Osijekissa, Seija Uimo-
nen Kutinassa. Kotimaanjaksolla oleva 
Kroatian-lähetti Elina Braz de Almeida 
on seurannut tilannetta Suomesta.

Matti Korpiaho

Matti Korpiaho Matti Korpiaho

Pieneen Beli Manastirin kaupunkiin lähelle Unkarin rajaa päätyi syyskuun puolivälissä nopeasti 11 000 pakolaista. 
Kroatian viranomaiset ja vapaaehtoiset eivät olleet osanneet varautua siihen.

Pakolaiset yöpyivät pikaisesti kyhätyissä teltoissa ja jopa katoksissa, kunnes entiseen 
kasarmiin oli järjestetty hätämajoitus tai he saattoivat jatkaa matkaa.

− Kaikki omalta evakkotaipaleelta vuonna 1991 vyöryi päälle, kun katselimme pakolaisten 
virtaa, auttamaan rientäneet Richard ja Juliana Apel kertovat.
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Marja-Liisa Ezzine

Sittemmin jo Ranskaan palan-
neet Ezzinet olivat vierai-
lulla Tampereen Eteläisen 
seurakunnan Härmälässä 20. 

syyskuuta. Samana aamuna oli ira-
kilaisia pakolaisia saapunut Torpan 
kurssikeskukseen, joka sijaitsee Tam-
pereen rajan välittömässä tuntumas-
sa Ylöjärven puolella.

Ezzineille oli ehdotettu tapaamista 
turvapaikanhakijoiden kanssa jo etu-
käteen, ja he lähtivät paikalle todella 
mielellään. Davidhan saattoi puhua 
heidän kanssaan yhteistä äidinkiel-
tä, arabiaa. Pakolaisten joukossa oli 
tosin myös kaksi kurdia, jotka eivät 
osanneet mitään muiden tuntemaa 
kieltä.

Valmiita keittämään
oman ruokansa

Kaikkiaan Torpalla oli noin 70 pako-
laista. Järjestetyssä tilaisuudessa eivät 
kaikki olleet mukana, sillä ympä-
ristö kiinnosti heti tulijoita. Lisäksi 
joillakin oli jo Suomessa perhettä tai 

Ezzinet tapasivat Irakin 
pakolaisia Tampereella
− Vaistosin ympärilläni olevista katseista ihmisten ahdistuksen ja tyhjyyden, jonka tunnistan 
omasta menneisyydestäni, kertoo Sansan lähetystyöntekijä David Ezzine, kun oli katsonut ira-
kilaisten pakolaisten kasvoja. Härmälän aluepappi, seurakuntapastori Päivi Repo oli ohjannut 
Ezzinet Tampereella Torpan kurssikeskukseen, joka toimi tilapäisenä vastaanottokeskuksena.

Ezzinet asuvat Ranskassa. David, joka syntyi muslimiperheeseen Marokossa, tekee nykyisin kristillisiä arabiankielistä tv-työtä. Marja-
Liisa, joka on koulutukseltaan toimittaja, hoitaa tiedotusta ja toimistoa.

Miehet maksoivat 
2 000 euroa välittäjille, 
jotka ase kädessä 
kehottivat heitä 
nousemaan alukseen.

Sansan kuva-arkisto

ystäviä, jotka olivat saapuneet heitä 
vastaanottamaan.

Tarpeet irakilaisilla olivat hyvin 
monenlaisia. Joku tarvitsi partakonet-
ta, toinen kynsisaksia ja miltei kaikki 
yhdessä erilaista ruokaa.

He olivat valmiita keittämään 
oman ruokansa. Kärsivällisesti pai-
kalla olevat seurakuntien työnteki-
jät selittivät suomalaisen hygienian 
säännökset.

Ihmisoikeuksilla
arvo Suomessa

Tarkoitus oli rohkaista huolten täyt-
tämiä pakolaisia.
− Suomi on vapaa maa ja kunnioittaa 
ihmisoikeuksia. Mutta täällä on sään-
töjä, joiden noudattaminen kuuluu 
vapauteen, selitti David Ezzine.

Näin siksi, että nimenomaan Suo-
meen halunneet pakolaiset kertoi-
vat kuulleensa, että Suomi ja Ruotsi 
noudattavat ihmisoikeuksia ja pitävät 
hyvää huolta turvapaikanhakijoista.

Poliisi oli pelottava sana pakolais-
ten korvissa. Tässäkin David selitti 
Suomen poliisin erilaisuutta verrattu-

na moni muihin maihin.
− Meillä poliisi merkitsee turval-

lisuutta ja apua. Poliisia ei tarvit-
se pelätä, kuten te olette tottuneet 
pelkäämään. Kun toimitte rehellisesti 
annettujen ohjeiden mukaan, teitä 
kohdellaan oikein.

Seuraavaksi David kertoi naisen 
asemasta Suomessa. Pakolaisten 
auttamisesta sillä hetkellä Torpalla 
vastaavat suomalaiset olivat naisia.

− Naiset ovat Suomessa saman-
arvoisia miesten kanssa. Tämä pätee 
myös työelämässä. Naisen asema on 
erilainen kuin meidän maissamme, 
David viittasi muun muassa Marok-
koon ja Irakiin.

Pariskunta paossa
tappouhkaa

Pakolaismiesten joukossa oli vain 
yksi nainen. Tämä oli paennut mie-
hensä kanssa tappouhkaa, jonka 
pariskunta oli saanut kummankin 
vanhemmilta.

Toinen aviopuolisoista kuului 
shiiamuslimeihin ja toinen sunni-
muslimeihin. Näin kummankin suku 

oli kääntynyt oman sukunsa jäsentä 
vastaan, joka oli rohjennut solmia 
avioliiton oman heimonsa vihollisen 
kanssa.

Tilannetta mutkisti vielä se, että 
miehellä oli jo toinen vaimo ja lapsia 
hänen kanssaan. Nämä olivat jääneet 
Irakiin.

Talvella jäätyvä järvi
hämmästyttää

− Bagdad on niin vaarallinen, että 
kehenkään ei voi luottaa, kertoivat 
kaupungista tulleet pakolaismiehet.

− Hengittäminen on vaikeaa, kos-
ka ilman täyttävät jatkuvista räjäh-
dyksistä levinneet erilaiset aineet, 
shortsihousuinen ja varvastossuinen 
nuorukainen selittää. Davidin kehu-
essa hyviä säitä ja kertoessa Suomen 
talvesta, nuoret tuijottavat häntä 
silmät suurina.

− Mahdotonta, he toteavat yrittä-
essään kuvitella ikkunasta pilkotta-
van järven ylittämisen onnistumista 
talvella jopa autolla.

Miehet maksoivat 2 000 euroa vä-
littäjille, jotka ase kädessä kehottivat 
heitä nousemaan alukseen. Kun oli 
hieman edetty rannalta merta kohti, 
toinen miehistä, joka oli toiminut 
neuvottelijana, hyppäsi veteen ja ui 
rantaan.

− Niin jäimme kauhun vallassa 
alukseen toisen kontaktimme kanssa. 
Hän pelkäsi yhtä paljon henkensä 
puolesta kuin me. Onnistuimme 
lopulta saamaan yhteyden alukseen, 
joka poimi meidät turvaan, muistelee 
nuori irakilainen kauhun hetkiä. 

−Perheemme ei halunnut meidän 
joutuvan pakolla DAESH:n (ISIS) 
joukkoihin. Meidän menettämisem-
me jonnekin kauas tuntemattomaan 
oli heille parempi ratkaisu. 
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Tervetuloa ostoksille Medialähetys 
Sanansaattajien PUTIIKKIIN!
Tervetuloa ostoksille Medialähetys Sanansaattajien PUTIIKKIIN!
Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, olet lähettämässä ilosanoman ja 
viemässä avun sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla voit 
ilahduttaa itseäsi tai ystäviäsi mukavilla lahjoilla.

PUTIIKKI ON AINA AUKI!

Nyt on hyvä aika miettiä esimerkiksi joululahjoja. Selaile ja tee löytöjä 
– anna hyvän kiertää!
Täytä tilauslomake, kirjoita sähköpostia tai piipahda netti-Putiikissa 
Sansan kotisivuilla, kun se parhaiten sinulle sopii. lahetyskauppa.fi
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Jos asioit 30.11.2015 mennessä, 
osallistut arvontaan!

Voitot:
1. Lähde-lehden vuosikerta
2. Matkalla missiossa -kirja
3. Silkkihuivi
4. Päivän Tunnussana 2016
5. Sansan putkihuivi

Jos asioit Putiikissa 30.11. mennessä, olet mu-
kana arvonnassa. Voit osallistua myös pelkäs-
tään arvontaan, lomake seuraavalla sivulla.

Päivän Tunnussana 2016 
6,20 € ja 7,20 € 
Kartonki, pienempi koko: 
8 cm x 12 cm. Kukkakuvio. 
Muovi, isompi koko: 11 cm x 
16 cm. Väri violetti.

Jukka Norvanto
Kirja Rajatonta rakkautta + 
cd Lähetys on r(ajatonta) 
yhdessä ostettuina 25 € 
TARJOUS!

Jukka Norvanto
Aadamista alkaen 25 € 
Aakkoshartauskirjassa pasto-
ri Jukka Norvanto etsii nimi-
en takaa ihmistä, joka voisi 
olla meille opiksi. Esimerkki 
voi olla myös varoittava. 
Jokaisen aakkosen takana on 
kiinnostava ihmiskohtalo.

Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 29 €
Elämää Kroatian evankelises-
sa kirkossa. Muistoja ihmisis-
tä ja tapahtumista kirjoitta-
jan värikkään ja vaiheikkaan 
elämän varrelta. Värikuvaku-
vitus. Julkaisijana Sansa.

Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 14,50 €
Israelissa, maailmalla, koti-
maassa. Kuljettaa medialähe-
tystyön matkassa, johdattaa 
Raamatun maisemiin, juuta-
laisiin juhlapyhiin ja raama-
tunkertomuksiin. Sopii myös 
raamattu- ja rukouspiirien 
työskentelyyn. Julkaisijana 
Sansa.

Seinäkalenteri 2016
Kauneimmat kirkkomme 
11,90 €
Kauneimmat kirkkomme 
-seinäkalenterin yhdek-
sänteen vuosikertaan on 
valittu Salo-Uskelan kirkko, 
Längelmäen kirkko, Fager-
vikin kirkko, Ypäjän kirkko, 
Vantaan Myyrmäen kirkko, 
Karjaan kirkko, Jämijärven 
kirkko, Vihdin kirkko, Meri-
karvian kirkko, Haukiputaan 
kirkko, Tainionkosken kirkko 
ja Vantaan Pyhän Laurin 
kirkko. Seinäkalenterissa on 
nimi- ja juhlapäivät, kirkko-
pyhien tekstit, kuunkierto, 
liputuspäivät, runsaasti tilaa 
muistiinpanoille, neliväriku-
vitus, wiresidonta ja kiilto-
laminointi. Kannessa yksi 
laskutasku.

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

Tervetuloa MARRASMYYJÄISIIN 21.11.
Lähetyskauppa Putiikin marrasmyyjäiset pidetään lauantaina 21.11.2015 
klo 10–13 Sansan toimitalossa Hyvinkäällä, Munckinkatu 67.

Ohjelmassa muun muassa avaus ja yhteislaulua, makkaranpaistoa ja 
kahvitarjoilu, mukavaa yhdessäoloa ja arvontoja.

Otamme myyjäisiin mielellämme leivonnaisia, joiden tulee olla valmiiksi 
pakattuja. Niihin tulee liittää tarkka tieto sisällöstä ja leivontapäivästä. 
Mahdolliset yhteydenotot Pirjo Hyövälti, p. 019 457 7747 tai 050 564 3541.

Lämpimästi tervetuloa!

Sansan uudet joulukortit  
Tarkemmin seuraavalla 
aukeamalla!



LAHJAKIRJOJA

KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:

Sansan 1-osaiset joulukortit: 1. Tietäjät            kpl, 2. Seimelle            kpl, 3. Sydänkuusi            kpl 
4. Taivaasta            kpl, 5. Ilosanoma            kpl, 6. Joulutupa            kpl
Sansan 2-osaiset joulukortit: 7. Joulukedolla            kpl, 8. Juhlakirkko            kpl, 
9. Vanha kirkko            kpl, 10. Vaellus            kpl
Sansan uusi 1-osainen luontokortti: 11. Orava            kpl
Sansan muut 2-osaiset kortit: 12. Ruusu            kpl, 13. Rusokirsikka            kpl 14. Osanotto            kpl

Sansan pakettikortit: 15. Hyvää Joulua            /nippu, 16. Onnea!           /nippu

MUUT TUOTTEET  

 

 

 

 

 

NIMENI  

Lähiosoite  

Postinumero ja toimipaikka  

Puhelin                                                  Sähköposti  

 Osallistun vain arvontaan             Tilaan ilmaisen Lähde-lehden näytenumeron

Medialähetys
Sanansaattajat

maksaa
postimaksun

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Arvonnassa ovat mukana 30.11.2015 mennessä Putiikissa asioineet tai lomakkeen täyttäneet. Tarjoukset 
voimassa 31.12.2015 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit 
tilata myös puhelimitse: 019 457 7747/Putiikki tai 050 564 3541, s-postitse: pirjo.hyovalti@sansa.fi tai 
kotisivun kautta: joko www.sansa.fi tai www.lahetyskauppa.fi. Lähetyskauppa Putiikki Hyvinkään toimi-
talossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10–15.

ÄÄNITTEITÄ

KIRJOJA

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE

Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman opetuksista cd-levyt 
MP3-muodossa: Uusi testa-
mentti (624 luentoa) 130 €, 
Vanha testamentti (810 luen-
toa) 140 €. TARJOUS! 
Uusi ja Vanha testamentti 
yhdessä ostettuina 240 €.

Muistitikut
Sydän 45 € 
TARJOUS!
Jukka Nor-
vannon 
Raamattu 
kannesta 
kanteen 
-opetuksista 
kaikki 4 evankeliumia MP3-
muodossa. Muistitikun koko 8 
gigaa. Sisältää lahjarasian.
Risti 25 €
Puuristi ja kaulanauha. Jukka 
Norvannon Raamattu kannesta 
kanteen -opetuksista Johan-
neksen evankeliumi MP3-
muodossa. Muistitikun koko 8 
gigaa. Sisältää lahjarasian.

Raamattu elämään -sarjasta:
Ensimmäinen ja viimeinen, 
17,90 €
Ilmestyskirja 1−10
Päämäärä näkyy 17,90 €
Ilmestyskirja 11−22

Jukka Norvanto
Genesis 25 €
Evankeliumi Mooseksen mu-
kaan. Uusi selitysteos.
Vainottu 25 €
Rajatonta rakkautta 19 €
Tahtoisin olla hyödyksi 5 €
Tahtoisin antaa anteeksi 3 € 
TARJOUS!

Olof Essinger – 
Jukka Norvanto
Siunattu antaminen14 €
Voiko ihminen ostaa Jumalan 
siunauksen elämäänsä anta-
malla omastaan?

Hanspeter Nüesch
Billy & Ruth Grahamin elämä 
39 € UUTUUS!
Yhteinen 
henkinen 
perintö. Kirja 
paljastaa, 
mihin perus-
tuivat usko 
ja rakkaus, 
jotka vaikut-
tivat ratkaise-
vasti tämän 
avioparin 
elämään, työhön ja henkiseen 
perintöön.

Matti Niemelä
Armo riittää – 
Hilja Aaltosen 
muistokirja 
32 € UUTUUS!

Saara Ojanen 
Mekongin 
mutkassa 32 € 
UUTUUS!
Kokemuksia Kambodžasta 
vuosilta 1986–2012. Värikuva-
kuvitus, sisältää maan kartan.

Jukka Sariola
Ystäväni 
Seija − Kut-
sumuksena 
Afganistan 
27,90 € 
UUTUUS!
Vuonna 2014 
heinäkuussa 
tuli uutisvir-
taan kahden 
suomalaisten avustustyönte-
kijän surma Afganistanissa. 
Toinen heistä oli Seija Järven-
pää.

Nabeel 
Qureshi
Etsin Alla-
hia – löysin 
Jeesuksen 
28 € UUTUUS!
Hurskas mus-
limi kohtaa 
kristinuskon. 
Sisältää viitteet.

Erkki Ranta
Karitsa ja Leijona 29 € 
UUTUUS!
Ilmestyskirja kaikelle kansalle

Ann Voskamp
Lahjoista 
suurin 
27,90 € 
UUTUUS!

Tomas Sjödin
Se tapahtuu 
kun lepäät 
25 € UUTUUS!
Levossa on salaisuus.

Viisikielinen 20 €
Noin 800-sivuinen laulukirja. 
Yli 400 laulua, joissa korostu-
vat herätys, luottamus Juma-
lan sanaan sekä lohdutus ja 
ilo kaikille tarjolla olevasta 
pelastuksesta Jeesuksessa 
Kristuksessa. Sansa on yksi 
julkaisijoista.

Hannu Pelkonen
Voihan Venäjä! 25 €
Rakentajarovastin matkassa 
Suomen suvun maille

Juha Vähäsarja
Jumalan kämmenellä 12 € 
TARJOUS!
Joka päivälle

Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 € 
TARJOUS!

Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon 
Raamattu kannesta kanteen 
-radio-ohjelman pohjalta kir-
joittamia Raamattu elämään 
-sarjan kirjoja on ilmestynyt 
54. TARJOUS! Koko sarja 499 € 
(Yksittäin 17,90 €/kpl).

Juha Vähäsarja
Armon ja odotuksen sanoja 
17 €
Toivon ja lohdutuksen sanoja 
17 €
Siunauksen ja virvoituksen 
sanoja 17 €

Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 23 €
Erilaisiin arjen ja juhlan 
hetkiin löytyy Jumalan sana 
siunaukseksi, hymyksi, lohdu-
tukseksi ja rohkaisemaan.

Pia Perkiö
Vierelläsi 23 €
Sanoja suruun

Heini Kataja-Kantola – Riikka 
Juvonen
Kastemuistoksi 19 €

Katariina ja Tero Rautio
Kadonnutta kirkkovuotta 
etsimässä 
19 €
Suunnattu 
8–12-
vuotiaille.
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1. 2. 3 4.

5. 6. 8.7.

Sansan hengelliset 
joulukortit

1-osaiset:
1. Tietäjät, kannessa teks-
ti: Nyt Betlehemiin! Takana: 
”Me näimme hänen tähtensä 
nousevan taivaalle ja tulimme 
osoittamaan hänelle kunnioi-
tustamme.” Matt. 2:2. Lisäksi: 
Siunattua Joulua ja Uutta 
Vuotta. UUTUUS!
2. Seimelle, takana: ”Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, 
suuren ilon koko kansalle. 
Teille on syntynyt Vapahtaja.” 
Lisäksi: Valoisaa Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta. Kuva: 
Satu Salminen. UUTUUS!
3. Sydänkuusi, kannessa: 
Lämmin joulutervehdys. Ta-
kana: Valoisaa Uutta Vuotta. 
UUTUUS!
4. Taivaasta, kannessa: Siu-
nattua Joulua ja Iloista Uutta 
Vuotta. Takana: Niin kuin sade 
ja lumi tuleva taivaasta… Jes. 
55:10−11. Kuva: Eino 
Urpanen.
5. Ilosanoma, kannessa: 
Siunattua Joulua ja Iloista 
Uutta Vuotta. Takana: ”Älkää 
pelätkö! Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko 
kansalle. Teille on syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, 
Herra. Tämä on merkkinä 

teille: te löydätte lapsen, joka 
makaa kapaloituna seimessä.” 
Luuk. 2:10−12. Kuva: Hilla 
Heinomo.
6. Joulutupa, kannessa: Nyt 
odotamme Jeesusta, kaikkien 
Pelastajaa. Takana: Rauhallis-
ta Joulua ja Siunattua Uutta 
Vuotta. Kuva: Kaarina 
Heiskanen.

2-osaiset:
7. Joulukedolla, sisällä teksti: 
Jouluevankeliumi (Luuk.2: 
1−20). Lisäksi: Rauhallista 
Joulua ja Siunattua Uutta 
Vuotta. Kuva: Paimenten ke-
don kirkon alttaritaulu, Eeva-
Riitta Hahtola. UUTUUS!
8. Juhlakirkko, kannessa: 
Rauhallista Joulua ja Siu-
nattua Uutta Vuotta. Sisällä. 
”Kirkkaana loistaa meille uusi 
aamu, syntymäjuhla Jeesuk-
sen.” Virsi: 27 Lisäksi: Rau-
hallista Joulua ja Siunattua 
Uutta Vuotta. Kuva: Mikkelin 

tuomiokirkko, Eeva-Riitta 
Hahtola.
9. Vanha kirkko, kannessa: 
Rauhallista Joulua. Sisällä: 
Rauhallista Joulua ja Siunat-
tua Uutta Vuotta. Kuva: Hyvin-
kään Vanha kirkko, Ari Suomi.
10. Vaellus, kannessa: ”Ja ta-
pahtui niinä päivinä…” Sisällä: 
”Minun sieluni ylistää Herran 
suuruutta, minun henkeni 
riemuitsee Jumalasta, Vapah-
tajastani.” Luuk.1:46−47. Li-
säksi: Joulurauhaa ja Siunat-
tua Uutta Vuotta. Kuva: Hilpi 
Jenu, Ritva Purho-Väre, Pia 
Nousiainen.

Joulukorttien hinnat
1-osaiset: 0,85 €/kpl, 
6,50 €/10 kpl, 15 €/25 kpl, 
27 €/50 kpl, 50 €/100 kpl
2-osaiset (sis. kuoret): 
1,10 €/kpl, 9 €/10 kpl, 
20 €/25 kpl, 35 €/50 kpl, 
65 €/100 kpl

Sansan uusi 1-osainen 
luontokortti 1 €/kpl
11. Orava, kannessa teksti: 
”Kuulevan korvan ja näkevän 
silmän, molemmat on Herra 
luonut.”  Snl. 20:12. Kuva: 
Timo Granström. UUTUUS!

Sansan muut 2-osaiset kortit 
2,20 €/kpl
12. Onnittelukortti Ruusu, 
kannessa teksti: Onnea! Sisäl-
lä teksti: ”Herra siunatkoon 
sinua ja varjelkoon sinua.” 4. 
Moos. 6:24. Lämpimät onnit-
telut juhlapäivänäsi. Kuva: 
Timo Granström. UUTUUS!
13. Onnittelukortti Rusokir-
sikka, kannessa teksti: Sy-
dämelliset onnittelut. Sisällä 
teksti: ”Herra sinun Jumalasi 
on sinun keskelläsi, sankari 
joka auttaa. Hän ilolla iloitsee 
sinusta, hän on ääneti, sillä 
hän rakastaa sinua, hän sinus-
ta riemulla riemuitsee.” 
Sefanja 3:17. 

9. 10. 11. 12.

13. 14.15. 16.

1. Joulukortti 
Tietäjät UUTUUS!
2. Joulukortti 
Seimelle UUTUUS!
3. Joulukortti Sydän-
kuusi UUTUUS!
4. Joulukortti 
Taivaasta
5. Joulukortti 
Ilosanoma
6. Joulukortti 
Joulutupa
7. Joulukortti 
(2-osainen) 
Joulukedolla 
UUTUUS!
8. Joulukortti 
(2-osainen) 
Juhlakirkko 
9. Joulukortti 
(2-osainen) 
Vanha kirkko
10. Joulukortti 
(2-osainen) Vaellus
11. Luontokortti 
Orava UUTUUS!
12. Onnittelukortti 
Ruusu (2-osainen) 
UUTUUS!
13. Onnittelu-
kortti Rusokirsikka 
(2-osainen)
14. Osanottokortti 
(2-osainen)
15. Pakettikortti 
Hyvää Joulua
16. Pakettikortti 
Onnea!

Kuva: Anne Rajala.
14. Osanottokortti, kannes-
sa: Lämmin osanotto, Sisällä: 
Suruun osaan ottaen. 
Kuva: Marjaana Kotilainen.

Sansan omat pakettikortit 
1 €/nippu (sis. 10 kpl) 
TARJOUS!
15. Hyvää Joulua. 
Kuva: Ari Suomi.
16. Onnea! 
Kuva: Johanna Ervast.

Kirjanmerkit 1 €/kpl 
UUTUUS!

Tarrat 1,30 € /arkki
Enkeli- ja kukka-aihei-
ta, 16 tarraa arkilla.



SANSA-TUOTTEITA 

Putkihuivit 5 €/kpl
Sansa-huivi UUTUUS!
Väri merenvihreä, ve-
nyvä materiaali. Sansa-
logo ja teksti: Mission 
on Air.
Hanna-huivi UUTUUS!
Väri liila, venyvä mate-
riaali. Teksti: Project Hannah ja sansa.fi.

Avaimenperä: Iloinen kaveri 4 € 
UUTUUS!
Mukana led-valo, mittanauha (1 m), 
pullonavaaja ja avainrengas. 
Teksti: Valoa kansoille ja 
www.sansa.fi. Väri: punai-
nen.

Puuvillakassi 5 € TARJOUS!
Laadukas, tyylikäs ja ekolo-
ginen. Sopii kantohihnami-
toituksen ansiosta kädessä 
ja olalla kannettavaksi. 100 
% puuvillaa. Koko n. 38 cm x 42 cm. 
Väri punainen.

Kaulanauha 3,50 €
Teksti: Lähetys käynnissä – sansa.fi. Väri 
punainen.

Kynä 3 €
Teksti: Lähetys käynnissä.

Servietit
Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa, Jouluiloa ja Teille 
on syntynyt Vapahtaja. Värit: tumman-
punainen ja -vihreä.
Muut servietit 4,20 €/pak.

Jone ja Kroco
Kaikkien kaveri cd 20 €
Lapsille.

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

Hannu Leskinen & 
Amici Musici Quintet
In Nomine Domini cd 
12 € TARJOUS!

Miika Auvinen
Lapsi Kuninkaan cd 5 € TARJOUS!

Pekka Laukkarinen Trio
Joulun Tähti cd 18 €
Mukana Matti Laitinen 
ja Leevi Helo. Koko 
perheen levy.

Pekka Laukkarinen
Unelmia cd 20 € UUTUUS!

Jippii
Tää näky levitä saa cd 
20 € UUTUUS!
Lapsille.

JUHLAAN JA ARKEEN

Sansan Hanna-
työn 15-vuo-
tisjuhlavuoden 
tuotteita.
Muki 19,90 € 
UUTUUS!
Arabian tuotan-
toa. Koristekuvi-
ossa Hanna-työn väri liila.
Servietit 4,20 €/pak. (sis. 20 kpl) 
UUTUUS!
Teksti: Kun toivo voittaa. Väri liila.
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MUSIIKKIA
Hopeariipus: Kuljen kanssasi 49 € 
UUTUUS!
Kaksiosainen, osat sopivat 
upeasti yhteen. Anna toi-
nen osa hänelle, joka on 
lähellä sydäntäsi, tai pidä 
molemmat yhtenä koruna. 
Kaksi erillistä ketjua, joi-
den pituus 42 cm.

Turvalamppu 20 €
Monikäyttöinen lamppu, jonka voi 
magneetilla kiinnittää esim. auton 
konepeltiin. Mukana hätävalo, turva-
vyöleikkuri ja ikkunaiskuri. Tarpeelli-
nen varuste kaikkiin autoihin! Sisältää 
AA-paristot (2 kpl).

Seinäkalenteri
Armias, ole suojani 2016 11,90 €

Suloisen kalenterin vanhat kuvat vie-
vät ajatukset menneeseen. Sen valossa 
on hyvä lukea iltarukous. Wiresidon-
ta, kannessa kiiltolaminointi. Muka-
na nimi- ja juhlapäivät, kirkkopyhien 
tekstit, kuunkierto, liputuspäivät sekä 
säilytystasku.

Seinäristi 6,50 € UUTUUS!
Risteissä erilaisia painoku-
via, enkeliaiheita ja Nooan 
arkki. Koko: n. 14,50 cm x 
9 cm. Sopii seinään kiin-
nitettäväksi tai ikkunaan 
ripustettavaksi.

Enkelitaulu 
8,50 € UUTUUS!
Suojelusenkeli, 
kuvapainatus 
keraamiselle laa-
talle. Koko 
n. 10 cm x 10 cm.

Tyynyliinat
Koko: 50 cm x 60 cm. 16 €
Painokuvassa punatulkkuja. Pohja 
luonnonvalkoinen. Tekstit: Taivaan Isän 
siunausta ja Sinua siunata tahdon.
Lasten koko: 45 cm x 60 cm. 16 €
Painokuvassa kaksi enkeliä, sini- tai pu-
nasävyiset. Teksti: ”Rakas Jeesus siunaa 
meitä anna meille enkeleitä. Siivillänsä 
meitä peitä. Älä meitä koskaan heitä.”
Vauvojen koko: n. 35 cm x 28 cm. 10 €
Painokuvassa sydän ja enkeli, sini- tai 
punasävyiset. Pohja valkoinen 
ja pitsireunat. Tekstit: ”Rakas 
Jeesus siunaa meitä anna meille 
enkeleitä. Siivillänsä meitä peitä. 
Älä meitä koskaan heitä.” Tai: 
”Ystävä sä lapsien, katso minuun 
pienehen. Minne käynkin 
maailmassa, sinä olet 
hoitamassa. Onni täällä 
vaihtelee, Taivaan Isä suojelee.”

Pia Perkiö – Anita Polkutie
Adventtikalenteri 2015 7 €
Joulutori

Joulusanoma 6 €
Suomen Raamattuopiston 
Säätiön joululehti.

Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus matkas-
sasi, Jaetaan iloa, Sinua siunaten. Värit: 
keltainen, viininpunainen, samppanja, 
valkoinen ja limetinvihreä.
Lautasliinat 5,90 €/pak.
Uusi teksti: Siunaa Jeesus ruokam-
me, ole aina luonamme. Toisistamme 
kiitämme. Siunaa myöskin päivämme. 
Värit: keltainen, viininpunainen, samp-
panja, valkoinen, vihreä ja joulunpu-
nainen.

365 päivää
Raamatun 
kertomuksia 
29 € UUTUUS!
Yksi kertomus 
vuoden jokai-
selle päivälle. 
Sopii varhais-
nuorille.

Sophie Piper – 
Anthony Lewis

Avaa & lue Raamattu 25 €
Sopii lukutaitoisille.

Soile Jokimies 
– Gill Guile
Etsi & löydä
Kertomus Jee-
suksesta 
19,90 €
Löytämisen rie-
mua joulukerto-
muksen äärellä. 
Kovakantinen.

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

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

Väritettävä 
joulu-
kalenteri 
9,90 €
Adventtikalen-
teri on valmis-
tettu tukevas-
ta pahvista.

Sally Ann Wright – Paola Bertolini 
Grudina
Joulupuuha 
askartelukirja 
5 € 
TARJOUS!
Sisältää 8 
irrotettavaa 
joulukorttia ja 
seimiasetel-
man, jouluker-
tomuksen ja 
tehtäviä.

Juliet David – Nigel Chilvers
Jeesuksen kertomukset 8,50 € 
Nooan arkki 8,50 € Tarrakirjat sisältä-
vät yli 300 tarraa. Ikäsuositus 3 +

Frank E. Peretti
Pako vesimiehen saarelta 10 €
Loukussa meren pohjassa 10 €
Anakin haudat 10 €
Ovi lohikäärmeen kidassa 10 €
Sopivat yli 10-vuotiaille.

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE

MUITA TUOTTEITA

Korvakorut 5,50 € UUTUUS!
Työn ystävän tekemiä enkelikoruja. Eri 
värejä. Helmet lasia ja koukut nikkeli-
vapaita.



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 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
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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

Vapaa elämään – syyskeräyksellä toivo 
monen intialaisen elämään
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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 
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Hyvä Lähde-lehden lukija 

Intiassa on paljon köyhiä ja kouluttamattomia ihmisiä. Siellä on myös asioita, 
jotka tekevät kristinuskon julistamisesta haasteellista, esim. lukutaidotto-
muus, muut uskonnot, kastijärjestelmä ja poliittinen tilanne. 

Sansan yhteistyökumppani UELCI (United Evangelical Lutheran Churches in 
India) kouluttaa jäsenkirkkojensa edustajia tekemään ohjelmia CD-levyille ja 
muistikorteille, joita jaetaan kuunneltaviksi.

Myös radion, television ja internetin kautta opetusta ja Sanaa voidaan julistaa 
nopeasti ja kustannustehokkaasti.

7111 90005

 l 10 kpl SD-ohjelmakortteja (4GB)  25 €
 l ohjelman tuottaminen 105 €
 l tuottajakoulutus 158 € / 1 hlö

Ohjelmien käsikirjoitus 
on käynnissä.

”Kiitän Jumalaa ja ohjelmia 
pelastumisestani” 

Sunita iloitsee.

Jaa jokapäiväistä leipää, 
anna tulevaisuus ja toivo 
Kristuksessa. 
Osallistu Sansan 
keräykseen!



 RUKOUS Iän karttuessa alkavat 
erilaiset sananparret tipahdella muis-
tin kätköistä, joissa niitä ei ole tiennyt 
edes säilöneensä. Kuten: Herra se on 
herrallakin.
 Voisitko sinä, Herra, koko maail-
man Luoja, rauhoittaa edes hetkeksi 
kaikki tämän maailman herrat ja 
narrit ja herrojenkin herrat.
 Osoittaa vääryydet. Pysäyttää 
pahan tekemisen. Näyttää armolliset 
kasvosi.   
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LÄHTEELLÄ Kirkkoveneillä tehtiin ennen kirkkomatkat pitkin järven selkää tai merellä, nyt ne ovat pääasiassa 
museoissa. Seurakunnasta käytetään myös ilmaisua seurakuntalaiva.

Herrojen herra, 
me rukoilemme

Kasteen paatis – Raumalla ja 
läpi elämän

Matti Korpiaho

Kristukseen kastettuina 
olemme koko elämämme 
ajan matkalla kasteen paatis. 
Nuorina lauloimme usein 

laulua, jossa yksi kohta kuuluu: ”Pau-
hatkoonpa elon meri, purten kestää 
sen.” Silloin meille oli tärkeää uskon 
varmuus. Emme tienneet, mitä elämä 
tuo tullessaan.

Kasteesta rohkeus
sekä elää että kuolla
Katekismuksesta olemme oppineet 
keskeiset asiat kristillisestä kasteesta. 
Kannattaa kerrata Katekismuksen ope-
tuksia: Kasteessa Jumala liittää meidät 
Kristuksen kuolemaan ja ylösnou-
semukseen. Jumalan Poika on kuol-
lut puolestamme, ja hänen voittonsa 
kuolemasta antaa meille osallisuuden 
uuteen elämään.

Kaste velvoittaa luottamaan yksin 
Kristukseen ja elämään hänen esimerk-
kinsä mukaisesti. Joudumme kuitenkin 
joka päivä tunnustamaan, että uuden 
ihmisen rinnalla meissä elää itsekäs, 

uskoa ja rakkautta. Kaste antaa meille 
rohkeuden sekä elää että kuolla.”

Martti Lutherin opetuksen mukaan 
kaste voidaan käsittää Kristuksen pääl-
le pukemisena. Kristuksesta tulee mei-
dän verhomme. Kristuksen päälle pu-
keminen on syntien anteeksiantamusta, 
vanhurskautta, rauhaa, lohdutusta, iloa 
Pyhässä Hengessä ja autuutta.

Varsinainen kastetoimitus on nope-
asti suoritettu, mutta synnin upottami-
nen kestää koko elämämme ja toteutuu 
vasta kuolemassa.

Jeesus käski kastaa
kaikki kansat
Kaste perustuu Jeesuksen antamaan 
kastekäskyyn, joka koskee myös lapsia. 
Lasten kastamisella on vahva raama-
tullinen sekä vanhan kirkon jatkuva 
perinne. Apostolisen uskon mukaan 

kaste on tarpeellinen pelastuksen saa-
miseksi.

Jeesus käski: ”Menkää siis ja tehkää 
kaikki kansat minun opetuslapsikseni: 
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettakaa heitä 
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen 
käskenyt teidän noudattaa…” (Matt. 
28:18–21).

Apostolien toiminnan aikana usko 
ja kaste olivat tärkeä osa pelastusta. 
Siitä on esimerkkinä etiopialaisen hovi-
herran uskon syntyminen ja kaste (Ap. 
t. 8:36−38).

Pietari sai toimittaa roomalaisen 
sotapäällikön ja hänen huonekuntansa 
kasteen Kesareassa sanoen: ”…kuka 
voi estää kastamasta vedellä näitä, 
jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin 
kuin mekin. Hän käski kastaa heidät 
Jeesuksen Kristuksen nimeen.” (Ap. t. 
10:47−48).

Julistus, kaste ja opetus kulkivat 
ikään kuin käsi kädessä koko aposto-
lisen ajan. Uuden testamentin ope-
tuskirjeistä näemme, mitä apostolit ja 
ensimmäinen kirkko opettivat kasteen 
lahjasta: ”Kaikki te, jotka olette Kristuk-
seen kastettuja, olette pukeneet Kris-
tuksen yllenne.” (Gal. 3:27). ”Teidät 
pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä 
luovuitte saastaisesta elämästä, vaan 
koska Jumala teki kanssanne hyvän 
omantunnon liiton.” (1. Piet. 3:21−22).

Kasteen asema eri
uskontunnustuksissa
Kasteen suorittamisella on pitkä perin-
ne kirkon varhaisilta vuosisadoilta.

Apostolinen uskontunnustus (200-

luku) kehittyi Rooman seurakunnan 
kastetunnustuksesta lännen kristikun-
nan uskontunnustukseksi. Athanasi-
oksen uskontunnustuksessa (500-luku) 
ei mainita kasteesta mitään. Nikean 
uskontunnustuksessa (vuosi 325) ”me 
tunnustamme yhden kasteen syntien 
anteeksiantamiseksi”.

Augsburgin tunnustus vuonna 
1530 kokosi keskeisesti luterilaisten 
seurakuntien opetuksen. Sen mukaan: 
”Seurakuntamme opettavat, että se on 
välttämätön pelastukseen ja että Juma-
lan armo annetaan kasteen välityksellä. 
Lapset tulee kastaa, jotta heidät kasteen 
kautta annettaisiin Jumalan huomaan 
ja näin otettaisiin Jumalan armoon.”

Kroatiassa paljon
aikuiskasteita
Kroatiasta oma kokemukseni on sel-
lainen, että kristillinen kaste koettiin 
tarpeelliseksi ja välttämättömäksi, kun 
ateistisen ajan seurauksena monet 
olivat jääneet vaille kasteen tuomaa 
siunausta.

Uuden ajan myötä he halusivat liit-
tyä kirkkoon ja seurakunnan jäseniksi. 
Eräät heistä pukivat sanoiksi sen näin:

− Haluan uskoa niin kuin kirkko 
opettaa, vaikka en vielä tiedä, mitä 
kirkko opettaa.

Siitä oli hyvä lähteä antamaan kas-
teopetusta.

Lähetystyövuosinani sainkin Kro-
atiassa useammin kastaa aikuisia kuin 
lapsia.

Nimiäiset eivät
vastaa kastetta
Monessa maassa lapsella pitää olla 
nimi valmiina jo syntymishetkellä. 
Lapsi kastetaan tällä nimellä.

Suomessakin ovat kuitenkin yleisty-
neet nimiäiset, joilla pyritään korvaa-
maan kaste. Silloin jää vain toive, että 
jonakin päivänä nämä lapset saisivat 
joko vanhempiensa avulla, koulussa 
tai oman uskon syntymisen perusteella 
halun saada kristillinen kaste syntien 
anteeksisaamiseksi.

Kasteopetuksessa tulee painottaa 
enemmän kaikkea sitä mitä Katekis-
mus ja kastekaavassa olevat raamatun-
lauseet opettavat.

Voimme vedota Jumalan kanssam-
me tekemään hyvään liittoon. Se kestää 
elämän myrskyissä. Virressä 442 lau-
lamme: ”Herran kansan matkasaattoon 
kaste liitti meidätkin armahtamaan 
toisiamme, luomaan rauha riitoihin.” 

Rovasti Matti Korpiaho on lyhentänyt 
tekstin raamatunopetuksestaan Kasteen 
paatis, jonka hän piti Medialähetyspäi-
villä Raumalla 13. kesäkuuta. Edellisessä 
Lähde-lehden numerossa 4/2015 julkaistiin 
lyhennelmä pastori Olli Kaukosen raama-
tunopetuksesta Toivon ateria.

Kastetoimitus on nopeasti 
suoritettu, mutta synnin 
upottaminen kestää koko 
elämämme ja toteutuu 
vasta kuolemassa.

Ilkka Kastepohja

vanha ihminen, joka vetää meitä pois 
Jumalan luota.

Kerran saatu kaste kantaa läpi 
koko elämän. Kasteen liitto on varma 
silloinkin, kun uskomme horjuu. Kun 
turvaamme kasteen armoon, meidän ei 
tarvitse omin voimin tehdä parannusta. 
Pyhä Henki kitkee meistä joka päivä it-
sekkyyttämme ja herättää meissä uutta 

Laivojen pie-
noismalleja, 
votiivilaivoja, 
on erityisesti 
rannikkoseu-
tujen kirkois-
sa. Niitä on 
lahjoitettu 
kiitokseksi 
onnistuneesta 
merimatkas-
ta tai avusta 
merihädässä, 
niiden äärellä 
on voitu myös 
muistaa me-
rellä hukku-
neita tai kotoa 
poissa olevia. 
Laivan katso-
taan kuvaavan 
seurakuntaa 
matkalla 
olevana ja 
rukoilevana 
Jumalan kan-
sana.

16   Lähde 5/2015



PIRJO IMMONEN-RÄIHÄ hallituksen jäsen

Nyt tarvitaan meitä jokaista
 KUN KIRJOITAN TÄTÄ Päivän Sana nousee Markuksen 

evankeliumin 4. luvusta: ”Jos jollakin on korvat kuulla, 
hän kuulkoon.”

Medialähetys Sanansaattajat tarjoaa vähintään kahden 
miljardin (2000 000 000) ihmisen ulottuville ja kuultavaksi 
Jumalan sanan. Miten käsittämättömän upea ihme, että 
median avulla Jumalan sana kulkee kaikkialle maailmaan, 
suljettujenkin ovien taakse ja erilaisten rautaesirippujen 
läpi ihmisten korvien kuultavaksi. Näkymättömänä, mutta 
usein vielä nähtäväksi ja luettavaksikin.

150 vuotta sitten – ennen ääniaaltojen hyödyntämistä 
– kukaan ei olisi uskonut, että Jumalan sana kulkee läpi 
seinien tuhansien kilometrien päähän sieltä, missä radio-
ohjelmat on tuotettu äänitysstudioissa.

MAAILMAN MITTAKAAVASSA SUOMI on pikkuinen, 
kylmä, pohjoinen maa. Medialähetys Sanansaattajat on 
kansainvälisessä mittakaavassa pikkuinen lähetysjärjestö, 
joka tekee yhteistyötä monien maailmanlaajuisten lähetys-
järjestöjen kanssa, kuten FEBC ja TWR, sekä pienempien 
lähetysjärjestöjen kanssa esimerkiksi Israelissa.

Me suomalaiset voimme kuunnella meille suomalaisille 
tärkeää, Sanansaattajien kustantamaa Raamattu kannesta 
kanteen -ohjelmaa kaikessa rauhassa omissa kodeissamme.

MAAILMA ON LEVOTON, ja kansat ovat lähteneet liikkeelle 
asuinsijoiltaan. Sodat tuhoavat yhteisöjä, koteja, perheitä ja 
elämää. Ihmisiä vainotaan, kristittyjä kidutetaan uskonsa 
takia.

Raamatussa evankelista Markus jatkaa luvussa 13: ”Ja 
kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää 
peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä 
loppu.”

Internet tarjoaa myös pakolaisille mahdollisuuden 
kuulla Sanaa. Kuka kertoisi heille oikean tv-, satelliitti- tai 
radiokanavan tai oikean internet-osoitteen, jonka kautta 
kuulla evankeliumia?

Tuhansien kilometrien päähän kodeistaan vaeltaneiden 
ihmisjoukkojen etsikkoaika on NYT. Osa heistä on eksynyt 
tänne Suomeen, Pohjolan perukoille. Tarjotkaamme heille 
Jumalan sanaa heidän omilla kielillään, sillä äidinkieli on 
sydämen kieli.

NUORENA LÄÄKÄRINÄ HAAVEILIN lähteväni lähetys-
työhön Nepaliin. Jumala kuljetti kuitenkin eri teitä. 
Paikkani on ollut Suomessa suomalaisena lääkärinä ja 
perheenäitinä. Lähetystyötäni on olla lähettäjänä ja 
palvella Sanansaattajien hallituksessa.

Kansainvälisesti pieni suomalainen Medialähetys 
Sanansaattajat voi tarjota Jumalan sanaa kahden 
miljardin ihmisen kuultavaksi. Se on ihme, Jumalan 
mahdollistama ihmeemme!

Jumala kutsuu meitä kutakin erilaisiin 
tehtäviin, jotka eivät aina ole suunnittelemiamme. 
Nyt tarvitaan jokaista; jokaisella meistä on suuri 
merkitys Jumalan suunnitelmissa. 

Leena Punkari

Leena Punkari

 MEDIALÄHETYS Sanansaattajissa on 
laadittu linkkilista, jossa on lueteltu 
Sansan yhteistyökumppaneiden sivu-
ja ja sovelluksia. Listasta löytyy muun 
muassa sekä arabiankielisiä tv- että 
radio-ohjelmia.

 − Teimme linkkilistan tarpeeseen. 
Seurakunnat ovat pyytäneet aineistoa 
maahanmuuttajatyönsä tueksi ennen 

pakolaisaaltoakin, mediakehitysjohta-
ja Ilkka Kastepohja sanoo.

 − Yleensä pakolaisilla on nykyisin 
kännykät. Ensimmäiset tarpeet ovat 
ruoka, vaatetus ja katto pään päälle. 
Sitten nouseekin jo kysymys, millä 
täyttää aikansa.

 − Linkkilista on vähän ”kättä pi-
dempää” seurakuntien työntekijöille, 
jotka ovat usein pakolaisten kanssa 
tekemisissä. 

Linkkilista avuksi
seurakuntien työhön

Syyrialaisia on miljoonia sekä kotimaansa sisäisinä pakolaisia että pakolaisleireillä 
naapurimaissa Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa. Myös suurin osa Irakin pakolaisista 
puhuu arabiaa.

SAT-7
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Olin vankilassa kaltereiden takana, 
kuuntelin käytävällä kaikuvia ahdis-
tavia ääniä, haistoin sellini mädänty-
neen löyhkän ja kohtasin epätoivois-
ten ja toivottomien ihmisten katseet. 
Elämäni näytti olevan tuomittu epä-
toivoon ja epäonnistumiseen.

 Koska olin ammattivaras, olin 
saanut 15 vuoden tuomion. Olin sil-
loin 35-vuotias. Siinäkin tapauksessa, 
että selviytyisin vankilasta hengissä ja 
pääsisin vapauteen ajallaan, olisin jo 
liian vanha ja raihnainen nauttimaan 
jäljellä olevista päivistä. Siksi kuolema 
olisi ollut minulle tervetullut. Toivoin 
kuolemaa todella ja päivittäin pyysin, 
että saisin kuolla. Yritin tappaa itseni 
useammin kuin kerran, mutta tur-
haan. Jopa kuolema karttoi seuraani!

Pyysin radiota, joka
poistaisi hiljaisuuden

Saimme kerran vuodessa vankilassa 
esittää yhden ns. luksustoivomuksen. 
Se oli heidän armollisuuttaan meitä 
kohtaan. Monta vuotta kieltäydyin 
tästä ns. lahjasta, koska olin ylpeä. 
Kymmenentenä vankeusvuotenani 
päätin kuitenkin esittää toivomuksen. 
Pyysin radiota, joka poistaisi painos-
tavan hiljaisuuden pitkistä päivistä. 
Pyyntööni suostuttiin ja perheenjäse-
neni toi minulle radion. Nyt minulla 
oli ikään kuin ystävä, jonka saatoin 
kuulla, mutta jolle en voinut puhua. 
Se oli silti parempi kuin ei mitään.

 Pian huomasin, että se minkä 
ajattelin viihdyttävän minua ja autta-
van minua unohtamaan huoleni, sai-
kin epätoivoni kasvamaan. Tarkoituk-
settomat laulut, typerät puheohjelmat 
ja poliittiset haastattelut muistuttivat 
ulkopuolella olevasta vapaasta maa-
ilmasta, joka kuitenkin taisteli saman 
tuskan ja orjuuden kanssa kuin minä 
vankilassa. Muistin, että kun olin ol-
lut vapaa yhteiskunnan silmissä, olin 
kuitenkin sisäisesti orja. Minua ei siis 
voinut auttaa vankila eikä vapaus.

Kanavalla joku puhui
Jumalan rakkaudesta

Eräänä yönä, kun kaikki olivat jo 
käyneet nukkumaan, löysin kanavan, 
jolla joku puhui Jumalan rakkaudesta, 
joka puhdistaa synnin tahrat, antaa 
anteeksi, parantaa, korjaa ja antaa ilon 
ja rauhan. Rakkaudesta, joka on osoi-
tettu langenneelle ihmissuvulle Jee-
suksen kautta. Hän sanoi, että toivo 
on pelastavassa armossa. Että Juma-
lan rakkaus on ”paljon arvokkaam-
paa kuin mihin kulta tai hopea ikinä 
riittäisivät, se ulottuu tähtien tuolle 

puolen ja peittää koko maailman!”. 
Se ei erottele rotuja tai uskontoja, se 
antaa pyytämättä mitään takaisin.

 Koska olin kasvanut toisen us-
konnon piirissä, minut oli kasvatettu 
uskomaan, että rakkaus on valhe. 
Kukaan ei rakasta aidosti, kukaan ei 
uhraa tai anna jotakin odottamatta 
jotakin tilalle. Minulle opetettiin, että 
Jumalan yksi lukuisista puolista oli se, 
että hän kyllä rakastaa ihmisiä, mutta 
vain jos he ovat hyviä ja hurskaita. 
Siksi se, että Jumala rakastaisi tällaista 
kurjaa kuin minä, ei ollut ajateltavis-
sa.

 Mutta radiopuhuja jatkoi ja sanoi: 
”Jumalan rakkaus ulottuu syvem-
mälle kuin mikään synti – se vapaut-
taa sielun jälleen uuteen elämään!” 
Uuteen elämään? Voi kuinka kaipa-
sinkaan uutta elämää, että saisin taas 
hengittää elämän henkeä. Jotenkin 
minussa heräsi voimakas kaipaus taas 
todella elää.

Kyyneleet silmissä
huusin: Herra armahda!

Tulin aivan riippuvaiseksi TWR:n lä-
hetyksistä. Joka aamu heräsin aikaisin 
kuunnellakseni ohjelmia ja illalla ne 
olivat viimeinen asia mitä kuulin.

 Päivä päivältä opin lisää Juma-
lasta: hänen armostaan, Jeesuksen 
veren tuomasta lunastuksesta. Ja erää-
nä yönä, kuulin virren, joka kutsui 
minua tekemään ratkaisun: ”Tulkaa 
te syntiset, kadonneet ja yksinäiset, 
Jeesuksen veri voi teidät vapauttaa. 
Sillä Hän pelasti teistä pahimmat sil-
loin kun Hän pelasti tällaisen kurjan 
kuin minä. Jeesuksen veri voi pestä 
puhtaaksi alhaisimmankin syntisen, 
se on Jeesuksen veri, joka voi sinut 
puhdistaa.”

 Miten kaipasinkaan olla puhdas 
synnin saastasta. Minä olin alhai-
sin, kurjin syntinen ja uskoin, että 
vain Jeesuksen veri voi tehdä minut 
puhtaaksi. Kumarsin pääni ja huusin 
kyyneleet silmissä: ”Herra armah-
da minua, anna minulle anteeksi, 
pelasta minut, tule ja korjaa murtunut 
henkeni. Haluan olla uusi ihminen ja 
haluan elää sinulle.”

 Yhtäkkiä tunsin, että olin eri hen-
kilö. Synkkyys ja hermostuneisuus 
olivat poissa – sen sijaan ilo ja rauha 
täyttivät sydämeni. En koskaan ollut 
tuntenut itseäni niin onnelliseksi. 
Halusin huutaa, tanssia, laulaa, itkeä 
ja nauraa... Minusta tosiaan tuli uusi 
ihminen! Olin viimeinkin VAPAA! 
Jeesus tuli ja toi minulle voiton.

Vangin kertomus 
Lähi-idästä

TWR

Jouduin vankilaan, koska olin ammattivaras.

TWR

Aloitimme Raamatun opettamisen vankilassa.

TWR

Yhtäkkiä tunsin, että olin eri henkilö.

Radio saikin epätoivoni kasvamaan.

TWR
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3 5”Kun kuulin Jeesuksesta 
Kristuksesta, ajattelin,
että hän on samalla 
tavalla jumala kuin Buddha”

1 AFAR ”Löysin tieni Jeesuksen luo 
kristillisten radio-ohjelmien kaut-
ta. Olin kuunnellut monia isla-
milaisia kanavia, jotka lähettävät 

ohjelmaa arabimaista. Vastustin ensin 
sitä, mitä kuulin ohjelmissanne, mutta 
vähitellen en enää löytänyt syitä vastus-
taa. Jatkoin niiden kuuntelemista salassa. 
Huomasin, että joka kerta minut valtasi 
hyvä ja onnellinen olo. Siten minusta tuli 
kristitty. Nyt luen Raamattua joka päivä 
ja kuuntelen ohjelmia. Nyt tiedän, että 
Koraanin ja Raamatun välillä on suuri 
ero.” Etiopian evankelinen Mekane Ye-
sus -kirkko

2 ARABIA ”Kiitos kaikille teille, 
jotka annatte mahtavan panok-
senne SAT-7 Kids -kanavalle. 
Voin tosissani ja ylpeänä sanoa, 

että tämä kanava on ensimmäinen ja 
ainoa kanava, jota katsomaan voin hyvillä 
mielin jättää lapsemme. Tiedän, että 
teidän kanavanne kanssa he ovat turvas-
sa ja innoissaan saadessaan oppia hyviä 
asioita.” SAT-7 Kids

3 ARABIA ”Olen valitettavasti jou-
tunut kokemaan monia niistä vai-
keuksista, joita ohjelmissanne on 
käsitelty. Kiitän kuitenkin Her-

raa, sillä hänen avullaan ja ohjelmistanne 
saamieni ideoiden kautta olen selvinnyt 
niistä.” Nuoret sydämellä. TWR

4 BALI ”Olen kääntynyt kristityksi 
hiljattain. Radio-ohjelmassanne 
kehotettiin pysymään lähellä Jee-
susta. En ymmärtänyt, miten se 

tapahtuu. Sitten kuulin toisesta ohjelmas-
tanne, että pitäisi lukea Raamattua, jotta 
voisi tietää Jumalan tahdon ja oppia tun-
temaan häntä. Koska olen uusi uskova, 
en tiedä Raamatusta juuri mitään, mutta 
haluan oppia lukemaan sitä. Haluan myös 
oppia rukoilemaan, koska ymmärrän, että 
rukous on tärkeää. Haluan myös alkaa 
käydä kirkossa.” TWR-Indonesia

5 DHODIA ”Tervehdys! Olen 10. 
luokalla koulussa. Koeviikkojen 
aikana olin hyvin masentunut, 
mutta kuunneltuani ohjelmaanne 

kaikki pelko katosi ja olin valmis kokeisiin. 
Kiitos siitä, että lähetätte niin kivoja oh-
jelmia. Ne auttavat minua ymmärtämään 
Raamattua. Kirjoitattehan minulle ja lä-
hettäkää myös kirjallisuutta.” TWR-Intia

6 FARSI ”Miten toivonkaan, että 
voisin tavata teidät ja kertoa 
kaikista niistä ihmisistä, jotka 
ovat löytäneet uskon Jeesukseen 

kanavanne kautta. Monien iranilais-
ten seurakuntien johtajat suosittelevat 
kanavaanne ja sen opetusohjelmia omien 
seurakuntiensa jäsenille. Ihmisiä tulee 
ensin Kristuksen tuntemiseen kanavanne 
kautta, ja sen jälkeen sen opetusohjelmi-
en kautta he oppivat tuntemaan Jeesusta 
paremmin.” SAT-7 Pars

7 MANDARIINIKIINA ”Radiosemi-
naarin hyviä puolia ovat: 1. Se on 
joustava. Tämä on tärkeää, koska 
kun kotona tai seurakunnassa on 

liian kiireistä, voin hidastaa opiskelutah-
tia, ja kun aikaa on taas vähän enem-

män, opiskelen nopeammin. 2. Tehtävien 
tarkastamisen tekee opettaja toisin kuin 
eräässä opiskeluohjelmassa, jossa on mo-
nivalintakysymyksiä, ja jos saa tarpeeksi 
pisteitä, saa todistuksen. 3. On mahdol-
lisuus joskus tavata opettajia ja vaihtaa 
ajatuksia. Se on tärkeää. Minusta Radio-
seminaari on paras vaihtoehto silloin, kun 
ei ole mahdollista kokopäiväiseen opiske-
luun teologisessa oppilaitoksessa, mutta 
on halu opiskella. Kiitos Jumalalle teistä, 
ja kiittäkää puolestani kaikkia opettajia ja 
Radioseminaarin työntekijöitä.” TWR

8 MONGOLI ”Hei, pitääkö minun 
anoa anteeksiantamusta? Eikö 
riitä, että ilmaisen olevani pa-
hoillani teoistani?” Wind-FM, 

FEBC-Mongolia

9 THAI ”Kun kuulin Jeesuksesta 
Kristuksesta, ajattelin ensin, että 
hän on samalla tavalla juma-
la kuin Buddha, ja että mikä 

tahansa jumala tekee ihmisestä onnelli-
sen. Raamattukirjekurssinne kautta olen 
alkanut ymmärtää, että Jeesus Kristus on 
Jumala. Hän on kanssani aina ja varjelee 
minua. Olen saanut sydämeeni rauhan. 
Ennen sydämeni oli pahan hallitsema.” 
FEBC-Thaimaa

10 TURKKI ”Muutimme 
Itä-Turkista Istanbuliin. 
Kasvoin muslimikodissa. 
Minua ei lähetetty kou-

luun, koska perheeni on sitä mieltä, ettei-
vät tytöt tarvitse koulutusta. Olen vain 
heidän palvelijansa. He sanovat, että sitä 

varten minä olen syntynyt. Minut an-
nettiin vaimoksi hyvin vanhalle miehelle. 
Minulla on jo neljä lasta ja olen 24-vuo-
tias. Mutta tunnen itseni paljon vanhem-
maksi. Perheemme on köyhä. Te olette 
minulle kuin uusi ikkuna elämään. Sain 
teiltä taas toivoa. Olen muslimi, mutta 
tunnen jotain aivan erilaista kuunnel-
lessani ohjelmianne. Olen oppinut niistä 
paljon. Vaikean elämäni vuoksi melkein 
vihasin Jumalaa. Ohjelmienne kautta olen 
kuitenkin ymmärtänyt, että Hän rakastaa 
minua. En ole koskaan kokenut olevani 
rakastettu. Ääni sisälläni kehottaa minua 
hyväksymään Jeesuksen Vapahtajanani, 
mutten tiedä, mitä tehdä.” TWR

11 VASAVI ”Noudatim-
me kaikkia uskontomme 
menoja joka päivä, mutta 
meillä ei ollut rauhaa. 

Olin alkoholisti ja riitelin aina vaimoni 
kanssa ja löin lapsia. Kuuntelin radiosta 
paljon kevyttä musiikkia ja sitä etsies-
säni kuulin yllättäen ohjelmaa omalla 
kielelläni. Vaimokin innostui, koska se oli 
meidän kielellämme, vasaviksi. Ohjelmas-
sa sanottiin: ’Jeesus tahtoo olla kotinne 
Herra. Kutsukaa hänet kotiinne, niin 
saatte rauhan.’ Sanat koskettivat minua, 
sillä meillä oli paljon vaikeuksia. Annoin 
elämäni Jeesukselle ja hän muutti tilan-
teemme täysin, se oli ihme. Pääsin eroon 
alkoholista ja kotiimme tuli rauha. Lisäksi 
saimme ilon, joka oli meille täysin uutta.” 
TWR-Intia

2

1
4

5

Raamatusta tuli
korvaamattomin aarre

Aloitin kirjeenvaihdon TWR-tiimin 
kanssa, joka vastasi lukuisiin kysy-
myksiini. He auttoivat minua eteen-
päin uskontiellä ja suhteessa Her-
raan. Ihmeellisellä tavalla onnistuin 
saamaan Raamatun, josta tuli ja joka 
edelleen on korvaamattomin aarre, 
joka ihmisellä voi ikinä olla.

 Aloin todistaa uskostani vanki-
tovereilleni, ja öisin me tapasimme 
kokoontua kuuntelemaan TWR:ää. 
Pian kuuntelijoiden määrä kasvoi ja 
yli kymmenen vankia sitoutui kuunte-
lemaan ohjelmaa päivittäin.

 Eräänä päivänä yksi vanki lähes-

tyi minua ja sanoi: ”Olen huomannut, 
että sinusta on tullut täysin uusi ihmi-
nen, aivan kuin en enää tuntisi sinua. 
Mikä on salaisuutesi, että hymyilet 
nykyään koko ajan, olet iloinen, sinul-
la on itsekuria ja käyttäydyt hyvin? 
Haluan olla kuin sinä, mitä minun 
pitää tehdä?” Kun olin todistanut 
hänelle uskostani, tuo vanki otti vas-
taan Herran Pelastajanaan ja yhdessä 
aloitimme Raamatun opettamisen 
vankilassa. 

 Nyt vankila ei ollut minulle enää 
tuska, siitä tuli ilo! Minulla oli syy 
elää, ja voi millainen syy!

Jumala oli valmistanut
minulle tehtävän

Viisi upeaa vuotta kului vankilassa, 
jossa Jumala käytti minua todista-
maan hänestä särjetyille sydämille ja 
jossa hän eheytti ihmisiä. Vapautu-
miseni aika oli lähellä. Vaikka olinkin 
onnellinen vapautumisestani, olin 
myös surullinen vankitovereideni 
puolesta, joiden piti saada kuulla suu-
resta rakkaudesta, joka kuoli heidän 
puolestaan, että heillä olisi elämä.

 Vankilan ulkopuolella Jumala oli 
valmistanut minulle tärkeän tehtävän. 
Halusin palavasti kertoa perheelleni, 
ystävilleni ja kaikille, jotka elävät pi-
meydessä ja tietämättömyydessä, että 
ainoa tie todelliseen vapauteen on Jee-

suksessa Kristuksessa. Haluan, että 
useammat ihmiset lähialueella tulevat 
tuntemaan pelastuksen voiman ja 
voiton Jeesuksessa.

 Ankara vaino oli ja on edelleen 
osani, mutta minulle on kunnia-asia 
ei vain kärsiä Kristuksen tähden, 
vaan vaikka kuolla hänen tähtensä. 
Tuskani on nyt paljon pahempi kuin 
silloin kun minua hakattiin vankilas-
sa, mutta ei ole suurempaa iloa kuin 
nähdä kadonneen sielun palaavan 
Kristuksen luo. Kaikki kipu unohtuu, 
kun sielu on pelastunut helvetiltä.” 
Arabiankielinen radiotyö, TWR
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 RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
-radio-ohjelmassa käydään runsaan 5,5 
vuoden aikana läpi koko Raamattu, lähes 
jae jakeelta. Raamattua opettaa radio-
pastori Jukka Norvanto. Toimittajana ja 
juontajana toimii Elina Vaittinen. Lähe-
tysaiheisia haastatteluja toimittaa Merja 
Kauppinen.
 Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
tuottamaa raamatunopetusta voi seurata: 
Radio Deissä ma–pe klo 21 (uusinnat 
arkiöisin klo 2 ja arkiaamuisin klo 6). 
Järviradiossa ma‒pe klo 6.30. Radio 
Kajauksessa su–to klo 21.
 Opetukset ovat kuultavissa myös 
internetin kautta Sansan omilta audiosi-
vuilta www.rkk-sansa.net.

VIIKKO 42
ma 12.10. Taivaalliset ylistäjät 
(Ilm. 4:4–11)
ti 13.10. Leijona ja karitsa (Ilm. 5:1–6)
ke 14.10. Katso ketä palvot! (Ilm. 5:7–14)
to 15.10. Neljä ratsastajaa (Ilm. 6:1–8)
pe 16.10. Kuinka kauan vielä? 
(Ilm. 6:9–17)

VIIKKO 43
ma 19.10. Jumalan sinetti suojaa 
(Ilm. 7:1–8)
ti 20.10. Jumala pyyhkii kyyneleet 
(Ilm. 7:9–17)
ke 21.10. Suitsukkeen viesti (Ilm. 8:1–5)
to 22.10. Neljä merkkisoittoa (Ilm. 8:6–13)
pe 23.10. Syvyyden kuilu avataan 
(Ilm. 9:1–4)

VIIKKO 44
ma 26.10. Eksytys tuo tuhoa (Ilm. 9:5–12)
ti 27.10. Rikinkatkuinen armeija 
(Ilm. 9:13–21)
ke 28.10. Sanako on syötävä? 
(Ilm. 10:1–11)
to 29.10. Mittamies temppelissä 
(Ilm. 11:1–2)
pe 30.10. Kaksi todistajaa (Ilm. 11:3–6)

VIIKKO 45
ma 2.11. Todistajien palkka (Ilm. 11:7–14)
ti 3.11. Seitsemäs merkkisoitto 
(Ilm. 11:15–12:2)
ke 4.11. Sota syttyi taivaassa (Ilm. 12:3–9)
to 5.11. Karitsan veren voima 
(Ilm. 12:10–18)
pe 6.11. Peto nousee merestä (Ilm. 13:1–6)

VIIKKO 46
ma 9.11. Karitsaa muistuttava peto 
(Ilm. 13:7–13)
ti 10.11. Merkki kertoo omistajasta 
(Ilm. 13:14–18)
ke 11.11. Jumalan omiksi merkityt 
(Ilm. 14:1–5)
to 12.11. Viehättääkö rikin katku? 
(Ilm. 14:6–13)
pe 13.11. Sadon korjaamisen aika 
(Ilm. 14:14–20)

VIIKKO 47
ma 16.11. Mooseksen ja Karitsan laulu 
(Ilm. 15:1–16:1)
ti 17.11. Mihin menet, ihminen? 
(Ilm. 16:2–7)

ke 18.11. Rakastanko pimeyttä? 
(Ilm. 16:8–14)
to 19.11. Hetki on tullut (Ilm. 16:15–21)
pe 20.11. Pedolla ratsastava nainen 
(Ilm. 17:1–6)

VIIKKO 48
ma 23.11. Muista kuka on herrojen Herra! 
(Ilm. 17:7–18)
ti 24.11. Babylonin tuho (Ilm. 18:1–20)
ke 25.11. Halleluja! (Ilm. 18:21−19:8)
to 26.11. Uskollinen ja uskoton 
(Ilm. 19:9–10)
pe 27.11. Voittoisa ratsastaja 
(Ilm. 19:11–21)

VIIKKO 49
ma 30.11. Jumala päästää pahasta 
(Ilm. 20:1–6)
ti 1.12. Paholaisen viimeinen rynnistys 
(Ilm. 20:7–10)
ke 2.12. Viimeinen tuomio (Ilm. 20:11–15)
to 3.12. Uusi taivas ja uusi maa 
(Ilm. 21:1–5)
pe 4.12. Voittajan palkinto (Ilm. 21:6–10)

VIIKKO 50
ma 7.12. Katso ja ihastu! (Ilm. 21:11–14)
ti 8.12. Ikuisesta ilosta osalliset 
(Ilm. 21:15–27)
ke 9.12. Elämän veden virta (Ilm. 22:1–11)
to 10.12. Herran Jeesuksen armo olkoon 
kanssasi! (Ilm. 22:12–21)
pe 11.12. Teemaohjelma: Katse 
menneeseen ja tulevaan
Kolmas kierros on päättynyt!

 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.  

Ohjelma viikoilla 42–50|2015

Mervi Viuhko

  SANSAN vapaaehtoistoiminnan 
syksy on startannut käyntiin pirteästi. 
Syyskuun alussa Sansan toimitaloon 
Hyvinkäälle oli kutsuttu ensimmäistä 
kertaa koolle toimiston vapaaehtoisia.

Iltapäivä aloitettiin henkilökunnan 
kanssa yhteisellä rukous-ja kahvi-
hetkellä. Sansan puolesta iltapäivän 
emäntinä toimivat Pirjo Hyövälti, Ar-
ja-Leena Kajovalta ja Mervi Viuhko. 
Pienen tutustumisen jälkeen vuorossa 
oli katsaus Sansan vapaaehtoistoimin-
nan ajankohtaisiin asioihin.

TOIMINNAN monipuolistuessa ja 
laajentuessa on vapaaehtoistoiminta-
ilmauksen rinnalla ryhdytty käyttä-
mään verkostotoiminnan käsitettä. 
Uutena merkittävänä alkaneen syksyn 
avauksena on ollut Sansan liittyminen 
Kirkkopalvelujen Suurella Sydämellä 
-vapaaehtoistyön verkkopalveluun.

Jatkossa avoimista vapaaehtois-
tehtävistä pyritäänkin ilmoittamaan 
www.vapaaehtoistyo.fi/sansa sivujen 
kautta.

ESIIN nousi yhteistyökumppanimme 
TWR-Intian edustajan, Anu Immanu-

elin, esittämä kysymys: 
− Tuntuuko sinusta joskus siltä kuin 

Jumala haluaisi kutsua sinua johonkin 
uuteen tehtävään?

Kuinka helposti silloin mieleen hiipii 
ajatus:

− Herra älä valitse minua. Valitse 
joku toinen, sillä minähän olen vain 
tällainen rikkinäinen, likainen ja tyhjä 
astia.

Kuitenkin juuri tähän hetkeen saam-
me kuulla Jeesuksen ihmeelliset sanat: 
”Juuri sellaista minä etsin, olen valin-
nut sinut!”

MONI on vastannut tähän kutsuun: 
− Kyllä, tässä olen Herrani. Käytä 

missä sinä minua ikinä tarvitset.
Näin ovat tehneet myös sadat 

Sansan vapaaehtoiset, jotka toimivat 
kymmenissä erilaisissa tehtävissä niin 
Hyvinkään toimitalossa kuin omissa 
kotiseurakunnissaankin. Lisäksi suuri 
joukko toimii etävapaaehtoisena medi-
allisissa tehtävissä eri puolella Suomea. 

SYYSKAUDEN startissa muutama uusi 
löysi myös uuden omannäköisensä teh-
tävän. On valtava ilo saada olla muka-
na seuraamassa Isän täsmällistä organi-
sointia. Hän auttaa näkemään tarpeet ja 

lähettää oikeat henkilöt tehtäviin.
Emme osaa edes ilmaista vapaaeh-

toisille kiitollisuutta heidän antamas-
taan ajasta, lahjoista, rukouksista ja 
varoista. Luotamme Isän palkitsevan 
kaiken ajallaan ja tavallaan.

Jo 80-luvulla Sansan vapaaehtoi-
sena lähetystyötä palvellut Aune 
Yli-Kovero on kannustava esimerkki 
uskollisuudesta palvelutehtävässä. 
Aune kukitettiin lämpimin kiitoksin 
ja kunniavapaaehtoismaininnoin. Saa-
tesanoina nuoremmille hän kannusti:

− Pankaa kaikki likoon, mikä teistä 
lähtee! 

Kukkia ja Matkalla missiossa -kirjanen 
kunniavapaaehtoiselle, Aune Yli-Koverolle. 
Kiitosvuorossa Sansan toimistosihteeri 
Arja-Leena Kajovalta.

”Pankaa itsenne likoon”
Leena Punkari
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 TELEVISIOSSA OLI vuosia sitten hauska viihdeohjelma, 
jossa näyttelijät joutuivat yllättävien tilanteiden eteen ja 
esittämään milloin mitäkin roolia valmistautumatta. Usein 
lopputulos oli hämmästystä ja ihailua herättävä.

Luova työ on usein hetkessä syntyvää osaamisen ja 
lahjojen käyttöä, inspiroitumista ja käsillä olevien ainesten 
ja ajatusten uudelleenmuotoilua, uudella tavalla yhdistä-
mistä.

Ihan tyhjästä, täydestä olemattomuudesta, ei kuiten-
kaan synny mitään. Jotain on ollut sitä ennen tai jotain on 
jo olemassa, mutta toisessa muodossa.

TYHJÄSTÄ TEKEMISEN – tässä tapauksessa sana nyhjäi-
seminen ei tunnu onnistuneelta – jätän yksin Jumalan 
ominaisuudeksi. Luodessaan maailman, itse asiassa kai-
ken, hän loi tyhjästä, ex nihilo. Muistaakseni 1. Mooseksen 
kirjan alun luoda-verbi, hepreaksi bara, tarkoittaa nimen-
omaan tyhjästä tekemistä, ellei sitten heprean kurssista ole 
kulunut jo liian kauan.

Ainoastaan ”Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan ty-
könä”. Kaikki on luotu Kristuksessa, kaikki on saanut 
syntynsä Hänen kauttansa ja Häneen. Siksi kun olemme 
Kristuksessa, olemme luovan Jumalan työmaalla, jossa voi 
syntyä kokonaan uutta, sellaista jota emme ole osanneet 
edes ajatella tai jonka olemassaolosta emme ole mitään 
tienneet.

TYÖSTÄMME PARAIKAA Medialähetys Sanansaattajissa 
toimintasuunnitelmaa vuodeksi 2016 ja siihen liittyvää 

talousarviota. Välillä tuntuu siltä, että tarvittaisiin sitä 
”tyhjästä nyhjäisemistä”.

Ilmassa on kaikenlaisia ideoita ja hyviä tekemisen tar-
peita, mutta voimavarat eivät riitä. Moni asia jää tekemät-
tä, kun ei ole ”paukkuja” – tahtoa olisi.

PYYDÄMME JUMALAA osoittamaan tehtävät, jotka ovat 
hänen suunnitelmissaan. Silloin on kyse luomisesta, 
joka on enemmän kuin meidän ihmisten tekeminen.

On turhaa ja turhauttavaa touhuta asioita, jotka 
meidän ihmisten mielestä olisivat mielenkiintoisia, 
mutta jotka eivät toteuta Jumalan tahtoa.

Tiedämme, että Jumala toimii luomassaan maailmassa 
ihmisten, kristittyjen, kautta. Itse asiassa saamme silloin 
olla hänen työtovereitaan. 

Oletko ajatellut, miten Sinä voisit olla mukana Juma-
lan luomistyössä? Luuletko, että medialähetystyö Sansan 
kautta voisi olla hänen yksi tapansa jatkaa luomistyötään 
luomalla uutta toivoa, uskoa ja rakkautta? 

Vain Jumala osaa nyhjästä tyhjästä
TIMO LANKINEN  timo.lankinen@sansa.fi

Kun olemme Kristuksessa, olemme
 luovan Jumalan työmaalla.

Leena Punkari

KIRJE KENTÄLTÄ Medialähetysjärjestö FEBC on 1940-luvun lopulta radioinut ohjelmia monille Aasian kansoille, myös eri 
maissa asuville vähemmistöille. Uskonnollisesti, etnisesti, taloudellisesti, fyysisesti tai henkisesti erilaiset ihmiset ovat 
kokeneet tulleensa huomioonotetuiksi, kun ovat avanneet radionsa ja kuulleet heitä koskettavaa sanomaa.

Aasian vähemmistöille välitetään
sisältöjä, koska heistä välitetään

Eila Murphy

 MONESSA AASIAN maassa valta-
väestö on tietynlainen – olkoon käsitys 
muodostunut uskonnon tai uskonnot-
tomuuden pohjalta – samanlaisuus 
suojaa ihmistä. Kukaan ei halua olla 
erilainen, eikä poiketa valtaväestöstä.

Vaikka Aasiassa on monenlai-
sia etnisiä vähemmistöjä, erilaisuus 
koetaan enemmänkin uhkana kuin 
mahdollisuutena. Siksi thaimaalai-
nen on buddhalainen, japanilainen on 
maallistunut, kiinalainen on uskonno-
ton, kambodžalainen ja mongolialainen 
ovat buddhalaisia.

INDONESIA ON mielenkiintoinen poik-
keus monine kielineen ja uskontoineen. 
Indonesialaisuus ”liittoutuu” eniten 
islaminuskon kanssa, koska enem-
mistö kansasta on muslimeja. Minulle 
Indonesia hahmottuu ystävällisesti 
hymyilevänä maana. Sitä ohjaavat usko 
yhteen Jumalaan, sivistys, demokratia, 
yhtenäisyys ja kaikille kuuluva sosiaali-
nen oikeudenmukaisuus eli Pancasilan 
periaatteet.

FEBC-Thaimaan 
Bangkokissa työs-
kentelevät thai-
maalaiset tuottajat 
laulamassa. Heissä 
on thainkielisten, 
Thaimaan vähem-
mistökielillä sekä 
naapurimaiden 
kielillä tehtävien 
ohjelmien tuottajia.

FEBC-Thaimaa

MEDIALÄHETYSJÄRJESTÖ FEBC on 
1940-luvun lopulta lähettänyt Filippii-
neiltä radio-ohjelmia monille maini-
tuista kansoista ja myös eri maissa 
asuville vähemmistöille. Signaali ei aina 
ole ollut vahva eikä kuuluvuus hyvä, 
mutta jostakin syystä kristityt monessa 
Kaakkois-Aasian maassa vahvistuivat 
uskossaan kuultuaan opetusta toisesta 
maasta tulevien lähetysten välityksellä.

Uskonnollisesti, etnisesti, taloudel-
lisesti, fyysisesti tai henkisesti erilai-
set ihmiset ovat kokeneet tulleensa 
huomioonotetuiksi, kun ovat avanneet 
radionsa ja kuulleet heitä koskettavaa 
sanomaa.

VÄHEMMISTÖT LÖYSIVÄT kansainväli-
siltä radioasemilta myötätuntoa. Joku 
välitti heistä niin paljon, että tuotti hei-
dän omalla kielellään ohjelmasisältöjä.

Sisältöjä tuotetaan edelleen, mut-
ta nyt niitä löytyy useaa eri välinettä 
varten – radion lisäksi tarjoajana on 
internet. Varsinkin kiinalaiset ovat laa-
jentaneet mandariininkielisen tarjonnan 
saatavuutta: on kehitetty monia kän-
nykkäsovelluksia, ja kristillisiä ohjelmia 
voi imuroida netistä.

KIINALAISTEN LISÄKSI myös indo-
nesialaiset, mongolialaiset ja thaimaa-
laiset työtoverini taas ovat julkaisseet 
kotisivuillaan asemiensa suoratoistoa 
eli striimausta.

Japanilaisten työtoverien valmista-
mia ohjelmia voi kuunnella heidän net-
tisivujensa (www.febcjp.com) kautta. 
Kambodžalaiset kollegani suunnittele-
vat parhaillaan nettisivujensa uudis-
tusta.

AASIAN VÄHEMMISTÖT vahvistuvat 
tulevaisuudessa paitsi heille tarjotun 

sisällön myös keskinäisen vuorovaiku-
tuksen avulla. Internet ja digitaalinen 
media tarjoavat heille aivan uudenlai-
sen mahdollisuuden olla yhteydessä 
toisiinsa.

Radioaseman kotisivulla voi esimer-
kiksi kommentoida ohjelmia ja esittää 
kysymyksiä, kotisivujen ja kännyk-
käsovellusten tarjoamissa foorumeissa 
ja blogeissa syntyy keskusteluja. Eikä 
siinä kaikki; sosiaalisen median kanavat 
antavat myös yhteydenpidolle ja yhtei-
sön muodostamiselle oman tilansa.  

21Lähde 5/2015



Tapahtumia lokakuun alkupuolelta joulukuulle 2015
▶ 10.10. SALO Bergvikin kurs-
sikeskuksessa, Bergvikintie 43 
(Kruusila), klo 11 Raamattupäivä. 
Raamattutunti Paavali – Jumalan 
lähettiläs, Marko Pihlajamaa.

▶ 10.10. LAPPEENRANTA Seu-
rakunnan nuorisotoimistossa, 
Koulukatu 10 B, klo 18 nuorten 
lähetysinfoilta, Elina Braz de 
Almeida.

▶ 12.10. SIILINJÄRVI Srk-talolla, 
Haarahongantie 4, klo 17 lähe-
tystilaisuus Turkin Hanna-työstä, 
Pirjo Juntunen (seniori).
 
▶ 18.10. KIRKKONUMMI Veikko-
lan srk-kodilla, Kisapolku 1, klo 
12 messu, saarna Timo Lankinen. 
Keittolounas ja lähetystilaisuus 
hepreankielisestä radiotyöstä, 
Lankinen.

▶ 18.10. POSIO Kirkossa, Tai-
valkoskentie 28, klo 10 jumalan-
palvelus. Jumalanpalveluksen 
jälkeen Raili Tapion tulojuhla 
srk-talolla, Sysitie 7.

▶ 19.10. KEMINMAA Väentuval-
la, Rantatie 65, klo 18 lähetysilta. 
Medialähetystyö Intiassa, Arja 
Savuoja.

▶ 20.10. KANGASALA Kahvila 
Seurahuoneella, Myllystenpoh-
jantie 2, klo 18 Iltakahvila. Han-
na-työn esittely, Liisa Heinänen 
(H-lähettiläs).

▶ 21.10. MASKU Virastotalon 2. 
kerroksessa, Maskuntie 71, klo 
18.30 Hanna-ilta, Pirjo Hintsa ja 
Eva Ora (H-lähettiläät).

▶ 23.10. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 26.10. VALKEALA Tuohikotin 
kirkossa, Seestie 1, klo 13−14.30 
seurakuntapiiri. Rakkautena vai-
kuttava usko, Merja Kauppinen.

▶ 30.10. KEMIJÄRVI Nuokkaris-
sa, Kirkkokatu, klo 19 nuortenil-
ta. Kun usko ei tunnu missään, 
Marko Pihlajamaa.

▶ 31.10−1.11.KEMIJÄRVI Seura-
kunnan, Uusheräyksen ja Sansan 
raamattutapahtuma, mukana 
Marko Pihlajamaa.
LA 31.10. Kemijärven kirkossa, 
Kirkkokatu 11, klo 10 messu. 
Srk-keskuksessa, Esaiaksenkatu 
2, klo 12.15 raamattuopetus ja 
lähetystuokio, klo 14.30 seurat.
SU 1.11. Kemijärven kirkossa, 
Kirkkokatu 11, klo 10 messu, 
saarna Pihlajamaa. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja raamattu-
opetus, Pihlajamaa.

▶ 1.11. ESPOO/Tuomiokirkkos-
rk Auroran kappelilla, Heinie-
menpolku 1, klo 12 messu, saar-
na Juha Auvinen. Kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Auvinen.

▶ 1.11. YLÖJÄRVI Kirkossa, 
Kirkkotanhuantie 1, klo 10 mes-
su. Messun jälkeen srk-talossa, 
Kirkkotanhuantie 1, Raili Tapion 
tulojuhla.

▶ 1.11. FORSSA Kirkossa, I linja 
4, klo 16 Tuomasmessu, saarna 
Pekka Kiuttu (seniori).

▶ 5.11. VAASA Suvilahden srk-
kodissa, Uumajankatu 2, klo 13 
lähetyspiiri. Ilosanoma liikkeellä, 
Pirjo Hintsa (H-lähettiläs).

▶ 15.11. YLÄ-SAVO/Lapinlahti 
Kirkossa, Mykkäläntie 6, klo 10 
messu, saarna Pirjo Juntunen. 

Lähetystilaisuus Intian radiotyös-
tä, Juntunen (seniori).

▶ 15.11. JOENSUU/Pielisensuu 
Kirkossa, Tikkamäentie 15, klo 
10 messu, saarna Marja Soikkeli. 
Lähetystilaisuus, Soikkeli.

▶ 20.11. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 21.11. PELKOSENNIEMI Savu-
kosken kirkossa, Samperintie 6, 
klo 13 Raili Tapion tulojuhla.

▶ 22.11. PELKOSENNIEMI Kir-
kossa, Kirkkotie 10, klo 10 juma-
lanpalvelus. Jumalanpalveluksen 
jälkeen Raili Tapion tulojuhla.

▶ 22.11. LAHTI/Salpaussel-
kä Kirkossa, Petsamonkatu 10, 
klo 10 messu. Kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus SAT-7:n arabian-
kielisestä työstä, Salamat Masih 
(seniori).

▶ 22.11. TURKU JA KAARINA 
Kaarinan kirkossa, Voudinkatu 2, 
klo 10 messu, saarna Matti Kor-
piaho. Srk-salissa lähetyskahvit 
ja Sansan työn esittelyä kuvin ja 
sanoin, Korpiaho (seniori).

▶ 22.11. TOHOLAMPI Kirkos-
sa, Kirkkotie 143, klo 10 messu, 
saarna Arja Savuoja. Messun jäl-
keen lähetystilaisuus srk-kodilla 
Lampintie 7. Medialähetyksellä 
ilosanomaa Intiaan. Savuoja.

▶ 22.11. HELSINKI/Haaga Ha-
kavuoren kirkossa, Tolarintie 1, 
seurakuntailta. Klo 17.30 kahvi- 
ja teetarjoilu, klo 18 Modernin 
medialähetystyön teologia ja 
käytännöt, Timo Vasko.

Vierailuja 11.10.
EKUMEENISENA
LÄHETYSPYHÄNÄ

▶ 11.10. LAPPEENRANTA/Lau-
ritsala Kirkossa, Kauppalankatu 
1, klo 10 jumalanpalvelus, saarna 
Elina Braz de Almeida. Lähetysti-
laisuus, Braz de Almeida.

▶ 11.10. JÄMSÄ/Jämsänkoski 
Jämsänkosken kirkossa, Koivutie 
7, klo 13 messu, saarna Marko 
Pihlajamaa. Messun jälkeen lähe-
tystilaisuus srk-talossa, Koivutie 7 
A, Pihlajamaa.

▶ 11.10. VANTAA/Tikkurila Olo-
tilassa, Unikkopolku (vastapäätä 
ostoskeskus Tikkurin pääovea), 
klo 10 messu, mukana Timo 
Reuhkala. Kirkkokahvit ja lähetys-
juhla, Reuhkala.
 
▶ 11.10. JYVÄSKYLÄ/Huhtasuo 
Huhtasuon kirkossa, Nevakatu 6, 
klo 10 messu, saarna Mervi Viuh-
ko. Lähetyksen keittolounas ja 
medialähetystilaisuus, Viuhko.

▶ 11.10. EURA Kiukaisten kirkos-
sa, Kiukaisten kirkkotie 2, klo 10 
messu. Messun jälkeen kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus, Marja 
Soikkeli.

▶ 11.10. KUOPIO/Järvi-Kuopio 
Säyneisten kirkossa, Kirkkohar-
juntie 2 A, klo 13 messu, mukana 
Pirjo Juntunen. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus, Intian radiotyö, 
Juntunen (seniori).

▶ 11.10. SALO Uskelan kirkossa, 
Sairaalantie 5, klo 10 messu, saar-
na Juha Auvinen. Kirkkokahvit ja 
Sansan työn esittely, Auvinen.

▶ 11.10. LOHJA Pyhän Laurin 
kirkossa, Kirkkokatu 1, klo 10 
messu, mukana Pekka Kiuttu. 
Kirkkokahvit, SAT-7:n työ, Kiuttu 
(seniori).

▶ 22.11. HYVINKÄÄ Vanhassa 
kirkossa, Uudenmaankatu 13, klo 
18 Viisikielisten ilta, Matti Korpi-
aho (seniori).

▶ 23.11. HYVINKÄÄ Srk-keskuk-
sessa, Hämeenkatu 16, klo 18.30 
Israel-Raamattu- ja rukouspiiri. 
Juudaksen hälytysviesti seura-
kunnalle, Marko Pihlajamaa.

▶ 29.11. HELSINKI Frebessä, 
Fredrikinkatu 61 B, klo 14 Uushe-
räyksen seurat. Aiheena Fil. 4:4−5 
sekä ajankohtaista tietoa media-
lähetystyöstä, Marko Pihlajamaa.

▶ 29.11. EURAJOKI Kirkossa, 
Kirkkotie 8, klo 10 messu, saarna 
Pirjo Hintsa. Srk-keskus Tapulis-
sa, Kukkapolku 2, adventtijuh-
la. Hanna-työn ja SAT-7:n työn 
esittely, Pirjo Hintsa ja Eva Ora 
(H-lähettiläät).

▶ 30.11. RAUMA Kuapplan juhla-
tilassa, Jokiranta 5, klo 17.30−19 
Medialähetyspäivien talkoolais-
ten kiitosjuhla, Marko Pihlajamaa 
ja Merja Vuohela.

▶ 9.12. HELSINKI Autotalossa 
(Kampin metroasemaa vasta-
päätä), Salomonkatu 17 D, 2. 
kerros, Raamattu-Kamppi (SRO) 
klo 12.30. Raamattutunti Jeesus 
on maailman valo (Joh. 8:1−30), 
Matti Korpiaho (seniori).

▶ 11.12. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 13.12. KANKAANPÄÄ Kirkos-
sa, Keskuskatu 64, klo 10 messu, 
saarna Juha Auvinen. Lähetysti-
laisuus, Auvinen.

Sansassa srk-vierailuja työntekijöiden lisäksi tekevät vapaaehtoiset aluetyöntekijät (VAT), Sansan työstä eläkkeelle siirtyneet seniorityöntekijät (seniori), kirkon ja lähetyk-
sen alalta eläkkeelle siirtyneet seniorityöntekijät (seniori), seurakuntien nimeämät Sansa-lähettiläät (S-lähettiläs) ja Sansan nimeämät Hanna-lähettiläät (H-lähettiläs) sekä 
Sansan hallituksen jäsenet.

Lähde

  VUONNA 1997 aloitettu 
Raamattu kannesta kan-
teen -radio-ohjelma jatkaa 
joulukuun puolessa välissä 
neljännelle tuotantokaudel-
le. Kolmas kierros päättyy 
perjantaina 11.12. teemaoh-
jelmaan ja uusi kierros alkaa 
maanantaina 14.12. Se kestää 
noin viisi vuotta.

− Haluamme Sansassa jat-
kaa Rkk-ohjelman tuottamis-
ta seuraavatkin vuodet, jotta 
Jumalan sana voi opetusten 

myötä muuttua ymmärryk-
seksi ja ymmärrys käytännön 
elämäksi.

− Suomi tarvitsee ihmisiä, 
jotka selkeästi ja perustellusti 
perustavat omat elämänar-
vonsa Raamattuun. Tässä 
haluamme tukea ja auttaa 
radio-ohjelman avulla vasta-
uksia, linjaa mediakehitysjoh-
taja Ilkka Kastepohja. Hän 
on ollut kehittämässä opetus-
formaattia alusta alkaen.

MUUTOKSIA ON luvassa, 
mutta radiopastori Jukka 

Norvannon raamatunopetus-
osuudet pysyvät koskematto-
mina. Kaikkia uusia element-
tejä ei tuoda ohjelmaan heti 
joulukuussa, vaan harkiten 
vuoden 2016 aikana.

Neljännen tuotantokauden 
aikana korostuu selkeämmin 
raamatunopiskelu itsenäisesti 
tai pienryhmissä. Ohjelman 
lopussa juontaja jättää ope-
tusosuudesta mietittäväksi 
muutaman kysymyksen. Nii-
tä voi käyttää virikekysymyk-
sinä itsekseen tai esimerkiksi 
raamattupiireissä.

KUUKAUDEN alussa radi-
oidaan aina ajankohtainen 
ohjelmajakso. Tämän teema-
ohjelman aikana vastataan 
kuuntelijoiden lähettämiin 
kysymyksiin, ja opetus on 
teeman aihepiiristä.

Opettajat vaihtuvat tee-
man mukaan.

Neljäs tuotantokausi tuo 
myös uuden radioäänen 
juontajaksi. Ohjelmaa emän-
nöinyt Elina Vaittinen on 
opintovapaalla vuoden 2016 
alkukuukaudet. Hänen sijai-
senaan tulee toimimaan Elina 

Tuohisto-Kokko.

RKK ON Radio Dein kuunnel-
luin ohjelma, lähes 200 000:lla 
viikoittaisella kuuntelukerral-
la. Ohjelma on lähetetty myös 
Järviradion ja Radio Kajauk-
sen taajuuksilla.

 − Ohjelma on kuunnel-
tavissa myös internetissä ja 
älypuhelinsovellusten avulla. 
Kaikki tämä, jotta Raamatun 
viesti ihmistä rakastavasta Ju-
malasta olisi tarjolla jokaiselle 
– suomen kielellä, Kastepohja 
muistuttaa.  

Raamattu kannesta kanteen jatkaa neljännelle kierrokselle
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Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet kutsutaan sääntö-
määräiseen syyskokoukseen lauantaina 14.11.2015 kello 14 
Hyvinkään seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, 
Hyvinkää.
 
Käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
 
Kokouksen jälkeen noin kello 15 kuullaan Suomessa 15 
vuotta toimineesta Hanna-työstä − sen maailmanlaajasta 
kasvusta, monipuolistumisesta ja tulevaisuuden näköaloista. 
Mukana mm. TWR-Euroopan Hanna-työn koordinaattori 
Eeva Vähäsarja.
 
Kokouksessa tarjotaan Hanna-työn syntymäpäiväkahvit. 
Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu 9.11. mennessä osoitteeseen 
syyskokous2015@sansa.fi tai 019 457 7700.
 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
 
Medialähetys Sansansaattajat ry
 
Hallitus

KUTSU

Medialähetys
Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen syyskokoukseen

Lähde

   HEINÄKUUSSA 2016 start-
taa ensimmäinen Lähetyksen 
kesäkoulu (Summer Mission 
School eli SMS). Se sisältää 20 
päivän yhtämittaisen jakson: 
Kroatiassa 1.−20.7. ja 5 päivää 
Suomessa 21.−26.7.

Kansainvälisessä poru-
kassa syvennytään Sanaan 
ja median kautta tehtävään 
lähetystyöhön sekä val-
mistetaan videoproduktio. 
Kesäkoulu rohkaisee nuoria 

Uutuus: Lähetyksen kesäkoulu 
nuorille aikuisille

aikuisia käyttämään lahjojaan 
ja oppimaan uutta niin medi-
an, musiikin, draaman kuin 
tanssinkin aloilla.

KERRO UUDESTA Lähetyk-
sen kesäkoulusta eteenpäin. 
Kasvatetaan yhdessä uutta 
lähetystyön sukupolvea ja 
kutsutaan nuoria aikuisia me-
dialähetystyöhön.

Ilmoittautuminen on 
alkanut ja kestää 26.2.2016 
saakka.

Lisätietoja antavat: lähe-

tystyöntekijä Elina Braz de 
Almeida, elina.brazdealmei-
da@sansa.fi ja mediakoordi-
naattori Petteri Rantamäki, 
petteri.rantamaki@sansa.fi. 

sansa.fi      sansa@sansa.fi

sansa.fi/videotuotanto

@Sanansaattajat

Medialähetys 
Sanansaattajat
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Kansainvälisen Hanna-työn konferenssit

USKOMATON NAINEN
7.11.2015  Turun Varissuon kirkossa, 25 €
8.11.2015  Jyväskylän Pyhässä Kuokkalan kirkossa, 20 €

Puhujana Marli Spieker, Hanna-työn perustaja.
Pääsymaksu sis. kahdet kahvit, lounaan, materiaalia.
Seurakuntien osallistujat voidaan laskuttaa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.10. mennessä
sansa.fi / hannat@sansa.fi / p. 019 457 7700

Tervetuloa!
Yhteistyössä: Project Hannah International, Medialähetys 
Sanansaattajat, Turun Katariinanseurakunta, Jyväskylän 
seurakunta, Turun ja Jyväskylän Hanna-piirit

Odotettu
uusinta!

H
AN

N
A-

TY
Ö

Project Hannah on 125 maassa 
toimiva naisten rukousliike, 
jonka perusti Marli Spieker 
v. 1997. Suomessa liike 
tunnetaan Hanna-työnä. 

15 €

Turun konferenssi suoratoistetaan klo 9.30−14 sansa.fi/netti-tv

Toivoa pakolaisleirille!
”Hei. Olen Hala 10 v. ja veljeni Elias on 8 v. Jouduimme pakenemaan Irakista Libanoniin, kun 
Isisin joukot hyökkäsivät kaupunkiimme. Taakse jäivät koti, koulu, ystävät ja vanhempiemme 
työpaikat. Toivoimme, että uudessa maassa saisimme elää rauhassa ja niin normaalisti kuin 
mahdollista.

Toisin kävi. Saimme vuokrattua asunnon, mutta emme päässeet kouluun eivätkä 
vanhempamme ole saaneet töitä. Elämä on jatkuvaa tasapainoilua ja kotimaahan on ikävä. 
Vaikka elämämme on köyhää ja asumisolot ovat vaatimattomat, on meillä kuitenkin toivoa.”

Lähi-idässä siirtolaisina ja pakolaisleireillä asuu miljoonia ihmisiä. Yksityisyyttä ei juuri ole, 
järkevän tekemisen puute aiheuttaa turhautumista, ja talvella on kylmä. Televisiota katsotaan 
paljon. SAT-7 Kids -lastenkanava on suosituin, ja sen haltuun voi huoletta jättää lapsensa.

Mitä Sansa tekee pakolaisten parissa?
Sansa jatkaa Syyriassa toimivan arabinuorten radio-ohjelmatiimin ja sen tuottaman Nuoret 
sydämellä -ohjelman tukemista. Ohjelma välittää toivoa ja rohkaisua äärimmäisen vaikeassa 
tilanteessa eläville Lähi-idän nuorille.

Sansa jatkaa tukeaan SAT-7 -satelliittitelevisiokanavan arabian-, farsin- (persia) ja turkinkielisten 
ohjelmien suuntaamiseksi kriisialueille. SAT-7 on mm. aloittanut koulu-tv-ohjelmat, jotta 
pakolaisleireillä olevilla lapsilla olisi edes pieni mahdollisuus opiskeluun. Lähi-idän ja Pohjois-
Afrikan aikuisillekin on katsottavaa. SAT-7 Arabic -kanava opettaa kaikkien kunnioittamista, 
anteeksiantamista ja sovussa elämistä, mikä on päinvastaista sanomaa epävarmuuteen ja 
valheeseen tottuneille.

Miten voin olla mukana työssä Sansan kautta?
• Rukoile pakolaisten ja pakolaisleireille suunnatun ohjelman puolesta
• Keräys SAT-7:n työlle teemalla Tervetuloa pakolaisleirille! jatkuu
Lahjoita näin
Pankkitili: FI37 5062 0320 0320 18
Viite 7111 00804
Netissä
sansa.fi ja lahjoita valikko
tai suoraan osoitteessa
http://lahjoitus.sansa.fi/kohde/toivoa-lahi-itaan

Elias ja Hala katsovat 
SAT-7 Kidsiä ja pääsivät 
tapaamaan Marianne-
toimittajaa.

SAT-7

Uskomme, että 

evankeliumi muuttaa 

elämää. Juuri nyt on 

oikea aika välittää sitä!



Eniten rukouksissa Lähi-idän
ja Aasian islamilaiset maat

Leena Punkari

Kun Rauman seurakunnan 
lähetyssihteeri Raija Paju-
niemi pyysi Terttu Rosval-
lia mukaan viimekesäisten 

Medialähetyspäivien suunnittelutyö-
ryhmään, Terttu ei halunnut.

 Kun puhe tuli siivoamisesta, 
roudaamisesta, somistamisesta, Terttu 
innostui heti. Diakonissa on tottunut 
palvelemaan arjessa ja tykkää tehdä 
käsillään.

 − Hienoa, kun sisustusarkkitehti 
Reine Leino otti vastuulleen somis-
tuksen suunnittelun. Oli mukava 
tehdä yhdessä hänen ja muiden va-
paaehtoisten kanssa, koristella saleja 
ja luokkahuoneita, Terttu kertoo.

 − Olin Medialähetyspäivillä mu-
kana koko ajan ja kuuntelin ohjelmaa 
salissa tai salista.

 − Ajattelin, että vallan mahtavaa, 
että tätä työtä tehdään. Innostuin. 
Innostun aina kaikesta, Terttu Rosvall 
nauraa.

Silmät auki
uudella tavalla
Terttu sanoo ajatelleensa, miten hir-
veän vaikea on tehdä lähetystyötä 
esimerkiksi islamilaisissa ja buddha-
laisissa maissa.

 − Jos ihmisiltä puuttuu usko 
Jumalaan ja armo, heidän ei ole hyvä 
olla. Ei, vaikka aineellisesti ei mitään 
puuttuisikaan.

 − Medialähetyspäivillä tajusin, 

MUKANA MISSIOSSA Ikänsä palvelutyötä tehneenä diakonis-
sa Terttu Rosvall iloitsee, että eläkkeellä voi valita, millaiseen 
vapaaehtoistyöhön lähtee. Vaikka ei olekaan syytä unohtaa, 
että hän teki elämäntyönsä unelma-ammatissaan.

mikä mahdollisuus onkaan, kun voi 
radiolla välittää sanomaa. Silmäni 
aukenivat uudella tavalla,

 Terttu kertoo ilahtuneensa myös 
siitä, että Medialähetyspäivillä oli 
nuortakin väkeä tekemisen touhussa. 
Hän arvelee nuorten saavan toisiin 
nuoriin yhteyden paremmin kuin 
vanhempien ihmisten.

Kirkkoon jo
lapsena
Terttu Rosvall, 63, on syntynyt Poris-
sa, mutta kuusivuotiaana Raumalle 
muuttaneena kasvanut kaupunkiin 
kiinni. Hän asuu nykyisin omakotita-
loa kaksistaan Lasse-puolisonsa kans-
sa. Tytär puolisoineen on majoittunut 
Poriin, poika perheineen Vihtiin. 
Tertusta on tullut hiljattain Serafian 
mummi!

 Terttu tykkäsi käydä jo lapsena 
kirkossa ja kierrellä hautausmaal-
la, kaverinsa kanssa tai yksin. Toki 
jumalanpalvelus kuunneltiin ainakin 
kotona radiosta.

 Tertun lapsuuteen ja nuoruuteen 
kuului parikin tätiä, joiden kanssa hän 
myös kävi kirkossa. Lyyli oli äidin täti 
Vimpelistä ja Anna isän täti Eurajo-
elta. Kun Kanadassa vuosikymmeniä 
asunut äidinäiti Saima palasi Suo-
meen, niin kirkkokumppaneita kertyi 
yksi lisää.

 Kun Terttu aikoinaan pyrki ja 
pääsi opiskelemaan diakonissak-
si, Lyyli-täti oli tokaissut, että kyllä 
Jumala rukouksiin vastaa. Samalla 

selvisi, että hän oli rukoillut paljon 
ratkaisun puolesta.

 Tertulle toinen ammattivaih-
toehto olisi ollut laboratorionhoitaja. 
Sitäkin alaa hän pyrki ja pääsi opiske-
lemaan.

Avuksi
lähetystyöhön
Valmistuttuaan diakonissaksi Terttu 
Rosvall haki ja valittiin Rauman 

seurakuntaan töihin. Rupeama kesti 
eläkkeelle saakka, 34 vuotta.

 Hän kehuu työtään monipuoli-
seksi, mielenkiintoiseksi ja palkitse-
vaksi. Tekemistä riitti.

 − Jäätyäni eläkkeelle ajattelin, että 
minulla oli kahdeksan hyvää työto-
veria. Pajuniemen Raija toimi lähetys-
sihteerinä yksin. Ehdotin hänelle, että 
voisin auttaa, ja olen sitten tarvittaessa 
autellutkin. 

Mirta Martin
− Seurakunnan 
diakoniatyössä 
ajattelin aina, 
kun palvelin 
ihmistä, että 
palvelin Häntä. 
Palvelin 
Kristusta, 
diakonissa 
Terttu Rosvall 
sanoo. 

24   Lähde 5/2015

LIITY ystävärenkaaseen!
Juuri nyt etsimme tukea Suomesta käsin 
medialähetystyötä tekeville lähetys- ja projekti-
työntekijöille.
Jos haluat maksaa tukesi kuukausittain, niin saat 
Sansasta henkilökohtaisen viitenumeron. 
Uutuutena voit tehdä myös automaattisen
e-lahjoitussopimuksen (vastaa entistä suora-
veloitusta). Voit myös edelleen hoitaa kuukausit-
taisen tuen omatoimisesti verkkopankissasi.

Tiesitkö, että voit tehdä Sansaan suoramarkki-
nointikiellon eli peruuttaa erilliset keräyskirjeet 
ja Putiikin mainonnan. Ilmoita siitä Arja-Leena 
Kajovallalle puhelimitse 019 457 7700 tai sähkö-
postitse sansa@sansa.fi. Voit siis keskittyä 
halutessasi vain kuukausilahjoittamiseen.

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ, LIITYN:
Eeva ja Jari Vähäsarjan (TWR)

 ystävärenkaaseen
 haluan heidän työnsä kuukausilahjoittajaksi
 haluan automaattisen e-lahjoitussopimuksen

Eeva ja Jari Vähäsarja ovat TWR-Euroopan työyhteydessä 
Itävallassa. Eeva toimii Euroopan Hanna-työn koordinaatto-
rina, ja Jari koordinoi teknisen osaston Aasian ja Lähi-idän 
projekteja.

sa
ns
a.
fi

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

 Haluan yhteydenpidon sähköpostitse

Jokaisessa tukimuodossa saat työntekijöiden ystäväkirjeet. Kuukausi- 
tai e-lahjoitussopimuksen tehneet saavat myös Lähde-lehden kaksi 
kertaa vuodessa kotiinsa. Lisätietoja Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541, 
s-posti pirjo.hyovalti@sansa.fi.


