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  JUHA AUVINEN medialähetysjohtaja

Media hyvänä paimenena
Timo Reuhkala

 HYVÄ PAIMEN (4.5.) antaa kaikkensa 
suojellakseen lampaiden elämää viholli-
silta. Mielikuva on ohjannut pitkään suo-
malaisten ajattelua siitä, mikä on hyvää. 
Mutta nykyisin se on tutumpi ja arkisem-
pi Lähi-idän tai kehitysmaiden ihmisille 
kuin meille enimmäkseen kaupungistu-
neille suomalaisille.

Kuitenkin paimenvertauksen ydinsa-
noma huolehtimisesta ja kaikkensa anta-
misesta toisten eteen on yhä ja kaikkialla 
suuresti mullistava sanoma. Ei palkkapai-
men sitä tee, vaan hän, jolla on kutsumus 
niin tehdä. 

Toisesta huolehtiminen ja välittämi-
nen kustannuksia laskematta on edelleen 
puhuttelevaa ja harvinaista, kaikkialla 
maailmassa.

RADIO TAI TV on monille hajallaan 
asuville nykykristityille se hyvä pai-
men, joka väsymättä johtaa oikealle 
tielle välittämiseen toinen toisistamme 
ja anteeksiantoon. Radio tai televisio on 
usein hajallaan asuville nykykristityille 
ainoa paimen. Monilla heistä ei ole edes 
Raamattua, vaan he kuulevat Raamatun 
sanansa median välityksellä. Tällöin voi-
daan sanoa, että media on se ainoa valo, 
hyvä paimen, joka vie perille.

Tämä kaikki on mahdollista, koska 
monet ihmiset tekevät työtä kustannuk-
sia laskematta. He uhraavat jopa koko 
elämänsä, jotta toiset saisivat kuulla 
sanoman. Ilman tällaisia ihmisiä monien 
muiden elämä olisi hyvin toisenlaista. 
Ilman näitä paimenia he eivät löytäisi tai 
eivät olisi löytäneet pääsiäisen iloa, eivät-
kä ylösnousemuksen toivoa. 

 ”YKSIKÄÄN KIRKKO EI OLE niin köyhä, ettei 
sillä olisi jotain annettavaa. Yksikään kirkko ei ole 
niin rikas, ettei sillä olisi jotain opittavaa.” Tässä 
hengessä kokoontuivat yli 30 lähetysyhteistyökir-

kon edustajat Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon kansainväliseen kumppanuusneu-
votteluun Järvenpäähän maalis-huhtikuun 
vaihteessa.

Laatuaan ensimmäisessä näin laajassa 
neuvottelussa Aasian, Afrikan, Euroopan ja 

Latinalaisen Amerikan kirkkojen edustajat 
totesivat, että globalisoituneessa ja epä-
oikeudenmukaisessa maailmassa kirkot 
tarvitsevat toisiaan voidakseen yhdessä 
osallistua Jumalan niille antamaan lähe-
tystehtävään. Neuvottelun yleisteema-
na oli Tulkoon sinun valtakuntasi.

KESKINÄISTÄ KUMPPANUUTTA tähän 
asti ja tulevaisuudessa käsiteltiin nel-
jän päivän ajan. Kysyttiin, olemmeko 

valmiita kuuntelemaan, kohtaamaan 
aidosti ja jakamaan omastamme toisten hyväksi. 
Neuvottelussa syntyi monenlaisia prosesseja ja 
monen suuntaisia yhteyksiä. Yksi hedelmä oli joi-
denkin etelän kirkkojen kahdenvälisten suhteiden 
vahvistuminen. Esille tulivat myös kahdensuun-
taisen työntekijävaihdon merkitys ja mediatyön 
mahdollisuudet.

Etelän kirkoista monet toimivat hyvin vaikeis-
sa olosuhteissa. Niiden puheenvuoroissa kuului 
voimakkaasti kokonaisvaltainen työ, ihmisen sekä 
hengellisiin että aineellisiin tarpeisiin vastaami-
nen. Kirkon lähetystehtävä tarkoittaa todistuksen, 

palvelun ja vaikuttamisen lisäksi ennen kaikkea 
kristillisen toivon näköalan ylläpitämistä maail-
massa.

YHTEYS KIRKKOJEN VÄLILLÄ on aidosti hengellistä. 
Kumppanuuskirkoissa rukoillaan Suomen lute-
rilaisen ja muiden pohjoisen kirkkojen puolesta. 
Ne toivovat läheisempää yhteyttä Suomen kirkon 
kanssa, ei vain kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Ne 
toivovat myös kirkon lähetysstrategian linjausten 
toteutumista nopeasti ja työn suunnittelemista 
yhdessä.

Jotkin etelän kirkot kasvavat, koska jokaisen 
kristityn ajatellaan olevan lähetystyöntekijä. Neu-
vottelussa syntyneen monipuolisen aineiston toi-
votaan rikastuttavan myös Suomen seurakuntien 
lähetystyötä ja vahvistavan kaikkien osapuolien 
yhteyttä.

NEUVOTTELU MUISTUTTI Jumalan valtakunnan tu-
lemisesta Jeesuksessa Kristuksessa. Sanoma hänen 
kärsimyksestään, ristinkuolemastaan ja ylösnou-
semuksestaan koko maailman syntien puolesta on 
kirkkojen elämän ja työn keskiössä.  

Esille tulivat kahdensuuntaisen 
työntekijävaihdon merkitys ja 
mediatyön mahdollisuudet.

Au
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Lähetyksen suunta löytyy 
yhdessä

Aarne Ormio, KT
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 LÄHDE 2/2014 MAAILMALLA Medialähetystyössä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin jaloin. Tässä 
numerossa ovat esillä muun muassa Intia, Kroatia, Turkki, Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat. Käytännössä jokainen 
maanosa, koska käsittelyssä on myös koko maailman uskontotilanne.

Sansan juhliin voi
osallistua joskus 
myös kotona

Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS Kuvassa Luterilaisen 
 maailmanliiton pääsihteeri Martin Junge, 
 medialähetysjohtaja Juha Auvinen ja 
 Malawin evankelis-luterilaisen kirkon 
 piispa Joseph Bvumbwe Järvenpään tauolla.

   IKKUNA

  LÄHETYSKULMA Viestimet ja työn 
 ystävät hyvinä paimenina.

4  UUTISIA

5  TEOLOGIA Kristinusko ja islam pitävät 
 maailman uskontotilastossa pintansa.

6  PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja   
 katsojien palautteita maailmalta.

8  YOUR KINGDOM COME Kirkko ja 
 lähetysjärjestöt sekä kansainväliset kump-
 panuuskirkot kävivät vuoropuhelua. 

9  MEDIALÄHETYSPÄIVIEN OHJELMA 
 Oulussa tavataan 14.–15.6.!

10  HAASTATTELU Alice Ranjeeta Dungdung 
 opettaa yhdessä Intian evankelis-luterilaisen 
 Gossner-kirkon kouluista.

11  KIRJE KENTÄLTÄ Mrcelat ovat 
 muuttaneet Kroatian Legradiin.

  LAAJAKAISTA Moniin Sansan tapah-
 tumiin voi nykyisin osallistua etänä.

12  TEHTÄVÄ INTIASSA -SEMINAARI

13  SATELLIITTIFESTARIT

14  LÄHTEELLÄ Seija Uimonen käsittelee 
 antamista ja kaikkensa antamista.

15  UKRAINA Sansan yhteistyökumppanien 
 työ ulottuu Euroopan kriisipesäkkeeseen.

  SANSALAISENA Hallituksen uusi jäsen 
 Piia Latvala kirjoittaa.

16  MUUTTUVA MEDIA – SANSA TÄNÄÄN 

18  RADIO-OHJELMAT

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

20  MUKANA MISSIOSSA Sinikka Marttila 
 Alavan seurakunnassa on Sansa-lähettiläs.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.
 Sansa perustettiin Hyvinkäällä vuonna 1973. Se tukee  
kristillistä mediatyötä yli 40 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 ja Kiina. Sansalla on lähetystyöntekijöitä arabian-
kielisessä radio- ja tv-työssä Ranskassa sekä projektityön-
tekijöitä hindinkielisessä tv-työssä Intiassa. Yhdistyksen 
työntekijöitä on myös sekä TWR-Euroopan että Kroatian 
evankelisen kirkon työyhteydessä. Kaksi lähettiä 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.

40. 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
www.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 6.6.2014. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee olla 
toimituksessa 7.5.2014.

Kannen kuva 
Mervi Viuhko

Sansan kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala opetti Satelliittifestareilla 
Raamattua ja juonsi Tehtävä Intiassa -seminaarin. Molemmista on välitetty ohjelmaa joko suora-
toistona tai myöhemmin taltioina katsottaviksi Sansan verkkosivulle.

Leena Punkari
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Petteri Rantamäki kesäksi
verkostotyöntekijäksi

  OPISKELIJA PETTERI 
RANTAMÄKI, 23, toimii Media-
lähetys Sanansaattajissa (Sansa) 
elokuun loppuun nuorten ai-
kuisten verkostotyöntekijänä, 40 
prosentin työajalla. Vastaavasti 
Sansan nuorten aikuisten verkos-
ton koordinaattori Mirta Martin 
tekee 60-prosenttista työaikaa 
opintojen takia.

 Rantamäki opiskelee Kauniaisissa sosionomiksi 
ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Hän on toimikäynyt 
opetuslapseuskoulun Australiassa ja ollut sieltä lähe-
tystyössä Itä-Timorissa.

 Petteri on kotoisin Kauhajoelta, jossa hän on 
toiminut seurakunnan nuorisotyönohjaajana. Viime 
syksystä saakka hän on ollut mukana Sansan nuorten 
aikuisten työn tiimissä. 

Anitta Vuorela sijaistaa
Sansan yhteyspäällikköä

  PASTORI, OIKEUSTIETEEN 
KANDIDAATTI ANITTA 
VUORELA, 46, on aloittanut Me-
dialähetys Sanansaattajissa (Sansa) 
yhteyspäällikön sijaisena. Hän 
hoitaa yhteyksiä seurakuntiin ja 
muihin kotimaisiin sidosryhmiin.

 Aikaisemmin Vuorela on 
työskennellyt mm. vs. seurakun-
tapastorina ja vt. kappalaisena 
Kauhajoen seurakunnassa sekä pääkaupunkiseudulla 
Kotiryhmäverkosto ry:ssä.

 Anitta on syntyjään helsinkiläinen. Hän on toimi-
nut luottamushenkilönä sekä Oulunkylän seurakun-
nassa että Helsingin seurakuntayhtymässä.

 Vakituinen yhteyspäällikkö Anne Isokuortti on 
vuorotteluvapaalla vuoden loppuun. 

Eila Murphy

  NOPEAN, MAAILMANLAA-
JAN viestintämuutoksen kes-
kellä kristilliset mediaorgani-
saatiot joutuvat miettimään 
strategioitaan ja työtään. Ne 
yrittävät katsoa mahdolli-
simman kauas, jotta voisivat 
arvioida tulevaa mediake-
hitystä ja sitä, miten muut-
taa totuttuja toimintatapoja 
vastaamaan tulevaisuuden 
haasteita.
 FEBC:n kokoukseen Los 
Angelesissa osallistui noin 
viisikymmentä henkilöä 20 
eri maasta helmikuussa. San-

sasta olivat mukana sidosryh-
mäpäällikkö Kristiina Erelä 
ja FEBC:n tutkimustyössä 
toimiva lähetystyöntekijä Eila 
Murphy.

ENSIMMÄISTÄ KERTAA FEBC:n 
historiassa vuosittainen 
työkokous järjestettiin Yh-
dysvalloissa, eikä Aasiassa. 
FEBC:n pääjohtaja Edward 
Cannon kutsui aasialaiset ja 
muut kylään. Eli myös toive, 
että FEBC:n perustaja, lähes 
99-vuotias Robert Bowman 
olisi voinut tavata kokousvä-
en. Mutta se ei onnistunut, ja 
maaliskuussa hän menehtyi.

 Konferenssissa sinetöitiin 
FEBC:n nimeksi FEBC Inter-
national. Uutta on lähinnä 
sisällössä. FEBC Internatio-
nal sai sateenvarjonsa alle 
kaksi maata, jotka aiemmin 
ovat kuuluneet FEBA Radion 
toiminta-alueeseen: Intian ja 
Pakistanin.
 Oli myös esillä tapoja, joilla 
FEBC:n kentät ovat vastanneet 
haasteisiin. Kiinan-työ esimer-
kiksi on siirtymässä lyhytaal-
tolähetyksistä FM-ohjelmiin 
ja mobiilisovelluksiin. Viet-
namissa taas hyödynnetään 
muistitikkuja ohjelmien välit-
tämisessä maaseudulle.  

  ENSIMMÄISTÄ KERTAA 
kristillinen radio-ohjelma 
ylsi kaupallisten radiokana-
vien Vuoden radio-ohjelman 
finaaliin. Raamattu kannesta 
kanteen -ohjelma (RKK) oli 
yksi neljästä loppukilpaili-
jasta.
 Radiokanavat, kuuntelijat 
ja tuomaristo olivat valinneet 
voittajaehdokkaat Radio-
Gaalan ”lyhytlistalle”. Voiton 
vei lopulta Radio Suomipo-
pin Aamulypsy. Muut kaksi 
ehdokasta 2013 olivat Radio 

Rockin Heikelä korporaatio 
ja Radio Pookin Kuuntele 
Tomppaa.

RKK ON PYÖRINYT maalis-
kuusta 1997. Viitenä päivänä 
viikossa radioitava ohjelma 
on Radio Dein kuunnelluim-
pia. Se kuuluu Suomessa 
myös Järviradion ja Radio 
Kajauksen ohjelmistoon.
 Medialähetys Sanansaat-
tajien (Sansa) kustantaman 
Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman tekijät, radiopastori 

Jukka Norvanto sekä radio-
toimittajat Inga-Lill Rajala ja 
Elina Vaittinen osallistuivat 
viime torstaina Helsingissä 
järjestettyyn RadioGaalaan.
 Norvanto siirtyy touko-
kuussa Evankelis-luterilaisen 
Lähetysyhdistys Kylväjän 
palvelukseen. Kesällä hän 
opettaa Raamattua sekä Me-
dialähetyspäivillä että Kylvä-
jän Lähetyksen kesäpäivillä.
  RKK-ohjelma jatkuu enti-
seen tapaan.  

RKK-ohjelma ylsi RadioGaalan finaaliin

Juhla järjestetään Hyvinkään 
kirkossa, Hämeenkatu 16, 
tiistaina 29.4. klo 18.30.

Raamatunopetuksesta vastaa 
radiopastori Jukka Norvanto.

Samalla toivotamme Jukalle 
siunausta uusiin tehtäviin! 
Mukana mm. Juha Auvinen, 
Inga-Lill Rajala ja Elina Vaitti-
nen. Kahvitarjoilu.

TERVETULOA!

Medialähetys Sanansaattajat

KUTSU

Raamattu kannesta kanteen
-juhlaan Hyvinkäälle

Muutama paikka vapaana. Ota yhteyttä 
Seija Uimoseen, p. 040 516 1505 tai 
seija.uimonen@gmail.com.

Seija Uimosen 
kanssa Kroatiaan 
25.–30.9.2014

M
ikko Larke

Leena Punkari

Mediajärjestöt pyrkivät
katsomaan tulevaisuuteen

Hans Olofsson, Batjargal Tuvshintsengel, Kristiina Erelä, Larry Alston, Jonathan Franks, Edward Cannon ja 
Dan Cura perehtymässä esitysten tekniseen toimivuuteen.

FEBC Internationalin vuotuisen konferenssin teema Silmät horisonttiin 
kuvaa osuvasti FEBC:n ja monen muun kristillisen mediajärjestön 
tilannetta. On yritettävä nähdä tulevat haasteet.

Eila Murphy
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Latinalaisessa Amerikassa on enemmän kristittyjä 
kuin Euroopassa.

Kolme neljästä kuuluu kirkkoon

Maailman uskonnot vuonna 2014
  kristittyjä 2 376 milj. 33 %
  muslimeja 1 661 milj. 23 %
  hinduja 1 000 milj. 14 %
  uskonnottomia 683 milj. 10 %
  buddhalaisia 514 milj. 7 %
  kiinalaisten katsomusten 

      kannattajia 435 milj. 6 %
  kansanuskontojen kannattajia 251 milj. 4 %
  ateisteja 137 milj. 2 %
  uusien uskontojen kannattajia 64 milj. 1 %
  sikhejä 26 milj. 0,3 %
  juutalaisia 14 milj. 0,2 %

Lähde: International Bulletin of Missionary Research. Tammikuu 2014.  
(www.internationalbulletin.org).

Jaakko Rusama

Kristillinen sanoma saavuttaa 
jatkuvasti uusia ihmisryh-
miä ja kansoja. Maailmassa, 
joka on tullut entistä moni-

mutkaisemmaksi ja epävarmemmak-
si, sanoma kuoleman voittaneesta ja 
ylösnousseesta Kristuksesta on elävää 
todellisuutta kaikissa maanosissa.
 Kristillinen sanoma on pystynyt 
vastaamaan yksityisen ihmisen ja 
yhteisöjen perustavaa laatua oleviin 
kysymyksiin. Näin voidaan arvella 
siitä, että kristittyjen määrä on jatka-
nut kasvuaan, ei ainoastaan viimeis-
ten vuosisatojen aikana vaan myös 
viimeisen sadan vuoden aikana.
 Maailman uskonnollinen kenttä on 
monista nopeista muutoksista huoli-
matta säilynyt tilastollisten kuvausten 
mukaan viimeisen kymmenen vuo-
den aikana varsin vakaana. Kahden 
suurimman uskonnon, kristinuskon ja 
islamin, kannattajien prosentuaalinen 
määrä suhteessa koko maailman väes-
töön ei ole voimakkaasti lähivuosina 
muuttunut. Näiden kahden uskonnon 
kannattajat muodostavat edelleen yh-
dessä maailman väestön enemmistön.
 Maailmanlaajuisesti kristittyjen ja 
muslimien määrä jatkaa kasvamis-
taan. Siksi näiden ns. kirjan uskonnon 
kannattajien ja edustajien kunnioitta-
va ja asiallinen vuoropuhelu on tärke-
ää.

Runsas kasvu myös
muslimien määrässä

Kattavimpaa ja laajimpaa uskontoti-
lastointia jo kolmenkymmenen vuo-
den ajan ovat tuottaneet ns. Barrettin 
tilastot. Niiden mukaan esimerkiksi 
vuonna 2007 maailman väestöstä 
kristityiksi laskettiin 33,2 prosenttia ja 
muslimeiksi 20,6 prosenttia. Vuoden 
2014 vastaavat luvut ovat 33 prosent-
tia ja 23 prosenttia.
 Viimeksi kuluneen runsaan sadan 
vuoden aikana muutoksen suunta on 
kuitenkin havaittavissa. Esimerkik-
si vuonna 1900 kristittyjen määräksi 
arvioitiin 34,4 prosenttia ja muslimien 
määräksi 12,3 prosenttia maailman 
väestöstä.
 Muiden uskontojen kannattajien 
määrät jäävät nykyisin kauaksi näi-
den kahden uskonnon kannattajien 
määristä. Juutalaisia arvioidaan tällä 
hetkellä olevan maailmassa 14 miljoo-
naa, mikä on 0,2 prosenttia maailman 
väestöstä.
 Kun kristittyjä oli runsas sata 
vuotta sitten noin kolmannes maail-
man väestöstä, ja kun tänä päivänä 
kolmannes on edelleen kristittyjä, on 

kristittyjen lukumäärä kasvanut erit-
täin voimakkaasti.
 Määrällisesti laskettuina kolmen 
suurimman uskonnollisen ryhmän 
nykykooksi maailmassa on esitetty: 
kristittyjä 2,4 miljardia, muslimeja 1,7 
miljardia ja hinduja 1 miljardi. Koko 
maailman väkiluku on 7,2 miljardia.

Uskonnottomat ovat
vähenemässä

Barrettin tilastojen mukaan uskonnot-
tomia laskettiin vuonna 2007 olleen 
11,9 prosenttia ja vuonna 2014 hieman 
alle 10 prosenttia. Sekä eri tilastojen 
että useiden missiologisten tutkimus-
ten valossa näyttää siltä, että uskon-
tojen kannattajien määrä kasvaa niin 
numeraalisesti kuin prosentuaalisesti, 
kun taas uskonnottomien määrä näyt-
tää vähenevän.
 Käytettävissä olevat tilastot erit-
televät ateistit ja uskonnottomat toi-
sistaan. Raja ei ole aina selvä, mutta 
vakaumuksista niissäkin on kyse, pyr-
kimyksistä hahmottaa jonkin ajatusra-
kennelman tai maailmankatsomuksen 
avulla todellisuutta.
 Puhe tasapuolisuudesta, riippu-
mattomuudesta tai puolueettomuu-
desta ei välttämättä kuvaa sitä, mihin 
käsityksiin yksityisen ihmisen elämän 
ratkaisut perustuvat.
 Kun uskonnottomien määrä näyt-
tää laskevan, niin sitä selittää mm. 
kristittyjen ja muslimien sekä itsenäis-
ten uskonnollisten ryhmien voimakas 
kasvu.

Kristinusko palaamassa
Afrikasta Eurooppaan

Kristillisistä kirkoista perinteiset kirk-
kokunnat osin menettävät Euroopas-
sa jäseniään ja kannatustaan, kun taas 
itsenäiset ja kansallisesti korostuneet 
kristilliset yhteisöt kasvavat voimak-
kaasti. Euroopassa ja Pohjoismaissa 
toimii jo nyt voimakasta lähetystyötä 
tekeviä, yleensä afrikkalaisperäisiä 
itsenäisiä kirkkoja.
 Heterogeenista ryhmää kutsutaan 
nykyään nimellä African International 
Churches, kansainväliset afrikkalaiset 
kirkot. Aikanaan Euroopasta viety 
kristillinen sanoma tuntuu elävän ja 
voivan hyvin Afrikan mantereella, ja 
sen painotukset ovat tulossa voimak-
kaasti vanhalle mantereelle.
 Samankaltaista uskonnollista 
vaihtelevuutta ilmenee uskontojen 
asemassa ja kannattajien määrissä eri 
maanosissa.
 Maanosista eniten kristittyjä on 
Latinalaisessa Amerikassa (562,5 mil-
joonaa). Kristittyjen määrän kasvu on 

Kristittyjen määrä 
kasvaa maailmassa
TEOLOGIA Kristinuskon ja islamin kannattajat muodostavat edelleen yhdessä maailman väestön enemmistön. 
Maailmanlaajuisesti heidän määränsä jatkaa kasvamistaan. Siksikin vuoropuhelu on tärkeää.

Kirkon tiedotuskeskus

  SUOMALAISISTA KUULUI Suo-
men evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
vuoden 2013 lopussa vahvistettujen 
jäsentietojen mukaan 75,2 prosenttia. 
Kirkossa oli jäseniä 4 100 432.
 Vuoden aikana kirkkoon liittyi 
14 653 henkilöä. Kirkosta erosi 58 965 
jäsentä.
 Eniten kirkkosuhdettaan pohtiva 
ikäryhmä on edelleen pari-kolme-
kymppiset. Yli puolet (53 prosenttia) 
kirkosta eronneista oli iältään 20 ja 39 
vuoden välillä. Kirkkoon liittyneistä 
heitä oli 46 prosenttia.
 Eroista huolimatta myös nuoris-
ta aikuisista kuuluu kirkkoon run-

saasti yli puolet. Alimmillaan kirkon 
jäsenten osuus on 30–39-vuotiaiden 
ikäluokassa, jossa kirkon jäseniä 
on 65 prosenttia. Suurimmillaan 
kirkkoon kuulumisprosentti on yli 
80-vuotiaiden ikäluokassa (89 %) sekä 
10–19-vuotiailla (85 %).
 – Länsimaisittain kirkon jäsenmää-
rä on Suomessa edelleen hämmästyt-
tävän korkealla tasolla, kommentoi 
Kirkkohallituksen kansliapäällikkö 
Jukka Keskitalo jäsentilastoja.
 – Samalla tilastoista voi huomata, 
että kirkon jäsenyydestä on tullut tie-
toinen asia, erityisesti nuoret aikuiset 
liittyvät ja eroavat vilkkaasti. Liittyes-
sään he haluavat olla osa hengellistä 
yhteisöä ja mukana tekemässä hyvää.   

siellä ollut nopeaa, ja on nyt ensim-
mäistä kertaa ohittanut Euroopassa 
asuvien kristittyjen määrän (561 mil-
joonaa).
 Afrikassa arvioidaan tällä hetkellä 
olevan 520,1 miljoonaa kristittyä. Aa-
sian kristittyjen määrä kasvaa myös, 

nyt 368,1 miljoonaa, ja samoin kristit-
tyjen määrä Pohjois-Amerikassa, nyt 
229 miljoonaa.  

Kirjoittaja on Kirkon lähetystyön keskuk-
sen lähetysteologi, dosentti ja filosofian 
tohtori (Cambridge).
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1 AMHARA ”Olen naimisissa ja 
minulla on kolme lasta. Minulla 
oli vaikeuksia vaimoni kanssa, 
ja elämä tuntui toivottomalta. 

Päätin lopulta ottaa eron vaimostani ja 
menin asianajajan luo oikeuslaitokseen 
asioideni kanssa.

 Kuuntelen usein radio-ohjelmianne, 
joissa kerrotte myös perhe-elämästä ja 
aviopuolisoiden välisestä suhteesta. Nuo 
ohjelmat koskettivat sydäntäni ja saivat 
aikaan sen, että päätin luopua eroaikeista. 
Kuten neuvoitte ohjelmassa, me aloimme 
keskustella niistä ongelmista, joita meillä 
oli, ja saimme ne ratkaistuiksi. Kiitän 
teitä suuresti siitä, että ohjelmanne ovat 
auttaneet meitä avioliitossamme. Jumala 
siunatkoon teitä.”

2 ARABIA ”Kiitän Taivaan Isää 
ja teitä mahtavasta SAT-7 Kids 
-kanavasta! Kaikki ohjelmanne 
ovat hyviä! Asun Suomessa, joka 

sijaitsee Pohjois-Euroopassa, ja SAT-7 
Kids näkyy meillä selkeästi. Katson ohjel-
mia veljeni ja sisareni kanssa. 3-vuotias 
veljeni on innoissaan ohjelmista. Rukoi-
lemme teille kaikkea hyvää, ja että Jumala 
siunaisi teitä paljon.” SAT-7 Kids

3 ARABIA ”Ystävät, olette mahta-
via. Kiitos, että teette niin syvästi 
koskettavia radio-ohjelmia nuoril-
le.” Alan päiväkirja

4 FARSI ”Kiitän Jumalaa veljistä ja 
sisarista Evankeliumin ääni -oh-
jelmassa. He uhraavat aikaansa 
ja varojaan kertoakseen evan-

keliumin Iranin kansalle. Kiitän teistä 
kaikista sydämeni pohjasta. Hänestä, joka 
siivoaa tiloja, hänestä, joka keittää toisille 
teetä, hänestä, joka äänittää ohjelmia. 
Siunatkoon Jumala teitä, jotka rohkaisette 
ihmisiä tuntemaan totuuden ja vapautu-
maan synnin kahleista.

Tässä pimeässä suurkaupungissa saan 
teiltä ilokseni Jumalan valoa, Jumalan ra-
vintoa pysyäkseni hengellisesti hengissä. 
Jumala tiesi, että kaipasin epätoivoisesti 
viisautta ja anteeksiantoa. Minulla oli 
kysymyksiä ja epäilyksiä, mutta Jumala 
ei tuominnut minua. Sen sijaan hän johti 
minut kuulemaan teidän radio-ohjel-
maanne. Pikkuhiljaa hänen sanansa alkoi 
valaista minua ja kääntää elämäni vaike-
uksia iloksi. Hän on murskannut kaikki 
epäilykseni ja pelkoni niin kuin hakku 
murskaa kiven. Jumalan voima on tuonut 

lämmön sydämeeni. Nyt luotan Jumalan 
työhön elämässäni, koska te halusitte pu-
hua meille Jumalan sanaa.

Toivon niin, että olisitte täällä ja voi-
sin henkilökohtaisesti kiittää teitä siitä, 
että kerroitte meille Vapahtajastamme 
Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitän Juma-
laa siitä, että on radio-ohjelma, jota voin 
kuunnella yhdessä toisten kanssa ja josta 
voin kertoa toisille. Jatkattehan työtä 
edelleen samalla iloiten kanssani Herran 
siunauksista.” TWR

5 FULFULDE ”Siitä lähtien kun 
Sawtu Linjiila on tullut alu-
eellemme, emme enää kuuntele 
muita radioasemia”

6 HEPREA ”Hän on maallistunut 
sokea mies Tel Avivista. Hän 
on ollut uskollinen kuuntelija jo 
vuosien ajan. Uskonkysymyk-

set ja Jumala kiinnostavat häntä, mutta 
hänen on vaikea tehdä päätöstä Jeesuksen 
puoleen. Olemme tavanneet häntä joskus 
aiemmin, ja usein puhelimessa kannus-
tamme häntä valitsemaan Jeesuksen.” 
Pelastuksen ääni, Netivyah

7 JAAVA ”Ohjelmanne vahvistavat 
uskoani Jeesukseen ja auttavat 
minua jättämään pahat tapani. 
Haluan seurata Jeesusta, Pelas-

tajaani. Mutta rukoilkaa Pyhää Henkeä 
auttamaan puolisoani, jotta hänkin voisi 
uskoa Jeesukseen Vapahtajanaan. Olen 
rukoillut hänen puolestaan jo pitkään, 
mutta hän ei halua uskoa Jeesukseen.” 
Naiset toivon lähteellä, TWR

8 KHMER ”Tervehdys! Olen me-
todistikirkon pastorina Kom-
pong Somin maakunnassa. On 
hyvin rohkaisevaa, että järjestitte 

itsellenne aikaa käydä luonamme. Tällä 
tavalla me voimme kristittyinä kertoa 
muille, että kokoonnumme jumalanpal-
velukseen niidenkin luo, jotka asuvat 
kaukana tai ovat jopa vierasmaalaisia. 
Olen kuunnellut Naiset toivon lähteellä 
-ohjelmaa, ja tiedän, että ohjelmanne on 
auttanut kambodžalaisia naisia valtavas-
ti. Ohjelmanne on myös auttanut meitä 
miehiä ymmärtämään naisten arvon. 
Kiitos, kun tulitte luoksemme! Herra siu-
natkoon Naiset toivon lähteellä -ohjelman 
työryhmää ja antakoon käyttöönne paljon 
viisautta.” FEBC/TWR

Leena Punkari

  KRISTUS KAIKKAVALTIAS eli 
Kristus Pantokrator on kuulostellut 
Hagia Sofian mosaiikissa maailman 
menoa ensin Kostantinopolissa, sitten 
Istanbulissa yhteensä noin 1 500 vuot-
ta. Välillä tosin pitkään keltamaalilla 
peitettynä.
 Kristinuskon puolustaja Kons-
tantinos Suuri perusti pakanallisen 
Rooman tilalle valtakunnalle uuden 
kristillisen pääkaupungin. Konstanti-
nopoli vihittiin virallisesti tehtävään-
sä 11.5.330.
 Hagia Sofia, suomeksi Pyhä viisa-
us, rakennettiin kristilliseksi kirkoksi 
vuonna 537. Se oli maailman suurin 
rakennus noin tuhannen vuoden ajan, 
vaikka kokikin välillä kovia.

MUSLIMIEN MOSKEIJAKSI Hagia Sofia 
muutettiin vuonna 1453, kun otto-
maanit valtasivat Konstantinopolin. 

Konstantinopolista johdettiin kirkkoa tuhat vuotta

He korjasivat Hagia Sofiaa ja raken-
sivat sen ympärille neljä minareettia. 
He myös maalasivat keisari Justinia-

nuksen, kirkon rakennuttajan, aikaiset 
mosaiikit pois näkyvistä.
 Hagia Sofiaan ripustettiin puisia 

kilpiä, joissa on Koraanin jakeita. Yh-
dessä niistä lukee Allah, joka arabiak-
si tarkoittaa myös kristittyjen Juma-
laa.
 Turkin ensimmäinen presidentti 
Kemal Atatürk muutti Hagia Sofian 
museoksi vuonna 1934.

HAGIA SOFIASTA ja Konstantinopo-
lista johdettiin kristillisen, sittemmin 
Itäisen kirkon toimintaa lähes tuhat 
vuotta. Turkissa ei nykyisin ole viral-
lista valtionuskontoa, mutta noin 99 
prosenttia turkkilaisista on islamilai-
sia.
 Hagia Sofian lähettyville rakennet-
tiin 1600-alkupuolella Sulttaani Ah-
medin moskeija, paremmin Sinisenä 
moskeijana tunnettu. Monilla tahoilla 
onkin vaadittu Hagia Sofian palautta-
mista kirkoksi.
 Hagia Sofia kirkkona ja Sininen 
moskeija moskeijana, kristityt ja mus-
limit rinnakkain – sulassa sovussa!?  

Jeesusta Kristusta 
kuvaava mosaiikki 
Hagia Sofian seinässä 
on kokenut välillä 
kovia.

Mervi Viuhko

Jatkuu sivulla 8

15
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”Tässä pimeässä 
suurkaupungissa saan 
teiltä ilokseni 
Jumalan valoa”



FEBC

Yhdistyneet kansakunnat arvioi maailman väkiluvun ylittäneen seitsemän miljardin 
rajan 31.10.2011. Väestötiheys on suurin Aasiassa (130 asukasta neliökilometrillä), 
pienin Oseaniassa (4) ja Pohjois-Amerikassa (16). Afrikan (34), Euroopan (32) ja 
Latinalaisen Amerikan (29) välillä ei ole kovin suuria eroja.

FEBC FEBC

Unesco arvioi, että maailmassa on ensi vuonna vielä 743 miljoonaa lukutaidotonta 
aikuista. Valtaosa heistä asuu Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa sekä Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa. Kaksi kolmannesta lukutaidottomista on naisia.

Maailmanpankin mukaan ihminen on äärimmäisen köyhä, kun hän joutuu selviytymään 
eurolla päivässä. Nykyisin äärimmäisessä köyhyydessä elää 1,3 miljardia ihmistä. Hieman 
alle 2,5 miljardin ihmisen on tultava toimeen runsaalla puolellatoista eurolla.
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Leena Punkari

  KYSE OLI SAMALLA Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon ensim-
mäisestä kumppanuusneuvottelusta 
kansainvälisten yhteistyökirkkojensa 
kanssa. Tapahtumaan osallistuivat 
myös Kirkkojen maailmanneuvos-
ton, Luterilaisen maailmanliiton ja 
Euroopan kirkkojen konferenssin pää-
sihteerit.
 Käytännössähän yhteyksiä kump-
panuuskirkkoihin ovat hoitaneet ja 

hoitavat lähinnä Suomen kirkon seit-
semän lähetysjärjestöä – niistä yhtenä 
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa).
 Inkerin evankelis-luterilaisen 
kirkon yhteistyöverkosto Suomessa 
on laaja ja koskee esimerkiksi Sansaa. 
Intian evankelis-luterilaisen Gossner-
kirkon edustajat, piispa Nelson Lakra 
ja opettaja Alice Ranjeeta Dungdung, 
olivat tulleet vähän pidemmän mat-
kan takaa.
 Molemmilla oli myös osansa ta-
pahtuman virallisessa ohjelmassa.

PANEELIIN OSALLISTUNEILTA kysyt-
tiin muun muassa, tunsivatko he 
tullessaan Suomen kirkon lähetystyön 
rakenteen ja selkiytyivätkö käsitykset 
kumppanuusneuvottelun kuluessa.
 – Ei ja kyllä, vastasi Botswanan 
evankelis-luterilaisen kirkon piispa 
Cosmos Moenga. Moni läsnäolija 
tyrskähti piispan suorasukaisuudelle, 
taisipa jokunen taputtaakin.
 – Tiesin ja en, sanoi pastori Chen 
Shu-Chenselma Taiwanin luterilai-
sesta kirkosta ja perusteli sitten näkö-

kulmaansa laajemmin.
 – Tiesin, ettei Sansa ole kirkko, 
vaan järjestö. Valmistellessamme 
Suomeen-tuloani kävimme Sansan 
tilanteen läpi, opettaja Alice Ranjeeta 
Dungdung Intian evankelis-luterilai-
sesta Gossner-kirkosta vastasi.
 Inkerin evankelis-luterilaisen 
kirkon piispa Aarre Kuukaupin vas-
tauksen ainakin suomalaiset olisivat 
tienneet kuulemattakin!

NEUVOTTELUN JUONSIVAT kotimaan-
työn johtaja Hanna Lindberg Evan-
kelis-luterilaisesta Lähetysyhdistys 
Kylväjästä ja Sansan medialähetysjoh-
taja Juha Auvinen.
 – Täällä ei ole korostettu sitä, mikä 
erottaa, vaan sitä, mikä yhdistää, Au-
vinen yhdessä päätöspäivän juonnos-
saan korosti.
 Erilaisista kirkkopoliittisista nä-
kemyseroista ja niiden mahdollisesti 
aiheuttamista ristiriidoista esitettyyn 
kysymykseen arkkipiispa Kari 
Mäkinen vastasi tiedotustilaisuu-
dessa:
 – Ei meidän pidä omaa heikkout-
tamme viedä toisille kirkoille. Mutta 
rehellisiä on oltava siinä, että olemme 
myös heikkoja.
 Lapuan piispa Simo Peura, joka 
on kirkon lähetystyön toimikunnan 
puheenjohtaja, korosti kuuntelemi-
sen ja kuulemisen merkitystä yhteis-
työssä.  

Kuunteleminen ja kuuleminen
kuuluvat kirkkojen kumppanuuteen
Lähetyskumppanuusneuvotteluun Järvenpäässä osallistui äskettäin kansainvälisten kumppanuuskirkkojen 
edustajia yli 30 maasta. Neuvottelu oli kansainvälisin luterilainen tapahtuma Suomessa 50 vuoteen.

Lähetyskumppanuusneuvottelun tiedotustilaisuudessa iltapäivän panelistit: piispa Aarre Kuukauppi (vas.), opettaja Alice Ranjeeta Dung-
dung, piispa Cosmos Moenga ja pastori Chen Shu-Chenselma keskellään piispa Simo Peura ja arkkipiispa Kari Mäkinen.

Leena Punkari

9 KHARIA ”Olen opiskelija ja 
kotoisin Simdegasta, Jharkhandin 
osavaltiosta. Olen Elämän toivo 
-ohjelman säännöllinen kuunte-

lija, ostin radion vain sen kuuntelemista 
varten. Perheeni kanssa odotamme aina 
innolla ohjelmaanne, joka auttaa ymmär-
tämään Sanaa helposti. Vaikka isäni ei ole 
saanut koulutusta hän evankelioi. Hän 
oppii radiosta ja saarnaa Jumalan sanaa. 
Ohjelmanne antaa meille hengellistä ruo-
kaa ja siunaa meitä. Kiitos.”

10 MANDARIINIKIINA 
”Hei! Olen kuunnellut 
ohjelmianne lapsuudes-
tani asti. Toivon teille 

kaikkea hyvää jokaiseen päivään! Ku-
koistakoon ohjelmanne! Jumala rakastaa 
teitä.” Pelastuksen ääni

11 MONGOLI ”Olen usko-
nut kaksi vuotta. Mutta 
seurustelukumppanini ei 
usko Jeesukseen. Ja sitten 

alkoi tuntua siltä, että hän ei rakasta 
minua enää. En voi sietää tilannetta, mitä 
pitäisi tehdä?” Wind-FM/FEBC

12 TAMIL ”Vaikka minul-
la on kristillinen tausta 
ja tiesin Jeesuksesta, en 
tiennyt, että tarvitsin 

häntä henkilökohtaisesti. Aivan sattumal-
ta kuulin ohjelman, joka on tarkoitettu 
erityisesti naisille. Olen jatkanut sen 
kuuntelua. Minulla on tapana kirjoittaa 
muistiin jakeet, joihin ohjelmassa viita-
taan, ja tutkia niitä. Olen päättänyt elää 
Kristukselle ja haluan kovasti, että kaikki 
perheenjäseneni ottaisivat vastaan Her-
ran Jeesuksen Vapahtajanaan!” Naiset 
toivon lähteellä, TWR

13 TURKKI ”Jos ovat unoh-
taneet kuunnella Naiset 
toivon lähteellä -ohjel-
man, kuuntelijat saatta-

vat soittaa ja pyytää sen uusimista. Tai 
että jollakin tavalla välitämme ohjelman 
heille.” Naiset toivon lähteellä, TWR

14 VARLI ”Olen 80-vuotias 
ja hyvin kiitollinen Ju-
malalle, että saan olla us-
kossa Kristukseen. Asun 

Valsadin alueella Gujaratissa.
Perheeni oli Saatanan kahleissa. Jokai-

nen perheeseemme syntynyt lapsenlapsi 
kuoli. Kävimme monilla pyhiinvael-
lusmatkoilla lepytelläksemme epäjuma-
lia, jotta perheemme tilanne muuttuisi. 
Emme olleet kristittyjä, emmekä halun-
neet olla kristinuskon kanssa missään 
tekemisissä.

Kun kaikki muu kuitenkin epäonnis-
tui, pyysimme viimeisenä keinonamme 
Jeesusta Kristusta pelastamaan meidät. 

Hän täytti elämämme rauhalla, ja an-
noimme elämämme hänen huomaansa.

Samoihin aikoihin varlinkielisen radio-
ohjelman tuottaja vieraili kylässämme ja 
esitteli meille ohjelmaa. Siitä tulikin meil-
le toivon tuoja ja innostaja hengelliselle 
kasvullemme. Ohjelma on minulle kuin 
lähetystyöntekijä. Pystyn ymmärtämään 
Jumalan sanaa selkeästi. Siitä on nyt viisi 
vuotta, kun aloin kuunnella Hyvä uuti-
nen -ohjelmaa. Rukoilkaa lapsenlapseni 
aviomiehen puolesta. Hänellä on huono 
tapa käyttää alkoholia.”

15 VASAVI ”Ohjelmanne 
auttaa minua julistus-
työssäni. Jaan ohjelma-
aikataulua ja joskus au-

tan ihmisiä löytämään radioistaan oikean 
kohdan. Yleensä kerään joitakin ihmisiä 
kuuntelemaan kanssani yhdessä vasavin-
kielistä ohjelmaa. Rukoilkaa puolestani ja 
lähettäkää kirjallisuutta.”

”Ohjelma on minulle kuin lähetystyöntekijä”
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OHJELMA

LAUANTAI 14.6.

 9.00 Lähetä riemuviesti, avajaiset, Juha 
  Auvinen, Seija Helomaa ja Marko 
  Pihlajamaa. Tuomiokirkko. Musiikki: Esa 
  Rättyä, Niina Kähkönen ja Talon orkesteri. 
  S V

 10.00 Vahva usko?, raamattuopetus, Marko 
  Pihlajamaa. Tuomiokirkko.  S V

 11.00 Viesti vapauttaa, radio toivon lähettinä 
  Syyriassa, TWR:n arabiankielisen työn 
  johtaja Nazih Omeish. Musiikki: Esa Rättyä, 
  Niina Kähkönen ja Talon orkesteri. 
  Tuomiokirkko. K S V
  Samaan aikaan perheille puistopyhäkoulu.  
  (Ks.kohta Lapsiperheille)

12.30 Lähetä rakkautta, raamattuopetus, Kimmo 
  Kieksi. Tuomiokirkko.  S V

13.00  Lounas. Lähialueen monet ravintolat 
–15.00 palvelevat. Putiikki, lähetystori ja kahvio 
  palvelevat Keskustan seurakuntatalossa ja 
  Cafe Krypta Tuomiokirkon alakerrassa. 
  (Ks. kohta Tietoa)

 14.00 Viedään viestiä, mediatyön kasvunäkymät 
  seurakuntien lähetystyössä, Juha Auvinen, 
  Marja Soikkeli, Jarno Tepora ja Pasi Kurikka. 
  Musiikki: Esa Rättyä, Heikki Mustakallio ja 
  Talon orkesteri. Keskustan seurakuntatalo.

 15.00 Taajuudet
  1. taajuus: 40 vuotta ilosanomaa Kiinaan,  
  Juha Auvinen. Vanha Pappila, Asemakatu 6.
  2. taajuus: Evankeliumi – valo arabikevään  
  pimeässä, Nazih Omeish, David ja Marja-Liisa 
  Ezzine. Keskustan seurakuntatalo, iso sali.
  3. taajuus: Hanna-työ – Jumalan käsivarsi, 
  arabiankielisen Hanna-työn koordinaattori  
  Grace Omeish ja Sansan Hanna-tiimi. 
  Musiikki: Pekka Laukkarinen. Keskustan 
  seurakuntatalo, pieni sali.
  4. taajuus: Puistopyhäkoulu (Ks. kohta 
  Lapsiperheille)

 16.30 Lähialueen monet ravintolat palvelevat. 
 –17.00 Putiikki, lähetystori ja kahvio palvelevat 
  Keskustan seurakuntatalossa ja Cafe 
  Krypta Tuomiokirkon alakerrassa.

 17.00 Lähetä vahva viesti, pääjuhla, Nazih 
  Omeish, Juha Auvinen, Matti Pikkarainen ja 
  Marko Patronen. Musiikki: Askeleet-kuoro, 
  Esa Rättyä, Niina Kähkönen, Heikki 
  Mustakallio ja Talon orkesteri. 
  Tuomiokirkko.  K S V

 19.00 Armon viesti, iltakattaus, Arja Savuoja. 
  Musiikki: Pekka Laukkarinen. Tuomiokirkko. 
  K S V

  NUORILLE ja NUORILLE AIKUISILLE
 20.00 Iltalähetys, Mirta Martin ja Petteri 
  Rantamäki. Musiikki: Pekka Laukkarinen.  
  Keskustan seurakuntatalo, iso sali.

SUNNUNTAI 15.6.

 9.00 Herätysviesti, aamun Sana ja rukous, David 
  Ezzine, Satu Hauta-aho ja Pirjo Hyövälti. 
  Musiikki: Esa Rättyä. Keskustan seurakun-
  tatalo, iso sali.

 10.00 Piispanmessu, ”Salattu Jumala”, saarna 
  piispa Samuel Salmi. Diakonivihkimys ja 
  Sansan työntekijöiden siunaus, Tuomio-
  kirkko.  K S V

 12.00– Lounas. Lähialueen monet ravintolat 
 13.30  palvelevat. Putiikki, lähetystori ja kahvio 
  palvelevat Keskustan seurakuntatalossa ja 
  Cafe Krypta Tuomiokirkon alakerrassa.

 13.30 Viestin sytyttäminä, raamattuopetus, 
  Jukka Norvanto. Tuomiokirkko.  S V

 14.30 Viesti kantaa, Medialähetysjuhla, Jarno 
  Tepora, Samuel Salmi, Nazih Omeish ja 
  Juhani Lavanko. Musiikki: Esa Rättyä ja 
  Talon orkesteri. Tuomiokirkko.  K S V

 n. 16.00 Päätöskahvi

LAPSIPERHEILLE
La 14.6. klo 11–12 ja 15–16 Perheiden puisto-
pyhäkoulussa on iloista puuhaa luonnossa ja 
sukellusta Sanaan perheen pienimpien ehdoilla, 
yhdessä oman aikuisen seurassa. Säänmukainen 
varustus. Paikka Hupisaarten kaupunginpuistossa, 
kokoontuminen Pohjois-Pohjanmaan museon 
pihassa, Ainolanpolku 1.
Su 15.6. klo 10 Lasten pyhäkoulu piispanmessun 
aikana, Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17.

TIETOA
Tapahtumapaikkoina ovat Oulun tuomiokirkko, 
Kirkkokatu, Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, 
ja Vanha Pappila, Asemakatu 6.
Info- ja ensiapupiste sijaitsevat Keskustan seura-
kuntatalossa, Isokatu 17.
Suoratoistona voi seurata kaikkea Tuomio-
kirkossa olevaa ohjelmaa Sansan verkko-
osoitteessa www.sansa.fi/nettitv.html. Radio 
Dein taajuudelta voi kuunnella päivien antia 
la klo 16–18 ja su klo 16–18.
Yhdistyksen vuosikokous jäsenille pe 13.6. 
(huom. päivä!) klo 17.30 Keskustan seurakunta-
talossa.

Sansan Putiikki, lähetystori ja kahvio palvelevat 
päivien ajan Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 
17, ja Cafe Krypta Tuomiokirkon alakerrassa.
Kahviossa on tarjolla sekä suolaista että makeaa 
ja pihalla makkaraa grillistä.
Lounasta tarjoavat lähellä sijaitsevat alueen 
monet ravintolat.
Pysäköinti Kansainvälisen koulun pihalla, 
Kasarmintie 4.
Majoitusvaihtoehtoja Oulun ja lähiseudun 
majoitusliikkeissä:
Cumulus Oulu, Kajaanink. 17, p. 08 882 7111, 
98 €/2hh, 88 €/1hh, viite: Sansa. Hinnat voimassa 
13.5. mennessä tehdyissä varauksissa. Muita 
hotelleja lähellä Tuomiokirkkoa: Sokos Hotel 
Arina p. 08 312 3111, Scandic Hotel Oulu 
p. 08 543 1000, Omenahotelli Oulu 
p. 020 771 6555, Best Western Hotel Apollo 
p. 08 52 211, Pohjan kievari Eerontie 9, Kempele, 
p. 08 515 433 (matkaa Oulusta 10 km), Kempe-
leen Moottorimaja, Sohjanantie 3, p. 050 515 566 
(matkaa Oulusta 9 km).
Kannattaa varata majoitus mahdollisimman pian!

Muutokset mahdollisia

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

TERVETULOA!

 Medialähetys Sanansaattajat Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat

”Vaikuttava medialähetys” pe 13.6.2014 
klo 11–17
Oulussa Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17

Päivä kuljettaa matkalle arabimaailmaan ja mus-
limien kohtaamiseen. Kuulet, kuinka evankeliumi 
tavoittaa miljoonia median kautta ja mitä Jeesuk-
sen seuraaminen maksaa. Lisäksi saat ideoita ja 
varustusta tehtävääsi. Löydä omat lahjasi Jumalan 
käyttöön! Tule rakentumaan Sanan äärellä ja 
inspiroitumaan medialähetystyöstä!

Päivässä mukana mm. Nazih ja Grace Omeish, 
Marja-Liisa ja David Ezzine, Satu Hauta-aho, Ilkka 
Kastepohja, Matti Laurila, Ulla Mäkinen, Arja 
Savuoja, Marja Soikkeli ja Mervi Viuhko.

Seminaaripäivä on suunnattu lähetystyöstä 
vastaaville seurakuntien työntekijöille, luotta-
mushenkilöille, vapaaehtoisille toimijoille, Sansan 
jäsenille ja kaikille, jotka haluavat syventää tieto-
jaan lähetystyöstä. Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset 30.5. mennessä sansa@sansa.
fi tai 019 457 7700. Muista mainita erityisruo-
kavaliosi. Päivän hinta 15 € sisältää tarjoilut ja 
materiaalin. Maksu paikan päällä, seurakunnille 
laskutusmahdollisuus. Koulutuspäivän ohjelmaa 
voi seurata suoratoistona Sansan verkko-osoit-
teessa www.sansa.fi/nettitv.html.

Lahjat liikkeelle 
-KOULUTUSSEMINAARI

K = kolehti / V = viittomakielinen tulkkaus  / S = suoratoisto (striimataan internetiin)
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”Jumala käyttää 
minua kirkon työssä”
HAASTATTELU Kristittyyn perheeseen syntynyt intialainen opettaja Alice Ranjeeta 
Dungdung ei halua korostaa itseään. Hän mielestään Jumala armossaan käyttää häntä 
kirkon työssä ja kristinuskon hyväksi.

Kristinusko 
kiinnosti 
minua kovasti jo 
lapsuudessa.

Leena Punkari

Ensimmäistä kertaa äskettäin 
Suomessa käynyt Alice Ran-
jeeta Dungdung, 28, edusti 
Suomen evankelis-luterilai-

sen kirkon kansainvälisessä kump-
panuusneuvottelussa kirkkoaan, 
Intian evankelis-luterilaista Gossner-
kirkkoa. Se on Intian toiseksi suurin 
luterilainen kirkko, jonka jäsenmäärä 
on noin puoli miljoonaa.
 Piispa Nelson Lakra, joka allekir-
joitti muutama vuosi sitten Gossner-
kirkon yhteistyösopimuksen Medialä-
hetys Sanansaattajien (Sansa) kanssa, 
oli myös mukana neuvottelussa.

”Isä aina rukoili
puolestani”

Alice Ranjeeta Dungdung sanoo 
olleensa aina hyvin kiinnostunut 

kristinuskosta, käyneensä pyhäkou-
lussa ja oppineensa Raamattuakin jo 
lapsena.
 Hänen molemmat vanhempansa 
ovat olleet kristittyjä, ja äidinisä oli 
pastori. Isänisä ja hänen isänsä lähti-
vät mukaan Gossner-kirkon kasvaes-
sa.
 – Oma isäni aina rukoili puoles-
tani. Se on arvokas muisto nyt, Alice 
viittaa tammikuussa 59-vuotiaana 
menehtyneeseen Sudarshan Dung-
dungiin. Hänen Lotem Rayem -äitin-
sä on 52-vuotias.
 – On Jumalan armoa, että saan juu-
ri nyt edustaa kirkkoani. Kiitollinen 
olen myös kirkolleni, joka on suonut 
mahdollisuuksia.
 – Aikaisemmin olen käynyt Sak-
sassa Luterilaisen maailmanliiton 
kokouksessa nuorten edustajana ja 
toisen kerran neuvottelussa Saksan 
paikalliskirkkojen kutsumana. En-

simmäisellä kerralla paikalla oli tuhat 
osanottajaa, toisella sata.

”Synnyin kotona
maalaiskylässä”

Alice on syntynyt Jharkhandissa Sim-
degan alueella, äitinsä pienessä koti-
kylässä Dongazorissa. Lähettyvillä oli 
isänkin kotikylä.
 – Olen sisarussarjamme vanhin ja 
synnyin kotioloissa, jonne isä haki 
viiden kilometrin päästä kylältä hoita-
jan. Veljeni ja pikkusiskoni syntyivät 
sitten jo sairaalassa Ranchissa, jonne 
muutimme koko perhe, kun isä sai 
hallinnollisen työpaikan.
 Alice Ranjeeta Dungdung puhuu 
äidinkielenään heimokieleksi kutsut-
tua khariaa sekä hindiä, englantia ja 
magpuria. Kharioista edelleen suuri 
osa asuu maaseudulla ja harjoittaa 
maataloutta. Noin 25 prosenttia on 

nykyisin muuttanut kaupunkeihin 
työn ja opintojen perässä.
 Alice halusi jossakin vaiheessa lää-
käriksi, mutta opettajan työ oli ollut 
myös unelma jo lapsuudessa. Niin 
hän sitten opiskeli sekä luonnontie-
teitä että kasvatustieteitä ja valmistui 
sekä maisteriksi että kandidaatiksi.
 – Olen nyt kaksi vuotta opettanut 
flooraa, faunaa ja ihmistä käsitteleviä 
asioista Bethesda-lukiossa, joka tällä 
hetkellä on tyttökoulu, Alice kuvailee. 
Bethesda on yksi Evankelis-luterilai-
sen Gossner-kirkon oppilaitoksista, 
joihin kuuluu myös ala- ja yläasteita. 
Niitä on yhteensä yli 80.
 Kirkko alkoi perustaa 1800-luvulla 
kouluja, koska niitä puuttui esimer-
kiksi Chotanagpurin osavaltiosta, 
jossa sillä oli toimintaa jo tuolloin. 
Vuonna 1919 itsenäistyneen kirkon 
päätoimisto sijaitsee nyt Jharkhandin 
osavaltion pääkaupungissa, Ranchis-
sa.

”Lapset ja nuoret
ovat tosi tärkeitä”

Käytyään ensin aikansa Evankelis-
luterilaisen Gossner-kirkon pyhäkou-
lussa, Alice Ranjeeta Dungdung alkoi 
pitää sitä itse. Nykyisin hän opettaa 
sunnuntaina ensin nuorempia lapsia, 
sitten nuorisoryhmää.
 – Kun oli teini-ikäinen, Jumala an-
toi minulle mahdollisuuden monen-
laiseen työskentelyyn. Sain edustaa 
kirkkoani eri paikoissa ja alueilla. Eri 
tahoilta tuli myös vieraita kaupun-
kiimme.
 Nuorisotyö onkin yksi Alicen 
sydämenasioista ja hänellä on iso, 
toimeenpaneva rooli kirkkonsa tä-
mänhetkisessä lapsi- ja nuorisotyössä. 
Hän johtaa vapaaehtoisena pyhä-
koulutyötä, kesätoimintaan kuuluu 
ainakin raamattukoulu.
 – Kokoamme mukaan nuoria, jotka 
ovat jo kirkossa mukana. Mutta kuka 
tahansa nuori voi tulla ja liittyä!  

Leena Punkari

Filosofian maisteri Alice Ranjeeta
 Dungdung opettaa biologiaa kirkkonsa 
Bethesda-lukiossa Ranchissa.
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Marja-Liisa Mrcela

 LEGRADISSA TUNTUU kuin asui-
simme maanpäällisessä paratiisissa. 
Laakea, kaunis luonto jokineen ympä-
röi meitä.
 Legrad on runsaan 2 000 asukkaan 
kunta Mur- ja Dravajoen suistossa, 
Unkarin rajalla. Kunnan keskustassa 
on vain viisi todella pitkää ja mutki-
kasta katua, jotka luikertelevat talojen 
editse.
 Kaikki jokapäiväiseen elämään tar-
vittava täältä löytyy: terveydenhuol-
to, pankit, kaupat, postit... Suurempia 
ostoksia varten on ajettava 20 kilo-
metrin päässä olevaan kaupunkiin, 
noin 30 000 asukkaan Koprivnicaan.

KUN SAAVUIMME tammikuussa pappi-
lan pihaan, iso ryhmä seurakuntalai-
sia odotteli meitä ja kuorma-autolas-
tia. Sydämelliset tervetulotoivotukset, 
halaukset – ja heti töihin. Hiki virtasi 
monilta kasvoilta, työt edistyivät 
nopeasti, ja lopuksi Pista Artnerin luo 
syömään...
 Kirkkoneuvoston jäsen Pista 

huolehti, että pääsemme alkuun ja so-
peudumme. Hän toimi oppaana ja on 
edelleenkin aina valmis auttamaan.
 Seurakunnan emäntä Jelena vei 
meidät kuntakierrokselle katsomaan, 

missä asuu luterilaisia. Kuinka pal-
jon täällä onkaan ollut luterilaisten 
omistamia taloja. Monet ovat sitten 
joutuneet lähtemään leivän perässä 
Saksaan tai lapset ovat muuttaneet 

kaupunkeihin, ja vanhemmat jääneet 
yksin, osa jo kuollutkin.

LEGRADIN SEURAKUNTA on Kroatian 
evankelisen kirkon vanhin. Koska se 
sijaitsee Unkarin rajalla, seurakunta-
laiset ovat suurimmaksi osaksi synty-
perältään unkarilaisia.
 Asukkaista on nykyisin lähes viisi 
prosenttia luterilaisia, kun muual-
la Kroatiassa määrä jää yleensä alle 
prosentin. Joskus 1800-luvun alussa 
luterilaisia oli 2/3 paikallisista.
 Seurakunnalla on tiloja yllin kyllin: 
kirkko, pappila ja uusi, mahtava sak-
salaisten rahoilla rakennettu nuk-
keteatterirakennus ja vanha koulu. 
Pappila, jossa asumme, on tilava.
 Olemme Jumalalle valtavan kiitol-
lisia hänen johdatuksestaan muut-
taa Rijekasta melkein 300 kilometrin 
päähän Legradiin, jonne meitä on 
aikaisemmin pyydetty kolme kertaa.
 Saatoimme luopua raskaista, pit-
kistä työmatkoistamme ja suurkau-
punkien melusta ja tulla tänne maa-
laiselämään yli 30 työvuoden jälkeen, 
ennen eläkkeelle siirtymistä.  

Kuin maanpäällisessä
paratiisissa asuisi
KIRJE KENTÄLTÄ Kaikki tarvittava on lähellä, rauha maassa. Kukot kiekuvat, koirat haukkuvat, traktorit kulkevat kaduilla. 
Ihmiset ovat leppoisia, kaikkia tervehditään, olemme yhtä suurta perhettä.

 ISTUN KIRKON TAKAOSASSA, kuinkas muuten, ja 
kuuntelen innostuneena ulkomaisen puhujavieraan tulkat-
tua kerrontaa. Puhe riipaisee sisikuntaa, kun tajuan, miten 
tietämättömiä vieläkin monen Aasian maan ihmiset ovat. 
Heille ei ole kerrottu Kristuksesta.

Kuunnellessa kasvaa kuitenkin ilo siitä, mitä Jumala 
median avulla monessa Aasian maassa tekee. Kiitollisena 
kirjoitan nopeasti puheen kohokohtia muistiin. Nämä uuti-
set pitää kertoa muillekin. Välitän ensikommentit Faceboo-
kissa kannustukseksi ystävilleni.

KOTIMATKALLA HARMITTELEN, että niin monelta tuntemal-
tani ihmiseltä jäi puhe kuulematta. Sitä rohkaisun sano-
maa he mielestäni tarvitsisivat.

Nämä kokemukset ovat johtaneet myös miettimään, 
miten Sansa voisi pitkien välimatkojen Suomessa välittää 
Sanaa ja lähetysuutisia ihmisten koteihin? Näistä kysy-
myksistä alkoi jo aikanaan Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelma. Sanaa suoraan kotisohvalle. Samasta syystä aloi-
tettiin aikoinaan Medialähetyspäivien radioinnitkin. Usein 
välimatkat ja elämänkiire estää monen ystävän matkante-
on juhlille. No, järjestetään me juhlat heille kotiin!

SIKSIPÄ MEDIALÄHETYSPÄIVIÄ voi seurata tänäkin vuonna 
kotisohvalta kahdella tavalla. Kuunnella Radio Dein koos-
telähetyksiä Oulusta lauantaina ja sunnuntaina kello 16–18 
tai katsella internetin välityksellä Tuomiokirkon juhlatilai-
suuksia suorina lähetyksinä.

Vuosi sitten Hyvinkään juhlia seurasi internetin kautta 
satoja ystäviä sekä Suomessa että ulkomailla. Palaute on 
ollut kiitollista niin verkkolähetyksistä kuin radioinneis-
takin. Myöhemmin juhlien videotaltioita on katsottu lähes    
4 000 kertaa. Tämä palvelu on tullut selvästi tarpeeseen.

Medialähetys Sanansaattajiin on hankittu oma videoka-
lusto ja verkkolähetyksiin tarvittavat lisälaitteet. Kevään 
aikana on välitetty osin testimielessä ohjelmaa Sansan 
tilaisuuksista sekä suoratoistona että myöhemmin taltioi-
na katsottaviksi. Tämä on nykyaikaa. Iloitsen kovasti, että 
voimme tarjota uuden tavan osallistua juhlille.

NETTI- TAI RADIOLÄHETYKSET EIVÄT korvaa paikallaoloa, 
mutta ihanan maistiaisen niiden kautta kyllä saa. Verkko-
lähetykset löytyvät, kun Sansan kotisivulta www.sansa.fi 
valitaan Videotuontanto-palkki. Ajantasainen suoratoisto 
on kanavalla Netti-Tv.  

Juhlat suoraan kotisohvalle
ILKKA KASTEPOHJA ilkka.kastepohja@sansa.fi

Leena Punkari

Kevään aikana on välitetty ohjelmaa 
Sansan tilaisuuksista sekä suoratoistona 
että myöhemmin taltioina katsottaviksi.

Legradin evankelinen kirkko on rakennettu vuonna 1841. Torni on lisätty vuonna 1889 ja 
peruskorjattu 1970. Pappilamme yhtä huonetta käytämme seurakuntasalina, yhtä kirkon 
toimistona.

Marja-Liisa Mrcela
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Merja Kauppinen

 KUMPPANIT TURKISSA. Kristillisen 
satelliittitelevisioyhtiön SAT-7:n vuo-
tuinen kumppanitapaaminen järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa maaliskuun 
loppupuolella Turkin Özderessä.

Osanottajia oli 250 yhteensä 25 
maasta. Heidän yhteisenä huolenai-
heenaan oli Lähi-idän ja Pohjois-Afri-
kan sekava poliittinen tilanne sekä se, 
miten totuutta ja toivoa saataisiin vie-
tyä siellä asuvien ihmisten ulottuville.

Arabiankieliset SAT-7 Arabic, 
lastenkanava SAT-7 Kids ja SAT-7 
Plus, farsinkielinen SAT-7 Pars sekä 
turkinkielinen SAT-7 Türk keräävät 
tv-ruutujen ääreen säännöllisesti noin 
15 miljoonaa katsojaa Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa.

SAT-7:n johtaja Terence Ascott 
kuvaili, kuinka SAT-7 välittää alu-
eelle toivoa – evankeliumin, joka on 
toivon ja totuuden sanoma kaikille – 
tukemalla hajallaan asuvia kristittyjä, 
vahvistamalla ja rohkaisemalla naisia, 
opettamalla hyviä asioita lapsille ja 
luomalla yhteyttä eri kirkkokuntien 
välille.

Ascott muistutti myös televisio-oh-
jelmien tärkeydestä luku- ja kirjoitus-
taidottomille, joita katsojien joukossa 
on paljon.

SANSALLA LUOTTAMUSTA. Medialä-
hetys Sanansaattajista (Sansa) SAT-7 
kumppanitapaamiseen osallistuivat 
kansainvälisen kumppanuustoimin-

nan johtaja Timo Reuhkala, hallituk-
sen jäsen Timo Vasko, mediatoimit-
taja Merja Kauppinen, tv-tuottaja 
Mikael Tunér sekä lähetystyöntekijät 
Marja-Liisa ja David Ezzine.

 Heistä Tunér toimii farsinkielisen 
Pars-kanavan työssä asemapaikka-
naan Suomi, ja David Ezzinen ope-
tusta voi seurata Arabic-kanavalla. 

Lisäksi Sansa tukee kahta SAT-7 Par-
sin työntekijää Kyproksessa: Parastoo 
Poortaheri tekee ohjelmaa lapsille, 
Nikoo Ordodary nuorille.

 Reuhkala jatkaa SAT-7 Euroopan 
hallituksen puheenjohtajana ja David 
Ezzine SAT-7:n kansainvälisessä val-
tuustossa. 

Annaleena Pakkanen

 KÄYTÖSSÄ MONTA MEDIAA. Tek-
nologian kehitys on avannut kristil-
liselle julistukselle paljon uusia mah-
dollisuuksia, ja niitä myös hyödynne-
tään Aasiassa.

– Enää emme voi rajoittua käyttä-
mään vain yhtä mediaa, jatkoi TWR:n 
Etelä-Aasian aluejohtaja Andrew 
Sundar. Hän puhui Hyvinkäällä 4. 
huhtikuuta pidetyssä Tehtävä Intiassa 
-seminaarissa.

Radio on yhä TWR:n, entisen Trans 
World Radion, valtamedia, mutta 
se ei tavoita kaikkia. Sundar kertoi 
esimerkin tavoittavasta työstä, jota 
TWR toteuttaa yhteistyössä muiden 
järjestöjen kanssa.

– Ihmiset hakevat internetistä 
paljon tietoa. Intiassa yksi yleinen 
haku on, kuinka tehdä itsemurha. 
Tiimimme toteuttaa sennimisen net-
tisivuston. Itsemurhaa pohtiva löytää 
hakusanojen avulla sivuston, mutta 
siinä kerrotaankin, miksi itsemurhaa 
ei kannata tehdä.

Itsemurhaa miettinyt saa uusia 
näkökulmia ja halutessaan keskuste-
luapua. Hänet voidaan myös ohjata 
läheiseen seurakuntaan.

– Internet on erittäin tärkeä väline 
evankeliumin levittämiseksi, Sundar 
summasi. 

Myös video on ”nouseva” media. 
Sundarin mukaan video on YouTu-
ben suosion myötä jopa paras keino 
tavoittaa ihmisiä. Moni tv-ohjelmakin 

on nykyään katsottavissa YouTubes-
ta.

YHDEN RADION ÄÄRESSÄ. Toisin kuin 
länsimaissa Aasiassa on tavallista 
kuunnella radiota yhdessä. Esimer-

kiksi naapurit voidaan kutsua kotiin 
kuuntelemaan jotakin ohjelmaa. An-
drew Sundarin mukaan TWR hyö-
dyntää tätä monissa maissa. Ihmisiä 
kannustetaan perustamaan ”radioko-
tiryhmiä”, jotka kokoontuvat yhdes-

sä kuuntelemaan tiettyä ohjelmaa ja 
keskustelemaan kuulemastaan.

 Intian evankelis-luterilaisen Goss-
ner-kirkon piispa Nelson Lakra kertoi 
puolestaan, että kirkon toiminta-alu-
eella Koillis-Intiassa on paljon köyhiä 

Media avaa ovia Aasiassa
Puolet maailman väestöstä kattavalla Aasian-Tyynenmeren alueella on TWR:n Andrew Sunda-
rin mukaan maita, joissa suhtaudutaan evankeliumiin vihamielisesti, ja toisia, joihin pääsyä 
rajoitetaan. Mediaa tarvitaan, jotta voidaan ylittää nämä rajat.

Satelliittitelevisiosta totuudellista toivoa

– SAT-7 tekee paljon viedäkseen toivon, totuuden ja rauhan arabikevään kokeneille ihmisille, SAT-7:n johtaja Terence Ascott korosti.

Tino Qahosh

Opettaja Alice Ranjeeta Dungdung, aluejohtaja Andrew Sundar ja piispa Nelson Lakra puhuivat Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
järjestämässä Tehtävä Intiassa -seminaarissa.

Sami Heinomo
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perheitä. Radio on monille ainoa laite, johon heillä 
ehkä on varaa. Ja jos ei ole omaa radiota, kylissä on 
usein yhteinen radio.

– Kaikissa kylissä ei ole radiota, mutta suuren 
kaiuttimen avulla hengellinen ohjelma kuuluu koko 
kylän alueella. Saamme palautetta, kuinka ohjelmat 
ovat muuttaneet kokonaisia kyliä, Lakra sanoi. 

Eräässä kylässä alkoholinjuonti loppui koko-
naan. Moni huonoille teille ajautunut nuori on saa-
nut elämälleen uuden suunnan kuultuaan kaiutti-
men välityksellä Jeesuksesta.

KRISTINUSKO VOI HYVIN. Kun seminaarissa kysyt-
tiin, mitä Aasian Hanna-työlle kuuluu, aluejohtaja 
Sundar vastasi epäröimättä:

 – Se on yksi parhaista asioita, joita TWR on 
tehnyt naisten puolesta – Jumalan armosta. Myös 
piispa Lakra korosti naisten merkitystä:

 – Jos koulutat pojan, koulutat yhden ihmisen. 
Jos koulutat tytön, koulutat koko perheen.

 Kolmas intialaispuhuja oli opettaja Alice Ran-
jeeta Dungdung, jonka alustus käsitteli naisten ase-
maa seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Hän kertoi 
myös, että Intian evankelis-luterilaisessa Gossner-
kirkossa on naispappeja.

 Uskontodialogin asiantuntija Pekka Yrjänä 
Hiltunen Kirkon lähetystyön keskuksesta puhui 
Intiassa tekemistään havainnoista ja käymistään 
keskusteluista.

 – Tilastojen valossa tiedän, että kristinusko voi 
hyvin. Kirkot täyttyvät, ihmisiä kastetaan… Suo-
men iltapäivälehtien valossa sitä ei uskoisi. Intiassa 
näin sen käytännössä ja näin myös, miten hyvin 
radio toimii, Hiltunen kiteytti. 

Jenny Juutinen

Eeva Vähäsarja

 MAAILMAN SUURIN medialähetysjärjestö TWR 
(aikaisemmin Trans World Radio) viettää juhla-
vuottaan. Sen perustamisesta on kulunut 60 vuotta.

Juhlavuosi avattiin 20. helmikuuta Caryssa 
maailmanlaajuisella videokonferenssilla, johon 
TWR:n työntekijät ja yhteistyökumppanit osallistui-
vat omilla toimipaikoillaan eri puolilla maailmaa. 
Myös Caryn ja Hyvinkään välillä oli yhteys; onhan 
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) yksi TWR:n 
lukuisista yhteistyökumppaneista.

TWR:n työ alkoi vuonna 1954 Marokossa. Oh-
jelmia lähetettiin tuolloin kolmella kielellä. Nykyi-
sin TWR julistaa evankeliumia yli 230 kielellä 160 
maassa radion ja muun median välityksellä.

TWR:n pääjohtaja Lauren Libby kertoi video-
konferenssissa Jumalan johdatuksesta ja siunauk-
sesta menneinä vuosikymmeninä. Hän painotti, 
että jatkossakin vain Jumalan johdatus, rukous ja 
ystävien tuki mahdollistavat työn laajenemisen ja 
tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen. 

Ylistysjumppa tauotti seminaaria. Jumalaa voi ylistää 
myös keholla ja samalla  virkistyä.

TWR järjesti juhlat
videokonferenssina

Jari Vähäsarja, Wien

Satelliittifestareilla jaossa 
tietoa, Sanaa ja säveliä
Historiansa kolmannet Satelliittifestarit järjestettiin maaliskuun puolivälissä 
Tampereella. Yhdessä tekeminen ja vapaaehtoisin voimin korostuivat tänä 
vuonna entisestään.

Leena Punkari

 KOLMEN KEISARIN LIITOSSA soittaa nykyisin 
neljä jäsentä. Mutta nimi ei tulekaan heistä, vaan 
kuten bändin kotisivulta on luettavissa: ”Kaiken 
vaikean keskellä meillä on kolmiyhteinen Jumala 
– Kolmen Keisarin liitto, jonka varaan voimme 
elämämme laskea.”
 Maria Lappi & Co on Tampereen keikalla 
viisihenkinen yhtye, jossa myös Jousian ja Ee-
ron sukunimi on Lappi. Kosketinsoittajana on 
Hanna Marttala-Salomaa, bassokitaristina Otto 
Kulhomäki.
 Sansan henkilöstöpäällikkö Marko Pihlaja-
maa juttelee festariväelle evankeliumin kertomi-
sen historiasta viestinten välityksellä Rooman 
vallan ja Jeesuksen ajoista.
 – Martti Luther oli ensimmäinen medialähe-
tysmies; hän julkisti 95 teesiään Saksassa vuonna 
1517. Mahdollisuus radiolähetystyöhön avautui, 
kun Heinrich Herz onnistui tuottamaan ja vas-
taanottamaan radioaaltoja vuonna 1887.
 – Sittemmin on edetty internetiin, satelliitti-
televisioon, taulutietokoneisiin ja mobiiliviesti-
miin.

MYRKYLLINEN PUFFANDERI, joka kuuluu kyy-
käärmeisiin, tappoi aikoinaan Keniassa Timo 
Reuhkalan suomalaisen lähettitoverin. Timo, 
joka työskentelee Sansassa kansainvälisen 
kumppanuustoiminnan johtajana, käsittelee raa-
matunopetuksessaan käärmeitä, syntejä, ihmisiä 
ja Kristusta.

 – Nykyisin puhutaan paljon sisäänpäin kat-
somisesta, itsensä löytämisestä. Mietimme, mitä 
meillä on, mitä meiltä puuttuu. Missä olemme 
onnistuneet, missä epäonnistuneet.
 – Mutta meidän pitäisikin katsoa Kristukseen. 
Siihen, mitä hän on meille antanut, mitä hän on 
puolestamme tehnyt, mihin hän johtaa meitä.

SATELLIITTIFESTAREITA JÄRJESTÄMÄSSÄ Me-
dialähetys Sanansaattajien (Sansa) ja nuorten ai-
kuisten verkoston yhteistyökumppaneina olivat 
Tampereen evankelis-luterilaiset seurakunnat 
ja Uusi Verso. Sen puitteissa toimii paikallisia 
nuoria aikuisia talleiksi kutsutuissa pikkuyhtei-
söissä. Niitä yhdistää kolme perusarvoa: yhteys, 
kasvu ja missio.
 Lähetyssihteeri Sanna Kramer Tampereen 
tuomiokirkkoseurakunnasta on ollut mukana 
järjestelyissä ja paikalla festaripäivänä Seurakun-
tien talossa. Kommentteja tuloksesta? Toiveita 
jatkosta?
 – Tykkäsin. Oli ohjelmaltaan, rakenteeltaan 
ja laadultaan tosi monipuolinen ja raikas tapah-
tuma. Ammattimaisesti toteutettu ja hämmäs-
tyttävän hyvin toimiva – ajatellen, miten nuori 
tapahtuma Satelliittifestarit on.
 – Tapahtuman voisi järjestää aina joitakin 
vuosia peräkkäin saman hiippakunnan alueella. 
Siten sen tuttuus ja vetovoima alkaisivat vaikut-
taa. 

Monet Satelliittifestarien ohjelmaosuuksista ovat 
taltioina katsottavissa: www.sansa.fi/videotuotanto.html.

– Lähettäisitkö minut, vaikka mitään osaa en?, kyselee 
Kolmen Keisarin Liitto. Sen muodostavat Pekka Moisio, 
Ilkka Järviluoma, Eero Valkama ja Jere Malila.

Jyväskyläläiset Tuija Kontinen ja Tiina Lappi 
paimentavat aulassa jälkikasvua – osin omiaan, osin 
ystävien. Lavalla on Maria Lappi & Co.

Pikapaneeli: Sansan nuorten aikuisten verkoston koordinaattori Mirta Martin haastattelee versolaista Roope-
Oskari Vahtokaria Tampereelta ja verkostolaista Janina Saaristoa Raumalta.

Leena Punkari

Leena Punkari Leena Punkari
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Hän antoi kaikkensa
LÄHTEELLÄ Monissa tilanteissa joudumme pohtimaan, miten paljon antaa aikaa, voimavaroja tai taloudellista 
avustusta. Ratkaisu ei aina ole helppo, olipa kyseessä joku perheenjäsenistä, ystävistä, Jumalan valtakunnan 
työstä tai hyväntekeväisyydestä.

Pahinta on, jos emme ota 
vastaan kaikkensa 
antaneen Jumalan lahjaa.

 RUKOUS Joku oli listannut maailman-
historian merkkihenkilöitä: Jeesus 
Nasaretilainen, profeetta Muhammad, 
Kolumbus, Adolf Hitler, Abraham, 
Aleksanteri Suuri, Karl Marx, Darwin, 
Martti Luther, keisari Konstantinus, 
Sokrates, apostoli Paavali, kuningas 
Nimrod, Einstein, Newton, Elvis Presley…
 Mielenkiintoinen luettelo. Kuningas 
Nimrodin kohdalla piti tunnustaa 
tietämättömyytensä ja ryhtyä hakuhommiin. 
Nimen takaa paljastui Nooan pojanpojanpoika.
 Raamatusta siis muun muassa hän, kuten 
listan ensimmäinenkin. Joulun ja pääsiäisen ja 
maailman kaikkien päivien Herra. Johdata! 

Tiedon lähteellä

Seija Uimonen

Kirkkomme portilla Kroatias-
sa kävi usein Adriana. Hän 
on keski-ikäinen nainen, 
jonka elämässä on mo-

nenlaisia ongelmia. Annoin hänelle 
ruokaa, sampoota, saippuaa, mitä 
milloinkin oli tarpeen.
 Usein annoin myös 20 kunaa eli 
alle kolme euroa rahaa, jotta hän saat-
toi ostaa jotain välttämätöntä. Kerran 
hän pyysi 50:tä kunaa. Totesin, että se 
on paljon, koska se oli enemmän kuin 
tavallisesti. Siihen Adriana sanoi to-
pakasti: ”Ei se ole paljon, kun minulla 
on nälkä.”

Täydellinen rakkaus
Joskus olisi hyvä miettiä Jumalan 
mittoja, kun kyseessä ovat ihmisen 
tarpeet. Hänen lahjaansa ovat luon-
non kauneus ja rikkaudet, eläimet 
ja ihminen. Mitä tahansa näemme ja 
koemme, se on Jumalan rakkauden 
lahjaa meille. Ihminen sai mahdolli-
suuden elää onnellisena nauttien tästä 
kaikesta.
 Tuli syntiinlankeemus ja lahjoihin 
lankeemuksen jäljet. Ihmisen yhte-
ys Luojaansa kärsi välirikon. Mutta 
Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan ei 
muuttunut. Eikä rakkaus ole tyytyväi-
nen ennen kuin se on antanut kaik-
kensa.
 Korjatakseen syntyneen väliri-
kon Jumalalla oli enää vain yksi asia 
minkä hän saattoi antaa. Hänellä oli 
Poika, ainoa Poika. Ja Jumala antoi 
hänet, sillä rakkaus on täydellinen, 
epäitsekäs ja rajaton vain, jos se on 
valmis antamaan kaikkensa.

Kalliin korun hinta
Kultasepänliikkeen omistaja katseli 
ulos tyylikkään liikkeensä ikkunas-
ta. Pikkutyttö katseli kirkkain silmin 
näyteikkunassa olevia koruja. Hetken 

kuluttua tyttö asteli päättäväisen nä-
köisenä liikkeeseen ja osoitti sormel-
laan vaaleansinistä kaulakorua. ”Tuo 
on minun siskolleni. Voisitteko pake-

toida sen kauniisti?”
 Omistaja katsoi tyttöstä epäluu-
loisesti ja kysyi: ”Paljonko sinulla on 
rahaa?” Tyttö tyhjensi peltipurkista 
ylpeänä kaiken mitä hänellä oli. Oli 
muutama vähäarvoinen seteli, ko-
likoita, muutama simpukankuori ja 
joitakin kuvia.
 Hän kysyi huolestuneena: ”Onhan 
tässä tarpeeksi? Haluan antaa korun 
siskolleni. Siitä asti kun meiltä kuoli 
äiti, sisko ei ole jättänyt minua yksin. 
Hänellä on tänään syntymäpäivä, ja 
olen varma, että tästä korusta hän pi-
tää. Hänellä on samanväriset silmät.”
 Omistaja käänsi päätään, etteivät 
kyyneleet näkyisi, haki lahjapaperia ja 
paketoi. ”Kyllä se riittää. Ota paket-
ti ja kanna varovasti!” Tyttö lehahti 
kadulle koruineen ehdittyään juuri ja 
juuri kiitoksen sanoa.
 Jonkin ajan kuluttua liikkeeseen 
tuli 15-vuotias vaaleatukkainen ja 
sinisilmäinen tyttö kädessään koru, 
jonka omistaja oli vähän aikaisemmin 

kauniisti paketoinut. ”Onhan tämä 
kaulakoru ostettu täältä?”, nuori tyttö 
kysyi. Kun omistaja nyökkäsi, tyttö 
kysyi korun hintaa.
 Omistaja vastasi, että hinnat ovat 
näkyvillä näyteikkunassa, mutta se, 
kuinka paljon kukin maksaa, on luot-
tamuksellista tietoa ostajan ja myyjän 
välillä. ”Mutta minun siskollani ei ol-
lut rahaa maksaa näin kallista korua”, 
isosisko intti.
 Omistaja otti kaulakorun, laittoi 
sen huolellisesti rasiaan, kääri sen taas 
kauniisti ja palautti nuorelle: ”Siskosi 
maksoi sen. Hän maksoi suurimman 
hinnan, mitä kukaan voi antaa. Hän 
antoi kaiken, mitä hänellä oli.”

Torjumatta paras
Kirkkoisä Augustinus on sanonut, 
että kaikkivaltias Jumala ei voinut 
antaa enempää kuin oman Poikan-
sa. Rajattoman viisauden Jumalalla, 
jonka kaikki rikkaudet ovat, ei ollut 
mitään suurempaa ja arvokkaampaa 
annettavana.
 Jeesuksessa Jumala luopui omas-
taan (Fil. 2:7), antoi henkensä meidän 
puolestamme (1. Joh. 3:16) ja pelasti 
meidät pimeyden vallasta ja siirsi 
rakkaan Poikansa valtakuntaan (Kol. 
1:13).
 Jeesuksen kolme sanaa ”Se on täy-
tetty” todistavat sen, että ”hänen juma-
lallinen voimansa on antanut meille 
lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elä-
mään ja jumalanpelkoon“. Hän ei siis 
huolehdi ainoastaan meidän ajallisista 
tarpeistamme vaan myös suhteestam-
me Jumalaan. Ja sekään ei ole hänelle 
liikaa, vaan hän kykenee tekemään 
monin verroin enemmän kuin osaam-
me pyytää tai edes ajatella.
 Jeesus sanoo yhä meille niin kuin 
kerran opetuslapsilleen, että hän ha-
luaa hartaasti olla kanssamme Juma-
lan sanassa, rukouksessa ja ehtoolli-
sessa. Me emme kykene vastaamaan 
samalla mitalla hänen rakkauteensa, 
mutta se ei ole pahinta. Pahinta on jos 
emme ota vastaan kaikkensa anta-
neen Jumalan lahjaa.
 Jospa emme torjuisi häntä, kun 
taas kuulemme sanat: ”Sinun puo-
lestasi annettu ja vuodatettu syntiesi 
anteeksiantamiseksi.” 

Hänen lahjaansa ovat luonnon kauneus ja rikkaudet, eläimet ja ihminen. Mitä tahansa 
näemme ja koemme, se on Jumalan rakkauden lahjaa meille.

FEBC

14   Lähde 2/2014



  ELETTIIN VUOSITUHANNEN VAIHDETTA. Olin juuri 
valmistumassa teologisesta tiedekunnasta, kun tulin tie-
dottajan sijaiseksi Sansaan. Pestini tarkentui tiedottaja-toi-
mittajaksi, sillä hyppäsin mukaan Lähde-lehden uudistus-
prosessiin. Pian sijaistin myös lehden toimitussihteeriä.

Olin parikymppinen, mutta sain nuoresta iästäni huoli-
matta paljon vastuulleni. Toki sain paljon myös apua – ja 
ennen kaikkea paljon anteeksi kokemattomuuttani. Työn 
huiskeessa sattui ja tapahtui.

SITTEMMIN TULIN PEREHTYNEEKSI Sansan juuriin. 
Tutkin väitöskirjassani suomalaisen idäntyön alkuvaiheita. 
Kansanlähetys järjesti idäntyönsä Slaavilaislähetysosastok-
si 1960-luvun lopulla. Slaavilaislähetysosaston ydinjoukko 
perusti Sansan vuonna 1973.

Kun puhutaan idäntyöstä, mielessä on yleensä Raamat-
tujen salakuljettaminen silloiseen Neuvostoliittoon. Myös 
radiotyö kuului idäntyöhön alusta pitäen. Slaavilaislähe-
tysosasto tuki Earl Pöystin toimittamia venäjänkielisiä 
radio-ohjelmia ja sillä oli suuria suunnitelmia kielivali-
koiman laajentamisesta. Kun Kansanlähetyksen sisäiset 
ristiriidat johtivat Slaavilaislähetysosaston henkilökunnan 
eroon ja Sansan perustamiseen, uusi järjestö jatkoi jo käyn-
nistynyttä radiotyötä.

KIINNOSTUS RADIOTYÖHÖN SYNTYI ajan tarpeista. 
Yhteydenpito idän kristittyjen kanssa oli vaivalloista ja 
joissakin tapauksissa lähes mahdotonta. Rautaesiripun 
taakse jääneiden kristillisten seurakuntien tukeminen ja 
kristittyjen välinen aito kohtaaminen oli monimutkaista ja 
riskialtista puuhaa.

Rautaesiripun yli rakennettiin yhteyksiä radion avul-
la. Ohjelmilla tuettiin kristittyjä, luettiin heidän kanssaan 
Raamattua, rukoiltiin ja rohkaistiin. Lännestä lähetettyjä 
ohjelmia häirittiin ja ankarimmissa sosialistisissa maissa 
viranomaiset takavarikoivat vastaanottimia. Kristityt ko-
koontuivat kuuntelemaan ohjelmia yhdessä sen luo, jolla 
radio vielä oli.

PITKÄ MATKA ON TULTU noista 1960-luvun vuosista. 
Maailma on muuttunut ja median käytön välineet moni-
puolistuneet. Mutta edelleen tuttu juontaja on se olohuo-
neen sohvalle istahtava ystävä, joka tulee säännöllisesti 
vierailulle silloinkin, kun eletään vaikeita aikoja. Kristilli-
nen sanoma mukanaan hän tuo aina hyviä uutisia. 

PS. Palasin noihin raamattukuriirien muistoihin viime syksynä, 
kun tein heistä kolmiosaisen historiasarjan Yle Radio 1:lle.
Raamattukuriirit-sarja lähetetään heinäkuussa. 

Tulin perehtyneeksi Sansan juuriin
PIIA LATVALA hallituksen jäsen

Leena Punkari

Matti Korpiaho

  UKRAINASSA USKOTAAN. Vii-
me kuukausina olemme seuranneet 
tapahtumaketjua, jonka juuret ovat 
syvällä historiassa. Tapahtumat vyö-
ryvät eteemme itsenäisessä monikieli-
sessä Ukrainassa, Euroopan sydämes-
sä. Nykyisen levottomuuspesäkkeen 
tunnemme ehkä parhaiten Krimin eli 
itämaisen sodan ajalta 1853–1856. Sii-
hen liittyi meillä paremmin tunnettu 
Oolannin sota.

 Neuvostovuosina kristityillä oli 
itärajan takana kovat ajat. Monet 
seurakunnat kokoontuivat kirkko-
jen puuttuessa ja vainojen keskellä 
pitämään luonnossa omia ns. metsä-
jumalanpalveluksia, joihin muuta-
milla suomalaisillakin kristityillä oli 
mahdollisuus osallistua.

 Nykyiset tapahtumat ja tausta 
ovat tuttuja tiedotusvälineistä. Venä-
jän presidentti, duuma ja parlamentin 
ylähuone ovat hyväksyneet Krimin 
liittämisen Venäjään. Vähemmäl-
le huomiolle on jäänyt kristittyjen 
tilanne kaiken keskellä. Ortodoksisen 
venäläisen ja ukrainalaisen väestön li-

Kristillinen mediatyö ulottuu 
myös Ukrainaan
Sanansaattajat on perustamisestaan alkaen tukenut venäjänkielistä kristillistä radiotyötä, 
sittemmin mediatyötä. Ohjelmilla on vuosikymmenten aikana ollut suuri merkitys seurakuntien kasvulle ja 
vahvistumiselle uskossa myös Ukrainassa.

Neuvostoaikana myös 
Ukrainassa järjestettiin 
jumalanpalveluksia met-
sissä ja hautausmailla. 
Toisinaan jokunen suo-
malainenkin oli mukana. 
Kuva 1970-luvulta.

Sansan kuva-arkisto
säksi maassa on myös kaksi luterilais-
ta uskoa tunnustavaa kirkkoa, muun 
muassa seurakunnat Sevastopolissa 
ja Simferopolissa sekä kasvava määrä  
ns. vapaita kristittyjä.

Kirkot ovat osallistuneet 24 tuntia 
kestävään rukousketjuun maansa 
puolesta. Merkittävä myös on, että 
Ukrainan virkaatekevä president-
ti on baptistipastori Oleksander 
Turtšynov.

SOVINTO OHJELMIEN SANOMANA. 
Neuvostoliiton hajottua Trans World 
Radio (TWR) perusti Ukrainaan kaksi 
radiostudiota valmistamaan hengelli-
siä ohjelmia ukrainalaisille. Keski-Uk-
rainassa olevassa studiossa tehdään 
ukrainankielisiä ohjelmia ja itäisessä 
Ukrainassa sijaitsevassa studiossa 
ohjelmia venäjäksi. Medialähetys 
Sanansaattajat ei rahoita ukrainalai-
sia ohjelmia, mutta maan puolesta 
rukoillaan.

Meneillään olevan kriisin aikana 
Luterilainen maailmanliitto sekä piis-
pa Tamás Fabiny Unkarin evankelis-
luterilaisesta kirkosta ovat vedonneet 
rauhanomaisen ratkaisun puolesta ja 

pyytävät sisarkirkkojen esirukouksia 
oikeudenmukaisen rauhan löytämi-
seksi.

TWR on aloittanut Ukrainassa 
erityiset kriisiajan ohjelmat, joiden 
keskeinen sanoma on sovinto. Tiedot-
teissa yhteistyökumppaneille ja työn 
ystäville TWR lähettää kutsun osallis-
tua rukoilemiseen Ukrainan puolesta.

Saksassa toimiva TWR:n ja Me-
dialähetys Sanansaattajien yhteis-
työkumppani ERF kerää erityisiä ru-
kousaiheita, jotka se välittää Ukrainan 

radio-ohjelmia varten. 
Kirkkoja ja yksittäisiä kristittyjä 

kehotetaan rukoilemaan viisautta 
kaikille valtaa käyttäville, yhteyttä 
ukrainan- ja venäjänkielisille kristi-
tyille, rakkautta vihollista kohtaan, 
presidenttien puolesta, toivoa epävar-
muuden keskellä, lain ja järjestyksen 
noudattamista hallituksen työskente-
lyssä sekä erityistä viisautta kansain-
välisille kriisin selvittelijöille.

Myös FEBC tekee radiotyötä alu-
eella. 
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  MEDIALÄHETYSTYÖN alueellista 
ajankohtaispäivää Muuttuva media – 
Sansa tänään vietettiin 26. maaliskuu-
ta Päivärannan kurssikeskuksessa. 
Kaikille avoimeen koulutuspäivään 
osallistui 48 henkilöä, yhteensä 17 
paikkakunnalta. Pitkämatkalaisin oli 
saapunut Imatralle Joensuusta.

Sansan puolelta koulutuspäivän 
järjestelyistä vastannut vapaaehtois-
toiminnan johtaja Mervi Viuhko 
kertoo:

– Iloitsen hyvästä ja innostavasta 
yhteistyöstä Imatran seurakunnan 
kanssa. Lähtökohtanamme oli, että 
päivä voisi tavoittaa mahdollisimman 
laajasti alueellisesti, mikä toteutui. 
Kokeilimme myös, tulisiko seurakun-
tien työntekijöitä enemmän mukaan 
arkipäivänä.

– Sydämelleni jäi vahvasti, kuin-
ka media ei ole vain muuttuva, vaan 
myös muuttava. Jumala murtaa mo-
nenlaisia kahleita, kun ihmiset kuu-
levat elävästä Jumalasta, joka Jeesuk-
sessa valmisti tien luokseen. Tänä päi-
vänä sanomaa välittyy uudenaikaisin 
keinoin internetin, älypuhelimen, 

taulutietokoneen, radion ja television 
välityksellä. Ja se muuttaa yksittäisten 
ihmisten, yhteisöjen ja jopa valtioiden 
elämää.

MEDIA RAAMATUSSA? Äkkiseltään 
voisi ajatella, ettei mediaa kovinkaan 
paljon Raamatussa käsitellä. Radio-
pastori Jukka Norvanto  avasi aihetta 
aamupäivän opetuksessaan ja totesi:

– Tuskinpa keskeisempää raamat-
tutunnin aihetta voisi löytää kuin 
viestiminen. Onhan Raamattu yhtä 
suurta Jumalan viestiä ihmiskunnalle, 
ja onhan Herran Jeesuksenkin yhtenä 
olennaisena nimityksenä Jumalan 
sana.

Iltapäivän osiossaan Norvanto kä-
sitteli kristittyjen vainojen todellisuut-
ta. On pysäyttävää, että 1900-luvulla 
kristittyjä surmattiin uskonsa takia 
enemmän kuin kaikkina aikaisempina 
vuosisatoina yhteensä.

PUHELIMIA JA HAMMASHARJOJA? 
Sansan mediakehitysjohtaja Ilkka 
Kastepohja piti virtuaaliluennon 
aiheesta Mobiilin mahdollisuudet 
lähetystyössä. Mobiili on alusta, ei 
sisältö itsessään. On hätkähdyttävää 

tiedostaa, että maailman ihmisillä 
on käytössään enemmän puhelimia 
kuin hammasharjoja. Ja vain noin 5 
prosenttia älypuhelimen käytöstä on 
puhumista. Kärjessä ovat pelaaminen, 
sääpalvelut, kartat ja sosiaalinen me-
dia. Mikä parasta: kristillinen sanoma 
on vahvasti esillä bittimaailmassa 
toivon tuojana.

Sansassa yhtenä kirkon ja lähe-
tyksen seniorityöntekijänä toimivan 
Ilkka Asikaisen laulusta kanttori Jo-
hannes Vesterisen säestämänä saatiin 
nauttia niin koulutuspäivän aikana 
kuin Raamattu kannesta kanteen 

-illassa. Raamatunopetuksen lisäksi 
Jukka Norvanto kertoi muun muassa 
RKK-ohjelman vaiheista.

Imatran lähetyssihteeri ja tapah-
tumien paikallinen puuhamies Ari 
Niemetmaa oli tyytyväinen yhteisiin 
ponnistuksiin:

– Päivä todella oli ajankohtaisiin 
asioihin pureutuva, ja palaute on ollut 
myönteistä. On pysyttävä median 
välineiden kehityksessä. Meidän kris-
tittyjen on tärkeä näkyä eri viestimis-
sä niin täällä Suomessa kuin maail-
malla, muutoin sen paikan vie joku 
muu. 

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

TOIVOA RIITTÄÄ 
eilen - tänään - huomenna
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Uusi lahjoittaja: jos haluat lisätietoa Sansan työstä 
ilmoita yhteystietosi sähköpostilla sansa@sansa.fi tai 
puhelimitse puh. 019 457 7700.
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Tammikuussa alkanut kristillinen tv-ohjelma on 
otettu innostuneesti vastaan Intiassa. 

”Hei. Olen muslimi, mutta aloin katsella Sinun toivosi -ohjelmaa 
ja kiinnostuin kristinuskosta. Voisitteko kertoa minulle seura- 
kunnan, jonne voisin Delhissä mennä?” -Katsoja

”Tervehdys. Olen pitkään elänyt kirouksen alaisena. Tulin katsoneeksi 
ohjelmaanne, jossa käsittelitte kirouksista vapautumista. Voisitteko lähettää 
minulle vihkosen, jossa kerrotaan aiheesta lisää?” -Naiskatsoja

Sinun toivosi -ohjelma (Aapki Aashaa) opettaa kristinuskon sanomaa ja 
sen vaikutusta jokapäiväiseen elämään.

7111 00406

 l  Yhden viikoittaisen tv-ohjelman kuvaus-  
 ja editointikustannukset   300 euroa.

 l Viisi minuuttia ohjelmaa maksaa 50 euroa
 l Minuutti 10 euroa

”Jeesus vastasi: 
Minä olen tie, totuus ja 
elämä. Ei kukaan pääse 
Isän luo muuten kuin 
minun kauttani.” 
Joh. 14:6

”Olemme saaneet palautteita 
Mumbaista, Punesta, Arunga-
badista, Delhistä, Punjabista, 
Chandigarista ja Gujaratista. 

Ihmiset pyytävät esirukousta saira-
uksien ja rahavaikeuksien vuoksi 

sekä kiittävät ohjelmien sisällöstä”, 
sanoo Amarjit Chugh.

Amarjit Chugh, hindinkielisen 
Sinun toivosi –ohjelman tuottaja.Toivo on löydettävissä ja sitä riittää. Osallistu Sansan keräykseen!

Muuttuva ja muuttava media oli esillä Imatralla
Ensimmäinen medialähetystyön alueellinen ajankohtaispäivä järjestettiin hiljattain Imatralla. 
Seuraavaa suunnitellaan syksyksi jonnekin päin muualle Suomeen.

Imatralla järjestettiin 
tapahtumakokonai-
suus: Medialähetystyön 
ajankohtaispäivän 
jatkoksi vietettiin 
myös kaikille avointa 
Raamattu kannesta 
kanteen -iltaa.

Mervi Viuhko
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KORTTEJA

Sansan 1-osaiset kortit 1 €/kpl 
tai 5 €/10 kpl TARJOUS!
Korttinippu sisältää 10 erilaista 
kukka- ja maisemakorttia raama-
tunlauseilla.

Pakettikortti Onnea! 0,40 €/kpl 
tai 2,50 €/10 kpl TARJOUS!

Sansan 2-osaiset kortit 2 €/kpl
Onnittelukortti Rusokirsikka, 
kannessa teksti: Sydämelliset 
onnittelut. Raamatunlauseella: 
Herra sinun Jumalasi on sinun 
keskelläsi, sankari joka auttaa. 
Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on 
ääneti, sillä hän rakastaa sinua, 
hän sinusta riemulla riemuitsee. 
(Sef. 3:17) Kuva: Anne Rajala.
Osanottokortti, kannessa teksti: 
Lämmin osanotto. Sisällä teksti: 
Suruun osaan ottaen. Kuva: Mar-
jaana Kotilainen.

YO-kortit 2-osaiset
Huovutettu 10 €
Kannessa huo-
vutettu yo-lakki 
ja punainen tai 
vaaleanpunainen 
kukka. Teksti: 
Ylioppilaalle tai 
Paljon onnea. Kä-
sintehty, tuotto 
Hanna-työlle.
Kuvattu 
3,50 €
Kuvassa 
yo-lakki 
ja tumma 
ruusu. 

Teksti: Viisaus tulee sydämeesi, 
tieto tulee sielullesi suloiseksi. 
(San.2:10)
Painettu 
3,30 €
Kansi-
kuvassa 
yo-lakki 
ja punai-
nen ruusu. Teksti: Ylioppilaalle. 
Sisällä: Onnea ja menestystä 
uudelle ylioppilaalle sekä raama-
tunlause: Tuo kaikki hankkeesi 
Herran eteen, niin suunnitelmasi 
menestyvät. (San.16:3)

Muut 2-osaiset kortit
Valmistuneille 3,30 €
Kannessa teksti: 
Valmistumispäi-
vänä. Sisällä: 
Sydämelliset 
onnittelut 
valmistumisen 
johdosta ja runo: 
Toivon sinulle 
kaikkea hyvää 
sekä ruusut taivaan ja maan... 
(A.T. Tuuli)
Äideille 2,50 €

Kannessa teksti: Äidille. Sisällä 
teksti: Onnellista Äitienpäivää 
ja runo: Tänä päivänä onnea toi-
votan ja valoisaa tulevaisuutta. 
Olkoon kanssasi käsi Jumalan. 
Tuokoon huominen valoa uutta. 
(Anna-Mari Kaskinen)

ÄÄNITTEITÄ

Jukka Norvanto
Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelmista cd-levyt MP3-
muodossa: Uusi testamentti (624 
luentoa) 130 €, Vanha testa-
mentti (810 luentoa) 140 €. 
TARJOUS: Uusi ja Vanha testa-
mentti yhdessä ostettuina 240 €.
Sydän-muistitikku 59 €
Jukka Norvannon Raamattu 
kannesta kanteen -opetuksista 
kaikki 4 evankeliumia MP3-
muodossa. Muistitikun koko 8 
gigaa. Sisältää lahjarasian ja 
kaulaketjun.

KIRJOJA

Viisikielinen 20 € UUTUUS!
Laulukirja, noin 800-sivuinen. 
Yli 400 laulua, joissa korostuvat 
herätys, luottamus Jumalan sa-
naan sekä lohdutus ja ilo kaikille 
tarjolla olevasta pelastuksesta 
Jeesuksessa Kristuksessa. Sansa 
on yksi julkaisijoista.

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

Jukka Norvanto
Tahtoisin olla hyödyksi 5 € 
UUTUUS!
Siunattu antaminen 14 € 
TARJOUKSIA:
Tahtoisin antaa anteeksi 3 €
Tahtoisin olla onnellinen 3 €
Tahtoisin rukoilla: Isä, meidän 
3 €
Tahtoisin rukoilla, mutta… 3 €
Vainottu 15 €

Heli Jaakkola (toim.)
Hengen Virrat 27 € UUTUUS!
Hilja Aaltosen tupakokouksissa 
pitämiä puheita.

101 vinkkiä 18 €
Miten pidätte rakkautenne elä-
vänä. Sopii kihla- tai häälahjaksi.
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TILAAMINEN

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

Tarjoukset voimassa 
niin kauan kuin tavaraa 
riittää. Lähetyksiin 
lisätään toimituskulut.

Lähetyskauppa Putiikki 
avoinna keskiviikkoisin 
klo 10–15 Hyvinkään 
toimitalossa, Munckin-
katu 67. Tervetuloa!

Michael Hingson – Susy Flory
1463 porrasta 25 € UUTUUS!
Tositarina sokeasta miehestä, 
hänen opaskoirastaan ja luot-
tamuksen voitosta New Yorkin 
Kaksoistorneissa.

Marli Spieker
Kun toivo voittaa 10 €
When Hope Wins suomeksi. 
Todistus Jeesuksen muuttavasta 
rakkaudesta ja Hanna-työn mer-
kityksestä.

TARJOUKSIA

Golden Keyes Parsons
Aurinkokuninkaan varjossa 15 €
Historiallinen romaani, joka pe-
rustuu osittain tositapahtumiin. 
Kertomus rohkean naisen taiste-
lusta perheensä, rakkautensa ja 
uskonsa puolesta.

Sydämen asiaa -kierrekirja 9 €
Vuorotellen rukouksia ja raama-
tunlainauksia, yhteensä noin 240. 
Takakansi leviää tueksi, joka pi-
tää kirjaa avattuna kuin pöytäka-
lenteria. Hieno lahjaidea!

Jorma Laulaja
Mikä tie, mikä matka! 8 €
Hengellinen matka Abrahamin 
tekstien äärellä.

LAHJAKIRJOJA

Heini Kataja-Kantola – Riikka 
Juvonen
Kastemuistoksi 19 € UUTUUS!

Renita Boyle – Honor Ayres
Ei pilven pilveä taivaalla 15 € 
UUTUUS!

Nina Åström
Minun aarteeni cd 22 € UUTUUS!
Lauluja Hilja Aaltosen sydämeltä

Pekka Laukkarinen
Gloriaa cd 12 € TARJOUS!
Ihmettelen cd 12 € TARJOUS!

Miika Auvinen
Lapsi Kuninkaan cd 5 € TARJOUS!

NUORILLE ja LAPSILLE

Pekka Lindqvist – Pekka 
Rahkonen
Totta Mouses! 21 € UUTUUS!

Antti Laato – Pekka Rahkonen
Se on siinä! 21 €
Kristinusko iki- ja nykynuorille.

Taneli Törölä – Pekka Vähäsarja
Intiaani ja Yöpöllö 12 €

Katariina ja Tero Rautio
Kadonnutta kirkkovuotta 
etsimässä 19 €
8–12-vuotiaille

Marja-Liisa Kuitunen
Yökoulu 19 € UUTUUS! 
7–11-vuotiaille

Maarit Varpu (toim.)
Ajatuksia onnesta 15 € 
TARJOUS!
Kauneimpia ajatuksia onnesta 
menneiltä vuosisadoilta.

MUSIIKKIA

Juha Vähäsarja – Marja Vilkniemi
Avara kuin taivas 19 €
Hartauskirja kuukauden jokaisel-
le päivälle. Kannen maalaus ja 
nelivärikuvitus turkulaisen taitei-
lijan Marja Vilkniemen.

Minea Metsälähde (toim.)
Armias, ole suojani 14,50 € 
TARJOUS!
Sopii sekä yhdessä lapsen kanssa 
luettavaksi että itse lukemaan 
oppineelle selkeän tekstityypin 
ansiosta. Sisältää rakkaimpia ru-
kouksia, kuvituksena nostalgisia 
enkelikiiltokuvia.

SANSA-TUOTTEITA

Merienkeli-adressi 7 € TARJOUS!
Lämpimästi muistaen, raama-
tunlauseilla: Herra on minun 
paimeneni (Ps. 23:1–2). Niin kuin 
uusi taivas ja uusi maa, jotka 
minä luon… (Jes. 66:22) tai teks-
tittömänä.

Kaulanauha 3,80 €
Teksti: Lähetys käynnissä – 
sansa.fi. Väri punainen.

Kosketuskynä 5,50 €
Tarkoitettu taulutietokoneen ja 
matkapuhelimen käyttämiseen. 
Sopii lahjaksi nuorille. Väri mus-
ta tai valkoinen.

Servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan 
yhdessä, Siunaus matkassasi, 
Jaetaan iloa, Sinua siunaten. 
Värit: kanerva, samppanja, vaa-
leanpunainen, -sininen, limetin-
vihreä, keltainen ja valkoinen. 
Sis. 20 kpl.
Lautasliinat 5,90 € /pak.
Teksti: Siunaa Jeesus ruokam-
me… Värit: keltainen, valkoinen, 
limetinvihreä ja samppanja. Sis. 
20 kpl.

HOPEARIIPUKSIA

Herran siunaus 32 €
Raamattu 32 €
Risti 32 €
Enkeli 32 €

Makeispussi 2,50 €
Maut: omenastruudeli ja va-
delmalakritsi. Teksti: sansa.fi, 
Rajattomia lahjoja. Pussin paino 
n. 100 g.
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  LÄHETYSAIKA on Sansan tuottama 
radio- ja medialähetystyön ajankoh-
taisohjelma, joka tarjoaa haastatteluja 
ja haasteita eri puolilta maailmaa. Sen 
toimittaa Merja Kauppinen.
 Lähetysaika on: Radio Deissä ke klo 
17.30–17.45, Radio Kajauksessa su klo 
11.30–11.45 (uusinta ma klo 18–18.15) ja 
Järviradiossa ma klo 17.45–18. Otsikko-
muutokset alla oleviin ovat mahdollisia!

VIIKOT 16–24
vk 16. Lähi-idässä loistaa evankeliumin 
valo
vk 17. Turkkilainen nuorimies valitsi 
Jeesuksen
vk 18. Hanna-työssä jokainen päivä on 
naistenpäivä
vk 19. Millaista on olla kristitty nainen 
Intiassa?
vk 20. Lähetä vahva viesti
vk 21. Radio vapautti vangin
vk 22. Sydänystävä on thaimaalainen
vk 23. Suunta kohti Oulua
vk 24. Alin valinta: Jeesus vai 
Muhammad?

  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 on Elina Vaittinen.
 Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
tuottamaa raamatunopetusta voi seurata: 
Radio Deissä ma–pe klo 21–21.30 (uu-
sinnat arkiöisin klo 2–2.30 ja arkiaamuisin 
klo 6–6.30). Järviradiossa ma klo 6.30 ja 
klo 17.30–18, ti–to klo 6.30–7 ja su klo 
9.25–9.55. Radio Kajauksessa su–to klo 
21–21.30.
 Opetukset ovat kuultavissa myös 
internetin kautta Sansan omilta audiosi-
vuilta www.rkk-sansa.net.

VIIKKO 16
ma 14.4. Kun Mooseskaan ei auta 
(Jer. 15:1–16:21)

ti 15.4. Muista, että olet savea! 
(Jer. 17:1–18:23)
ke 16.4. Kestänkö kritiikkiä? 
(Jer. 19:1–20:18)
to 17.4. Kuoleman ja elämän valinnat 
(Jer. 21:1–22:23)
pe 18.4. Kun kristityn on nimi mulla 
(Jer. 22:24–23:29)

VIIKKO 17
ma 21.4. Vihan malja (Jer. 23:30–25:38)
ti 22.4. Käänny, niin saat elää! 
(Jer. 26:1–27:22)
ke 23.4. Väärät profeetat tuomiolla 
(Jer. 28:1–29:32)
to 24.4. Lohdutuksen aika (Jer .30:1–14)
pe 25.4. Lakkaa itkemästä! (Jer. 31:15–40)

VIIKKO 18
ma 28.4. Aikamoinen aika ostaa pelto 
(Jer. 32:1–33:26)
ti 29.4. Jumala palkitsee uskollisuuden 
(Jer. 34:1–35:19)
ke 30.4. Jumalan sana ei häviä 
(Jer. 36:1–37:21)
to 1.5. Jumala huolehtii omistaan 
(Jer. 38:1–39:18)
pe 2.5. Luotanko Herraan vai ihmisiin? 
(Jer. 40:1–43:13)

VIIKKO 19
ma 5.5. Uskomatonta kovakorvaisuutta 
(Jer. 44:1–45:5)
ti 6.5. Kansat tuomiolla (Jer. 46:1–48:47)
ke 7.5. Edom saa synkän sanoman 
(Jer. 49:1–39)
to 8.5. Lohdutusta lohduttomille 
(Jer. 50:1–52:34)
pe 9.5. Voi Jerusalemia! (Valit. 1:1-2:7)

VIIKKO 20
ma 12.5. Toivoa toivottomalle 
(Valit. 2:8–3:58)
ti 13.5. Herra, muista meitä! 
(Valit. 4:1–5:22)
ke 14.5. Johdanto Ensimmäiseen 
Timoteuskirjeeseen
to 15.5. Aika käydä taisteluun 
(1. Tim. 1:1–3)

pe 16.5. Lakia on käytettävä oikein 
(1. Tim. 1:(3)4–11)

VIIKKO 21
ma 19.5. Käskykin rohkaisee 
(1. Tim. 1:12–20)
ti 20.5. Rukoile eduskunnan puolesta! 
(1. Tim. 2:1–7)
ke 21.5. Miehet ja naiset seurakunnassa 
(1. Tim. 2:8–15)
to 22.5. Seurakunnan kaitsija 
(1. Tim. 3:1–7)
pe 23.5. Salaisuuden julistajat 
(1. Tim. 3:8–16)

VIIKKO 22
ma 26.5. Pahojen henkien oppi 
(1. Tim. 4:1–5)
ti 27.5. Valvo itseäsi! (1. Tim. 4:6–16)
ke 28.5. Lesket seurakunnassa 
(1. Tim. 5:1–10)
to 29.5. Kurinpitoa seurakunnassa 
(1. Tim. 5:11–21)
pe 30.5. Älä arvioi hätäisesti! 
(1. Tim. 5:22–6:8)

VIIKKO 23
ma 2.6. Rahanhimo on pahan juuri
(1. Tim. 6:9–11)
ti 3.6. Uskoko kilpailua? (1. Tim. 6:12–21)
ke 4.6. Timoteus uskoi Jumalaan 
(2. Tim. 1:1–5)
to 5.6. Evankeliumissa ei ole häpeämistä 
(2. Tim. 1:6–18)
pe 6.6. Taistelusta on kysymys 
(2. Tim. 2:1–13)

VIIKKO 24
ma 9.6.  Älä riitele! (2. Tim. 2:14–26)
ti 10.6. Totuuden vastustajat 
(2. Tim. 3:1–14)
ke 11.6. Evankeliumi sopii joka hetkeen 
(2. Tim. 3:16–4:5)
to 12.6. Kiinnitysköydet irtoavat 
(2. Tim. 4:6–12)
pe 13.6. Ystävät ovat tärkeitä 
(2. Tim. 4:13–22)

Kuuluvuus-
alueita

Ohjelmat viikoilla 16–24 | 2014

  RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN JA LÄHETYSAIKA 
kuuluvat Radio Deissä taajuuksilla: 
Espoo–Helsinki–Vantaa 89,0 MHz, 
Hämeenlinna 105,9 MHz, Joensuu 
107,4 MHz, Jyväskylä 94,1 MHz, 
Kemi 100,5 MHz, Kokkola 104,3 
MHz, Kouvola 96,2 MHz, Kristiinan-
kaupunki 89,5 MHz, Kuopio 106,1 
MHz, Lahti 106,4 MHz, Lappeen-
ranta 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.
 RKK ja Lähetysaika Järviradi-
ossa: Alajärvi 100,0 MHz, Helsinki 
107,4 MHz, Hämeenkyrö 106,4 MHz, 
Jyväskylä 91,3 MHz, Kankaanpää 
107,2 MHz, Kannus 92,7 MHz, Kaus-
tinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7 MHz, 
Kurikka 91,3 MHz, Lehtimäki 107,9 
MHz, Lestijärvi 99,1 MHz, Oulu 98,1 
MHz, Parkano 99,6 MHz, Pietarsaari 
94,6 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Pyl-
könmäki 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.
 RKK ja Lähetysaika Radio Kaja-
uksessa: Hyrynsalmi 90,9 MHz, Iisal-
mi 88,3 MHz, Kajaani 95,7 MHz, Ke-
mijärvi 103,5 MHz, Kostamus 104,7 
MHz, Kuhmo 103,2 MHz, Kuusamo 
101,8 MHz, Rovaniemi 99,5 MHz, 
Sotkamo 95,4 MHz, ja Suomussalmi 
87,9 MHz.
 Molemmat kuuluvat näin myös 
Espanjan Aurinkorannikolla (Costa 
del Sol) Radio Finlandian välityksel-
lä taajuudella: 102,6 MHz. Lähetys-
ajat samat kuin Radio Kajauksessa 
(aikaero Espanjassa -1 tunti).

  RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN KUULUU LISÄKSI 
Ruotsissa Södertäljen ja Trollhätta-
nin lähiradioissa (närradio): Söder-
tälje 88,4 MHz, ohjelmaa suomeksi 
la klo 18–19 parittomilla viikoilla. 
Trollhättan 90,6 MHz, ohjelmaa 
suomeksi to klo 17–17.45 (RKK klo 
17–17.30). Ajat paikallisia.
 Norjassa Kaarasjoella sijaitse-
van lähiradion, Radio DSF:n, kautta: 
ma–pe klo 11 ja klo 19.30. Kaaras-
joki 104,5 MHz, Koutokeino 103,5 
MHz, Porsanki 107,6 MHz, Teno 
100,5 MHz sekä Uuniemi ja Vesisaari 
104,6 MHz. Ajat paikallisia.

  LÄHETYSAIKA KUULUU 
MYÖS Ruotsissa Boråsin lähira-
diossa (närradio): Borås 92,5 MHz, 
ohjelmaa suomeksi (kaksi Lähe-
tysaika-osaa) su klo 10.30–11. Aika 
paikallinen.

VAPPUMYYJÄISET 
Hyvinkäällä torstaina 1.5. klo 10–13. 
Sansan toimitalossa, Munckinkatu 67.

Avaussanat klo 10 Pekka Kiuttu. 
Sima- ja munkkitarjoilu. Leivonnaisia, käsitöitä, 
arvontaa, pihakirppis, riksa-ajelua, makkaranpaistoa 
ja mukavaa yhdessäoloa.

Lähetyskauppa Putiikista lahjat, kirjat ja kortit 
kevään juhliin. 
Putiikki on avoinna myös keskiviikkoisin klo 10–15. 

TERVETULOA!      Tuotto medialähetystyöhön

Otamme mielellämme vastaan myyjäistuotteita ja 
arvontapalkintoja. Leivonnaisten tulee olla pakattuina 
sekä varustettuina tuoteselostuksella ja leivontapäi-
vällä. Ne voi toimittaa Sansaan, Munckinkatu 67, 05800 
Hyvinkää. Lisätietoja Pirjo Hyövälti, p. 050 546 3541 tai 
pirjo.hyovalti@sansa.fi.

LÄHETYS KÄYNNISSÄ.   |   019 457 7700   |   www.sansa.fi

TUOTTEITA
VASTAANOTETAAN!
Oulussa 14.–15.6. vietettäviä Medialähetyspäiviä 
varten otamme mielellämme vastaan elintarvikkeita, 
myyjäistuotteita ja arvontapalkintoja.

Elintarvikkeista voit lahjoittaa kahvia, sokeria, teetä 
ja kuivakakkuja sekä leivontatarvikkeita. Valmiiden 
leivonnaisten tulee olla pakattuina sekä varustettuina 
tuoteselostuksella, leivontapäivällä ja tekijän nimellä.

Ilmoita elintarvikelahjoituksestasi ennakkoon 31.5. 
mennessä Pirjo Hyövälti, p. 050 546 3541 tai 
pirjo.hyovalti@sansa.fi. 

Lahjoitukset voi toimittaa Sansaan: Medialähetys Sa-
nansaattajat, Munckinkatu 67, 05800 Hyvinkää. Oulun 
ja ympäristön elintarvikelahjoituksia vastaanotetaan 
Cafe Kryptassa, joka on Tuomiokirkon alakerrassa auki 
torstaisin klo 11–16.

KIITOS JO ETUKÄTEEN!
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▶ 11.4. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa klo 17 lähetyspiiri, 
Pirjo Juntunen.

▶ 13.4. SALO Halikon kirkossa 
klo 10 messu, saarna Timo Reuh-
kala. Srk-talossa kahvit ja Intia-
lähetystilaisuus. Reuhkala.

▶ 13.4. SOTKAMO Vuokatin-
rannan naistenpäivillä (SRO) 
klo 9 raamattuopetus Rohkeasti 
eteenpäin – Mestarin matkassa, 
Pirjo Juntunen (seniori). Klo 12 
Vuokatin kirkossa messu, saarna 
Juntunen.

▶ 24.4. EVIJÄRVI Srk-talolla, 
Pappilankuja 1, klo 18.30 Keskel-
lä elämää, lähetyksen merkeissä, 
Satu Hauta-aho (VAT).

▶ 25.4. OULU Keskustan srk-
talolla, Isokatu 17, klo 18–21 
Tommi Kaleniuksen konsertti 
(maksuton). Lähetysinfoa, Arja 

Savuoja.

▶ 27.4. PORVOO Tuomiokirkos-
sa, Kirkkotori 1, klo 10 alkavan 
messun jälkeen srk-kodissa, 
Lundinkatu 5, kirkkokahvit ja lä-
hetystilaisuus, Marja Soikkeli.

▶ 27.4. OULU/Kiiminki Kii-
mingin kirkossa klo 10 messu, 
saarna Arja Savuoja. Kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus srk-talolla, 
Kirkonniementie 6, Medialähe-
tystyö – evankeliumin kiitorata, 
Savuoja.

▶ 29.4. KEMPELE Kirkonkylän 
srk-kodilla, Kirkkotie 11, klo 18 
Hanna-ryhmän startti-ilta, Arja 
Savuoja.

▶  4.5. HELSINKI Mikael Agri-
colan kirkossa, Tehtaankatu 23, 
Tuomasmessu klo 18, saarna 
Juha Auvinen.

▶ 11.5. KIRKKONUMMI Pyhän 
Mikaelin kirkossa, Tallinmäki 
1, klo 10 messu, saarna Anitta 

Vuorela. Keskustan srk-talossa, 
Seurakunnantie 1, lähetyslounas 
ja lähetystilaisuus, Vuorela.

▶ 13.5. NIVALA Karvoskylän 
kappelissa, Autiorannantie 14, 
klo 18.30 Haapajärven ja Nivalan 
srk:ien yhteinen lähetysilta. 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän me-
diatyö, Arja Savuoja.

▶ 15.5. ORIMATTILA/Artjärvi 
Artjärven srk-kodissa, Kirkkotie 
23, klo 18 Lähetyksen lauluilta. 
Intian tv-työ, Salamat Masih 
(seniori).

▶ 15.5. VARKAUS Kuoppakan-
kaan työkeskuksessa, Kuoppa-
kankaankatu 11, klo 18 Viisikie-
lisen laulajaiset, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 16.5. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa klo 17 lähetyspii-
rin kevätjuhla, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 25.5. LEMPÄÄLÄ Pyhän Birgi-
tan kirkossa, Kirkkopolku 1, klo 
10 messu, saarna Matti Korpiaho 
(seniori).

▶ 29.5. KUOPIO NNKY:llä, Myl-
lykatu 5, klo 15 Viisikielisen lau-
lajaiset, Pirjo Juntunen (seniori).

▶ 1.6. MÄNTTÄ-VILPPULA 
Mäntän kirkossa, Länsitorinkatu 
2, klo 10 messu, saarna Marko 
Pihlajamaa. 
Vilppulan kirkossa, Riihikankaan-
tie 14, klo 13 messu, saarna Mar-
ko Pihlajamaa. Lähetystilaisuus 
Vilppulan srk-kodilla, Keskuskatu 
8, Pihlajamaa.

▶ 1.6. KAJAANI Kirkossa klo 
18 Viisikielisen laulajaiset, Pirjo 
Juntunen (seniori).

▶ 1.6. OULU/Oulujoki Oulujoen 
kirkossa, Oulujoentie 69, klo 10 
messu, saarna Arja Savuoja. Me-
dialähetysinfo kirkossa messun 
jälkeen, Savuoja.

▶ 8.6. VIHTI Vihdin kirkossa klo 
10 messu, saarna Matti Korpi-
aho (seniori). Kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Pyhän Hengen 
työ jatkuu – saavuttamattomien 
saavuttaminen Sanansaattajien 
työn kautta, Korpiaho.

▶ 14.–15.6. OULU Tuomiokir-
kossa, Kirkkokatu, ja Keskustan 
srk-talossa, Isokatu 17, Medialä-
hetyspäivät teemalla Lähetä vah-
va viesti. (ks. erillinen ilmoitus 
tässä lehdessä)

Tapahtumia huhtikuusta kesäkuulle 2014

TERVETULOA
JUHLAVUODEN 
TAPAHTUMIIN!

OPKOn juhlakesäleiri koko perheelle
16.–20.7.2014 Valkealan kristillisellä opistolla
• Raamattutunteja ja seminaareja ajankohtaisista aiheista; puhujina 

Irma ja Paavo Moilanen, Marjo ja Timo Tavast, Olavi Peltola, 
Jari Kekäle, Timo Junkkaala, Jussi Miettinen ym.

• Paljon aikaa yhdessäoloon, saunomiseen ja uimiseen sekä ulkoi-
luun luonnonkauniissa maastossa. Lapsille ja nuorille oma ohjelma.

La 19.7. avoin 50-vuotisjuhlapäivä klo 11.30–18.00, mm. terveiset 
europarlamentista, välähdyksiä ja lauluja menneiltä vuosikymmeniltä. 

• Ilmoittautumiset ja lisätiedot: opko.fi/kesaleiri tai (09) 612 9940

Paikallisjuhlia: 
La 26.4. Kuopio klo 15, Alavan kirkon seurakuntasali
Su 27.4. Tampere klo 11, Hervannan kirkko
Su 25.5. Pori klo 10, Teljän kirkko

Lisätietoja:  
opko.fi/juhlavuosi

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

Lähetyskutsuja Oulun hiippakunnassa

KUTSU

Medialähetys
Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet kutsutaan sääntö-
määräiseen kevätkokoukseen Ouluun perjantaina 13.6.2014 
klo 18. Keskustan seurakuntatalo, osoite Isokatu 17, Oulu.

Käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat.

Tarjoilu alkaa klo 17.30. Samassa rakennuksessa on samana 
päivänä klo 11–17 Lahjat liikkeelle -koulutusseminaari teemal-
la Vaikuttava medialähetys.

Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen viimeistään 16.5.2014 
erja.tillgren@sansa.fi tai p. 050 564 3843.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Medialähetys Sanansaattajat ry., hallitus

KAKSI MATKAA PERSIAAN
• 2.–9.10.2014 matkamme vie meidät Iranissa, entisessä Persi-
assa, Teheraniin, Shiraziin, Persepoliksen rauniokaupunkiin, Isfahaniin, 
Abyanehin historialliseen vuoristokylään ja Kashaniin. 
Matkan hinta on 1 490 euroa + viisumikulut 80 euroa.

• 4.–14.12.2014 olevalla matkalla saamme tutustua Teheraniin 
ja Raamatusta tuttuun Susaan, vierailemme profeetta Danielin hauta-
mausoleumilla ja näemme yhden parhaiten säilyneistä zikkurateista 
eli porraspyramideista. Näemme runoilijoiden Shirazin, Persepoliksen, 
Isfahanin, Abyanehin ja Kashanin. Matkan hinta on 
1 690 euroa + viisumikulut 80 euroa.

• Matkojen hintaan kuuluvat lennot, majoitus 2hh puolihoidolla, 
kiertoajelut pääsylippuineen. Englanninkielinen opastus ja suomalainen 
matkanjohtaja. Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkatoimisto Monsuuni 
Oy.

• Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Marko Heusala, 040 569 2482, mhe-
usala@hotmail.com. Lisätietoja myös: www.facebook.com/persia2014.
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▶ 3.5. PUDASJÄRVI Srk-talon 
kirkkosalissa, Varsitie 12, klo 
10–13.30 lähetyksen päivä, keit-
tolounas. Merja Kauppinen ja 
Arja Savuoja.

▶ 4.5. KEMINMAA Kirkossa, 
Kirkkotie 1, klo 10 messu, jonka 
jälkeen srk-keskuksessa, Ranta-
tie 61, Lähetyskutsut, Kauppinen 
ja Savuoja.

▶ 4.5. TORNIO Suensaaren 
srk-talolla, Kirkkokatu 13, klo 
18 Lähetyskutsut, Kauppinen ja 
Savuoja.

▶ 5.5. OULU/Karjasilta Kas-
tellin kirkossa, Töllintie 38, klo 
18 Lähetyskutsut, Kauppinen ja 
Savuoja.

▶  6.5. KOKKOLA/Suomalai-
nen Lähetyssopessa, Läntinen 
kirkkokatu 19, klo 18 Lähetyskut-
sut, Kauppinen ja Savuoja.

▶ 7.5. HAAPAVESI Srk-keskuk-
sessa, Tähtelänkuja 5, klo 18 
Lähetyskutsut, Kauppinen ja 
Savuoja.

Lähetyskutsut ovat draamallisia 
lähetystilaisuuksia.

”Tulkaa, sillä kaikki on valmiina.” Sansan kolehtipyhänä 23.2.2014 
ehtoollista jakoivat Ylistaron kappeliseurakunnan kirkossa vapaa-
ehtoistoiminnan johtaja, diakoni Mervi Viuhko, seurakuntapastori 
Jarmo Happonen, kappalainen Marketta Veikkola ja nuorisotyön-
ohjaaja Sami Nortunen.

Leena Punkari



Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Päiväys

Allekirjoitus

LIITY NYT
Sansan kannattavaksi jäseneksi

Unelmamme on, että yhä useampi ihminen maail-
massa kuulisi sanoman Jeesuksesta. 
Sansa löytää mediat, joilla evankeliumi 
tavoittaa laajasti maailman pimeimmätkin 
kolkat.

Tämän näyn toteuttamiseksi haastamme 
Sinut Sansan kannattavaksi jäseneksi. Jäsenenä 
saat kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Lähde-
lehden ja Sinulla on puheoikeus Medialähetys 
Sanansaattajien kevät- ja syyskokouksissa.

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ KIITOS,
Haluan liittyä 
Medialähetys 
Sanansaattajien 
kannattavaksi jäseneksi

 henkilöjäsen 45 €/vuosi
 opiskelija 30 €/vuosi
 eläkeläinen 30 €/vuosi

Jäsenenä saan Lähde-lehden.

Voit liittyä jäseneksi myös netissä:
sansa.fi

Leena Punkari

Kun Medialähetys Sanan-
saattajat (Sansa) viime 
vuonna täytti pyöreitä, 
esiteltiin seurakunnille 

mahdollisuus nimetä oma Sansa-
lähettiläänsä kertomaan medialähe-
tystyöstä paikallisesti. Monet siihen 
tarttuivatkin.
 – Kun meillä Alavan seurakun-
nassa tuli asia puheeksi, sanoin, että 
voisinhan minä yrittää, ellei joku 
muu halua, Sinikka Marttila kuvaa.
 – Kun tänä vuonna otettiin esille, 
että lähettilässopimusta voisi seu-
rakunnan ja Sansan välillä jatkaa, 
sanoin, että voisinhan minä… Kat-
sotaan nyt, mitä tästä kehkeytyy vai 
kehkeytyykö mitään!
 – Uudistettu sopimus on voimas-
sa toistaiseksi.
 Marttila on Sansa-lähettiläänä 
ollut mukana joissakin oman ja 
naapuriseurakuntansa Männistön 
tilaisuuksissa. Matka-Putiikkiin hän 
suhtautuu vielä arvioiden, koska 
ei koe itseään kauppiaaksi. Sansan 
kortteja hän sanoo jo myyneensä.

Rippikoulusta
seurakuntaan

Sinikka Marttila, 61, on syntynyt Par-
kanossa, josta perhe muutti isän työn 
perässä ensin Poriin ja sitten Savoon. 
Rippikoulunsa hän kävi Kuopion 
tuomiokirkkoseurakunnassa, mutta 
on aikuisuutensa kuulunut samoihin 
aikoihin perustettuun Alavan seura-
kuntaan.
 – Rippikoulusta on luontevaa 
siirtyä toimimaan seurakunnassa. 
Minäkin menin kerhonjohtajakoulu-

Toisen kauden Sansa-lähettiläs
MUKANA MISSIOSSA Sairaanhoitaja, diakonissa Sinikka Marttila on toista vuotta Sansa-lähettiläänä 
Kuopion Alavan seurakunnassa. Ensin Sansan 40-vuotisjuhlavuoden 2013, nyt toistaiseksi.

Sinikka Marttilalla on kotona matkalaukussa Matka-Putiikki. Tehtävä Intiassa -semi-
naarissa oli Putiikin tuotteita ja Sansan ilmaismateriaalia paikan päällä.

tukseen ja myöhemmin pyhäkoulun-
opettajaksi. Olin mukana palvelupii-
rissä, joka oli Kuopion seurakuntien 
yhteinen hanke diakoniakeskuksessa 
nuorille aikuisille.
 – Kirkkokuorolainen olen edel-
leen. Nykyisin laulan myös seura-
kunnan Zipporim-kuorossa.
 Uskonratkaisun Sinikka sanoo 
tehneensä 70-luvulla. Muistelee sen 
tapahtuneen samana vuonna 1973, 
kun Sansa perustettiin, vaikka asiat 
eivät toisiinsa liitykään.
 – Olin kesätöissä Floridassa vam-
maisten leirikeskuksessa ja tunsin 
itseni aika yksinäiseksi, vaikka oli 
siellä muitakin eurooppalaisia, yksi 
poika Suomestakin. Camp Ameri-
ca -järjestö, jota edusti Suomessa 
työvoimaministeriö, välitti nuorille 
työpaikkoja.
 – Uskonnollista toiminta ei ollut, 
eikä siellä mitään erityistä tapah-
tunut. Kyse oli ihan luonnollisesta 
kehitysvaiheesta ja asioiden mietti-
misestä.

Luontevasti
luottamushenkilöksi

Sinikka Marttila on toiminut pa-
rikymmentä vuotta seurakunnan 
luottamushenkilönä. Välillä Alavan 
seurakuntaneuvoston jäsenenä, välil-
lä varajäsenenä – ja samalla seura-
kunnan lähetystyön johtokunnassa 
varsinaisena tai varajäsenenä.
 Yksi kausi kului Kuopion seura-
kuntien yhteisen kirkkoneuvoston 
varsinaisena jäsenenä. Nykyisin 
Marttila on yhteisen kirkkovaltuus-
ton varajäsen.

 – Kirkkopoliittisesti haluan olla 
yleiskristillinen ja seurakuntaväen 

listoilla. En minkään puolueen, enkä 
minkään muunkaan alaosaston. hän 
korostaa.

 – Mitä vanhemmaksi tulen, sitä 

suvaitsevaisemmaksi tulen.
 Lähetystyö on Alavan seura-

kunnassa tärkeä asia. Yhteistyöso-
pimuksia on niin Sansan, Suomen 
Lähetysseuran, Kylväjän kuin Kan-
sanlähetyksen kanssa. Sansan työssä 
seurakunta tukee radiolähetystyötä 
Intian Gujaratissa.

 Sinikka on käynyt Intiassa pari-
kymmentä vuotta sitten, Goassa. Se 
ei hänen mielestään ainakaan silloin 
ollut intialaisinta Intiaa, ja kristinus-
kokin vaikutti erilaiselta kuin Suo-
messa. 

Mervi Viuhko

Mitä vanhemmaksi tulen, 
sitä suvaitsevaisemmaksi 
tulen.
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