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  JUHA AUVINEN medialähetysjohtaja

Jumalan sana 
tekee ihmisen vapaaksi
Matti ja Tuula Korpiaho

 LÄHETYSPYHÄN 12.10. TEKSTEISTÄ 
yksi on Psalmista 119. Psalmin kirjoitta-
ja kuvaa kauniilla tavalla Jumalan sanan 
suloisuutta, joka on hänelle avautunut sen 
päivittäisen tutkimisen kautta.
 Hän on oppinut rakastamaan Juma-
lan lakia ja säädöksiä, jotka tekevät hänet 
viisaammaksi kuin hänen vihollisensa. 
Samalla sanan tutkiminen on tehnyt hänet 
myös viisaammaksi kuin kaikki hänen 
opettajansa ja hänen kansansa vanhimmat.
 Jumalan sanasta Psalmin kirjoittaja saa 
lohdutuksen, voiman ja tasapainon elä-
määnsä. ”Sinun päätöksistäsi en poikkea 
syrjään, sillä sinulta minä olen oppini saa-
nut.” (Ps. 119:102) Sana teki hänet vapaak-
si.

RAKKAUS JUMALAN SANAAN antaa ilon 
olla mukana lähetystyössä, tukea sitä ru-
kouksin ja varoin. Jumalan sanaa rakasta-
va ihminen on myös sanansaattaja.
 Medialähetystyö välittää sanan ihmisil-
le eristetyissäkin oloissa, suljettujen ovien 
sisällä tai avaran luonnon keskellä.
 Eräs marokkolainen lääkäri kuuli Juma-
lan sanan radion välityksellä ja hänen sy-
dämessään syntyi usko. Hän todisti siitä, 
miten sana avasi hänelle uskon Herraan 
Jeesukseen. 
 – Etsin Jumalaa, mutta en tiennyt hänen 
olevan niin lähellä, hän kertoi. Hänen 
kotinsa palvelee nykyisin pienen seura-
kunnan kokoontumispaikkana. Nyt hän 
voi seurakuntansa kanssa olla mukana 
satelliittitelevision välityksellä yhteisissä 
jumalanpalveluksissa. 

 INTERNETIN MERKITYS radion, television ja 
painetun viestinnän rinnalla kasvaa voimakkaasti 
kaikkialla maailmassa. ”Netti” mahdollistaa sisäl-
töjen seuraamisen milloin ja missä tahansa monen-
laisista päätelaitteista.

PUOLUEETON TUTKIMUSLAITOS Pew Research 
Center julkaisi 2013 tutkimuksen internetin käytös-
tä islamilaisissa maissa. Tulosten mukaan kaikkial-
la maailmassa muslimit, jotka käyttävät internetiä, 
suhtautuvat muita muslimeja avoimemmin kris-
tinuskoon. Heidän asenteensa myös länsimaista 
mediaa kohtaan on myönteisempi kuin sellaisten, 
jotka eivät käytä internetiä.
 Tutkimus tehtiin 39 Lähi-idän, Euroopan, Aasi-
an ja Afrikan islamilaisessa maassa. Haastatelluista 
noin 37 000 ihmisestä 18 prosenttia käyttää interne-
tiä kotonaan, koulussa tai työpaikalla.
 Maiden välillä oli kuitenkin suuria eroja. Af-
ganistanissa vain kaksi prosenttia muslimeista 
käyttää internetiä, kun taas Kosovossa käyttäjiä on 
59 prosenttia.

VERTAILUKELPOISIA LUKUJA saatiin 25 maasta. 
Tutkimus paljasti, että internetin käyttäjät ovat 
keskimäärin nuorempia ja paremmin koulutettuja 
kuin muslimit, jotka eivät käytä internetiä. Käyttä-
jistä miehiä on hieman naisia enemmän.
 Internetin käyttäjien asenne länsimaista popu-
laarikulttuuria, elokuvia, musiikkia ja televisio-
ohjelmia kohtaan on 17 prosenttia avoimempi kuin 
muiden muslimien. Samoin he pitävät epätoden-

näköisenä, että länsimainen viihde vahingoittaisi 
moraalia heidän omassa maassaan.

INTERNETIÄ KÄYTTÄVÄT muslimit suhtautuvat 
siis muita muslimeja avoimemmin kristinuskoon. 
Esimerkiksi Pakistanissa 35 prosenttia internetin 
käyttäjistä näki kristinuskossa ja islamissa paljon 
yhteistä. Sellaisista, jotka eivät käytä internetiä, 
vain seitsemän prosenttia näki uskonnoissa jotakin 
samanlaista.
 Sen sijaan internet ei näytä suuresti vaikuttavan 
käyttäjänsä käsityksiin oman uskontonsa tulkin-
nasta.

MITÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ tutkimuksesta olisi teh-
tävä? Media vaikuttaa maailmankuvaan ja lisää 
toisten ihmisten ja uskontojen ymmärtämistä.
 Länsimaisuus ei suinkaan aina tarkoita kristil-
lisyyttä. Internetin käyttäjiä kristinusko kuitenkin 
kiinnostaa myös islamilaisissa maissa. 

Media vaikuttaa maailmankuvaan 
ja lisää toisten ihmisten 
ja uskontojen ymmärtämistä.
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 LÄHDE 5/2014 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin jaloin. 
Tässä numerossa ovat esillä ainakin Afrikan sarvi, Indonesian Bali ja Jaava, Intia, Japani, Keski-Aasia ja Lähi-itä, 
Kroatia, Kypros, Mongolia, Pohjois-Afrikka ja Turkki.

Jumalan kädessä oma 
aika ja omat lahjat 
tulevat siunatuiksi.

Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

   IKKUNA

  LÄHETYSKULMA 
 
4  UUTISIA

5  TEOLOGIA Lähetys on rakkautta, 
 äänessä lähetystyön koordinaattori Ulla 
 Mäkinen Oulusta.

6–9  PÄÄJUTTU Sansan vapaaehtois-
 toiminnasta ja seurakuntayhteistyöstä, 
 ystävistä, tiimeistä ja ryhmistä.

10  LAAJAKAISTA  Timo Lankinen 
 pähkäilee antamista, kuluttamista ja 
 omistamista.
 
11-14  PUTIIKKI JA LÄHDE

15  HAASTATTELU Nikoo Ordodary on 
 SAT-7 Parsin uusi apulaisjohtaja ja 
 kotoisin Iranista.

16  LÄHTEELLÄ Marko Pihlajamaan 
 opettaa, Miten usko voisi vahvistua?

  RUKOUS

17  KIRJE KENTÄLTÄ Elina Braz de 
 Almeida Kroatiasta kertoo Jumalan 
 uskollisuudesta.

  SANSALAISENA Vuorossa hallituksen 
 jäsen Kari Eskelinen.
 
18-19  PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja 
 katsojien palautteita maailmalta.

20  RADIO-OHJELMAT

21  MUKANA MISSIOSSA Kirkon lähetys-
 teologi Jaakko Rusaman mielestä 
 Sansalla on selkeä tehtävä ja 
 huomattava tavoittavuus.

22-23  LÄHDE MUKAAN Tällä kertaa 
 erikseen sekä lähetyspyhävierailut 
 12.10. että Nikoo Ordodaryn 
 (SAT-7 Pars) vierailut seurakunnissa.

24  MENKÄÄ SIIS JA LÄHDE Lehden 
 vuosikymmenet

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.
 Sansa perustettiin Hyvinkäällä vuonna 1973. Se tukee  
kristillistä mediatyötä 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  
Seuraava numero
ilmestyy 12.12.2014. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee olla 
toimituksessa 5.11.2014.
Kannen kuva 
Leena Punkari

Tärkeää tehtävää voi toisinaan toteuttaa myös 
leikitellen. Alavuden alueellisen Hanna-päivän 
yhteistyötä arpajaisringissä.

  
 

Mervi Viuhko
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Sansa

  SANSAN kansainvälisen 
kumppanuustoiminnan joh-
taja ja SAT-7 Euroopan halli-
tuksen puheenjohtaja Timo 
Reuhkala kuvailee tapahtu-
maketjua ainutlaatuiseksi. 
Ensin Turkin hallitus myönsi 
kanavalle toimiluvan, sitten 
Kiinasta tuli lahjoitus, joka 
kattaa kolmen kuukauden 
lähetyskulut.
 Turkkilaiset satelliittipai-
kat olivat kuitenkin täynnä. 
Sitten avautui uusi satelliit-
ti, Turksat 4A, jonka kautta 
myös SAT-7 Türkin ohjelmis-
to on nyt alkanut näkyä.
 – Uuden satelliitin käyt-
töönoton yhteydessä turk-
kilaiset satelliittitelevision 

katsojat – joita on valtaosa 
maan väestöstä – ovat joutu-
neet virittämään vastaanotti-
mensa uudelleen. Samalla he 
ovat saaneet kanavalistalleen 
myös SAT-7 Türkin, Reuhka-
la iloitsee.

SAT-7 TÜRK oli jo aiemmin 
laajentanut ohjelmistoaan 
ympärivuorokautiseksi, 
mutta viimeisen vuoden 
ajan ohjelmat ovat olleet 
katsottavissa vain interne-
tissä. Paikallisesti tuotetussa 
ohjelmistossa on tarjontaa 
muun muassa lapsille, 
nuorille ja naisille sekä 
runsaasti kristillistä 
opetusta.
 Ohjelmillaan SAT-7 Türk 
haluaa rohkaista 80 miljoo-

nan asukkaan Turkin pientä 
kristittyä vähemmistöä ja an-
taa ei-kristityille luotettavaa 
tietoa kristinuskosta. Turkin-
kieliset ohjelmat palvelevat 
myös laajaa ulkoturkkilaista 
väestöä.
 SAT-7 Türkin edeltäjä 
Türk-7 aloitti toimintansa 
vuonna 2006. Vuonna 2010 
siitä tuli SAT-7 Türk.

SATELLIITTITELEVISIOYHTIÖ 
SAT-7 on kristillinen ja voit-
toa tavoittelematon. Turkin-
kielisen kanavan lisäksi sillä 
on kolme arabiankielistä ja 
yksi farsinkielinen kanava. 
Medialähetys Sanansaattajat 
(Sansa) tukee SAT-7:n tele-
visiotyötä kaikilla kolmella 
kielellä. 

SAT-7 Türk sai pysyvän
toimiluvan Turkissa
Kristillisen satelliittitelevisio SAT-7:n turkinkielinen kanava on saanut 
pitkän hakuprosessin jälkeen pysyvän toimiluvan ja lähetyspaikan Turkin 
suosituimmassa satelliitissa.

Raamattu on maailman 
käännetyin kirja
Kirkon tiedotuskeskus

  YKSI KOKONAINEN raamatunkirja vähintään oli 
viime vuoden loppuun mennessä käännetty 2 551 kie-
lelle. Koko Raamattu oli käännetty 491 kielelle, Uusi 
tai Vanha testamentti 1 257 kielelle. Yhtyneet Raamat-
tuseurat pitävät kielitilastoa, jonne raamatunkäännök-
set merkitään.
 Suomalais-ugrilaisten kielten kääntämisessä tapah-
tui merkittäviä, sillä marraskuussa 2013 julkaistiin 
ensimmäinen udmurtinkielinen Raamattu. Työ kesti 
yli kaksi vuosikymmentä.
 Yleensä koko Raamatun käännöstyö kestää 12 
vuotta. Udmurtinkielinen Raamattu on viides Venäjän 
vähemmistökielelle käännetty Raamattu. Siitä puuttu-
vat vielä apokryfikirjat, jotka julkaistaan myöhemmin.
 Yhtyneet Raamattuseurat aloittivat vuonna 2013 
hankkeen, jossa Pipliaseurojen kääntäjät tekevät sata 
uutta käännöstä. Kampanja kestä tuhat päivää ja sen 
kuluessa käännetään 45 Raamattua kielille, joille sitä 
ei ole aikaisemmin käännetty. Hanke on nyt puolivä-
lissä. 

Rkk-ohjelmaa kuuntelee 
viikoittain jopa 200 000
Sansa

  SANSAN TUOTTAMA Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelma tavoittaa jopa 200 000 viikkokuuntelijaa Jär-
viradion, Radio Dein ja Radio Kajauksen taajuuksilla. 
Kuuntelijat äänestivät sen kaupallisten radioasemien 
viime vuoden neljän parhaan ohjelman joukkoon.
 Radioiden ääressä kokoontuu aamuvarhain ja 
iltayhdeksältä hyvin erilaisten kuuntelijoiden seura-
kunta. Viitenä päivänä viikossa lähetettävästä ohjel-
masta on tullut monelle tärkeä matkakumppani.
 – Rkk-ohjelman radiointi joka arkipäivä on suuri 
sijoitus, mutta uskomme sen kannattavan. Ohjelma 
auttaa suomalaisia kuulijoita ymmärtämään radion 
mahdollisuudet myös ulkomailla. Moni on alkanut 
kantaa vastuuta radiolähetystyöstä kustantamalla 
ohjelmia esimerkiksi Kiinaan tai Lähi-itään, mediake-
hitysjohtaja Ilkka Kastepohja kertoo.
 Raamattua opettaa ohjelmassa teologian lisensiaat-
ti, diplomikielenkääntäjä Jukka Norvanto, joka toimii 
nykyään Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysteologina. 
Ohjelman toimittaa ja juontaa filosofian maisteri Elina 
Vaittinen. 

Merja Kauppinen

SAT-7 Türkin toimitalo sijaitsee Istanbulissa. Studiossa kuvataan juuri Lääkärin vastaanotto -keskusteluohjel-
maa, kun kanavajohtaja Melih Ekener esittelee uusia tiloja.

Timo Reuhkala

  TWR-INTIA JA Medialä-
hetys Sanansaattajat (Sansa) 
ovat sopineet kahdesta uudes-
ta hindinkielisestä tv-ohjelma-
sarjasta Intiassa. Ensimmäi-
sen lähettäminen aloitetaan 
helmikuussa 2015.
 Sansan projektityöntekijä 
Amarjit Chugh kirjoittaa 52 
käsikirjoitusta, jotka kuvataan 
TWR-Intian studiossa Banga-
loressa. Tavoitteena on käyt-

tää useita kanavia ohjelman 
lähettämiseen.
 Ohjelmasarjasta tulee uusi 
osa ulos kerran viikossa. Uu-
sintoja on tarkoitus lähettää 
jonkin verran viikon aikana, 
jotta mahdollisimman moni 
katsoja ehtii nähdä osan.

SAMALLA PÄÄTETTIIN jo myös 
seuraavasta kaudesta 2015–
2016. Amarjit Chugh tekee 
seuraavat 52 käsikirjoitusta 
yhdessä TWR-Intian nime-

ämän työntekijän kanssa ja 
kouluttaa häntä tehtävään.
 Tämä uusi, viikoittainen 
ohjelmasarja alkaa näkyä 
vuoden 2016 helmikuusta 
eteenpäin.
 Amarjit Chughin viime 
vuonna Suomessa tekemä 52 
ohjelman sarja Aapki Aashaa 
eli Sinun toivosi alkaa näkyä 
Shubsandesh Television 
-kanavalla joulukuun alussa 
2014. Se on hindinkielinen, 
kristillinen perhekanava. 

Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) projektityöntekijät Marjut ja 
Amarjit Chugh parlamenttitalon edustalla New  Delhissä Intiassa.

Timo Reuhkala

Hindinkielisen ohjelmasarjan 
televisioiminen jatkuu Intiassa
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Osallistuminen 
maailmanlaajuiseen 
lähetystehtävään kasvaa 
paikallisseurakunnasta.

Ulla Mäkinen

Jeesuksen syntyminen ihmi-
seksi oli ainutkertainen tapah-
tuma, osa pelastushistoriaa, 
historiaa, joka on takanam-

me, menneisyydessä. Mutta Jumalan 
rakkaus ei sijoitu vain historiaan. Se 
vaikuttaa tänäkin päivänä.
 Miten se ilmenee? Näkyykö siitä 
merkkejä? Voiko sen tunnistaa, kokea, 
elää?
 Kirkkolain ja -järjestyksen mukaan 
lähetystyö on seurakunnan tehtävä. 
Kirkon lähetysstrategia vuoteen 2015 
korostaa entisestään seurakuntaa lä-
hetystyön tekijänä.
 Vuonna 2013 seurakunnilla oli 
2 241 nimikkosopimusta kirkon lähe-
tysjärjestöjen kanssa. Niiden mukaan 
seurakunnat tukivat lähetysjärjestöjä 
13,6 miljoonalla eurolla.
 Lisäksi seurakunnissa kerättiin 
muutoinkin varoja lähetystyölle. Oli 
kirkkohallituksen määräämiä ja seu-
rakunnan valitsemia kolehteja, vapaa-
ehtoistoimintaa, tempauksia jne.
 Seurakunnat ja yksityiset lahjoit-
tajat antoivat viime vuonna kirkon 
lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulko-
maanavulle yhteensä 55,8 miljoonaa 
euroa. Kokonaiskannatus nousi edel-
lisvuodesta 1,4 miljoonalla eurolla. 
Medialähetys Sanansaattajien osuus 
kokonaiskannatuksesta oli kuusi pro-
senttia.

Vastuu on seurakunnan

Seurakuntien lähetystyössä vapaa-
ehtoisia työntekijöitä oli yli 15 000. 
He järjestivät tapahtumia, pitivät 
pienryhmiä, neuloivat, leipoivat, 
nikkaroivat, haravoivat, rakensivat ja 
rukoilivat. Luvut osoittavat, että seu-
rakunnat ja seurakuntalaiset ottavat 
lähetystehtävänsä vakavasti.
 Solmiessaan nimikkosopimuksen 
seurakunta valitsee ja sitoutuu tietyn-
laiseen lähetystyöhön yhdessä lähe-
tysjärjestön kanssa. Seurakunnalla tai 
seurakuntayhtymällä on itsenäinen 
päätäntävalta sopimusten tekemisessä 
ja talousarviomäärärahojen kohden-
tamisessa, vaikka Kirkon lähetystyön 
keskus onkin antanut siitä suosituk-
sia.
 Kun yhteistyösopimus solmitaan, 
se velvoittaa seurakuntaa hengel-
liseen ja taloudelliseen vastuuseen 
sekä yhteydenpitoon. Yhteistyö on 
vuorovaikutusta, esirukousta ja talo-
udellisten voimavarojen jakamista. 
Yhteistyön lähtökohtana on, että vas-
tuu lähetystehtävän toteuttamisesta 
kuuluu seurakunnalle.
 Lähetysjärjestö toimii palveluor-
ganisaationa. Kun seurakunta miettii, 
miten se kantaa vastuutaan lähetys-
työstä, sen tulisi suunnitella yhteis-

työsopimukset niin, että ne palvelevat 
seurakunnan asettamia tavoitteita, 
että maailman tarpeet ilosanomalle 
tulevat tyydytetyksi.
 Sopimusneuvotteluissa lähtökohta-
na tulee olla seurakunnan lähetystoi-
minnan kokonaisuus.

Lähellä ja kaukana

Osallistuminen maailmanlaajuiseen 
lähetystehtävään kasvaa paikallis-
seurakunnasta. Evankeliumia julis-
tamalla ja sakramentteja jakamalla 
seurakunta välittää Jumalan rakkaut-
ta, rohkaisee elämään kristittynä ja 
kasvattaa vastuunkantamiseen.
 Missionaarinen seurakunta myös 
kutsuu yhteydestään irtaantuneita 
ja kirkkoon kuulumattomia. Se on 
avoin, ulospäin suuntautunut ja vie-
raanvarainen.
 Toimiessaan missionaarinen seu-
rakunta ei kurota ainoastaan kau-
kaisuuteen lähetysjärjestön avulla. 

Lähetys on rakkautta

Avoimuuden, vieraanvaraisuuden 
ja palvelun tulee suuntautua myös 
omalle paikkakunnalle. ”Menkää ja 
tehkää” alkaa omasta Jerusalemistam-
me, omilta kotikonnuiltamme.
 Internet avaa uusia mahdollisuuk-
sia suuntautua ulospäin ja jakaa sano-
maa Jumalan pelastavasta rakkaudes-
ta. Esimerkiksi Oulussa Tuomiokir-
kon messu lähetetään joka sunnuntai 
netissä virtuaalikirkon välityksellä, 

jolloin sitä voi seurata vaikkapa maan 
ääristä.

Keinoja tavoittamiseen

Solmiessaan nimikkosopimusta seu-
rakunta lupaa huolehtia, että seura-
kuntalaisille tiedotetaan tehtävästä 
työstä ja yhteistyökumppaneista.
 Millaisen kuvan seurakunnan työn 
kokonaisuudesta ja seurakunnan 
tekemästä lähetystyöstä välittämme? 
Vastaako kuva todellisuutta, onko se 
kokonainen? Kerrommeko kristillises-
tä elämästä ihanteen vai todellisuu-
den mukaan? Tekeekö tiedotuksem-
me oikeutta yksittäisille ihmisille ja 
kulttuureille? Kerrommeko ihmisistä 
heidän oman elämänsä subjekteina 
vai työmme objekteina?
 Oulun evankelis-luterilaisten 
seurakuntien kotisivuilla julkaistaan 
nimikkolähettien ja -sopimusten esit-
telyt ja kirjeet. Lähetystyön tapahtu-
mat löytyvät internetin tapahtuma-
kalenterista, Facebookissa on ryhmä 
Oulun seurakuntien lähetystyö. 
Tekstiviestit, lehdet, ilmoitustaulut ja 
radio-ohjelmat välittävät myös tietoa 
ajankohtaisista asioista.
 Suuri osa nuorista ei katsele tele-
visiota tai kuuntele radiota pysyvästi, 
vaan valitsee verkosta itseään kiin-
nostavan nettisivun, äänitteen tai fil-
min itselleen sopivaan aikaan. Myös 
seurakunnan tulee silloin olla interne-
tissä tavoitettavissa.

Kaukaisesta läheinen

Kirkon lähetysstrategian mukaan mis-
sionaarinen seurakunta on rukoileva 
ja ilmapiiriltään lämmin osallisuuden 
yhteisö. Aina kokemuksemme seura-
kunnasta ei tällainen ole.
 Olemukseltaan kristittyjen yhteys 
on välillistä. Meitä yhdistää Jeesus 
Kristus.
 Koska Jumala on kolminaisuudes-
saan yksi, hän voi yhdistää meidät-
kin. Koska Jumala on ensin rakasta-
nut meitä, mekin voimme rakastaa. 
Rakkaus ei ole siinä, että me olemme 
rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että 
hän on rakastanut meitä (Joh. 4:10).
 Rukouksessa viivymme Jumalan 
kasvojen edessä, olipa meillä sano-
ja tai ei. Kun Pyhä Henki rukoilee 
meissä, asiat saavat oikeat mittasuh-
teensa (Room. 8:26). Ajatuksemme 
suuntautuvat kohti Jumalaa ja kohti 
lähimmäistä. Kaukaisesta voi tulla 
läheinen, rakas.  

Teksti on lyhennetty Oulussa Media-
lähetyspäivien yhteydessä 13.6.2014 
järjestetyn Lahjat liikkeelle -seminaarin 
puheenvuorosta. Kirjoittaja työskentelee 
Oulun tuomiorovastikunnan lähetystyön 
koordinaattorina.

TEOLOGIA Jumalan rakkaus ilmeni ja ilmenee lähettämisenä, liikkeenä: Jumala lähetti Poikansa. Tästä 
lähettämisestä, tästä liikkeestä syntyy elämä ja syntien sovitus.

Terho Pelkonen

Evankeliumia julistamalla ja sakramentteja jakamalla seurakunta välittää Jumalan rak-
kautta, rohkaisee elämään kristittynä ja kasvattaa vastuunkantamiseen.
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Tulevilla vuoden 2015 Medialähetys-
päivillä Raumalla heidät siunataan 
juhlavasti tehtävään 14. kesäkuuta.
 Nyt olemme etsimässä uusia hen-
kilöitä helmikuussa 2015 alkavaan, 
sarjassaan toiseen koulutusohjelmaan. 
(Ks. erillinen ilmoitus s. 10.)

Sansa-lähettiläitä etsitään

Seurakuntia on kutsuttu nimeämään 
Sansa-lähettiläs pitämään esillä me-
dialähetystyötä oman seurakunnan 
työntekijöiden tukena ja rinnalla. 
Lähes 30 seurakuntaa on tarttunut 
mahdollisuuteen.
 Sansa-lähettiläät ovat antaneet 
lahjojaan ja aikaansa lähetystyön 
hyväksi. He ovat muun muassa olleet 
mukana järjestämässä tilaisuuksia 
medialähetystyön merkeissä, jaka-
neet aineistoa omissa verkostoissaan, 
vierailleet pienryhmissä ja rukoilleet 
lähetystyön puolesta.
 Seurakunnista saatu palaute Sansa-
lähettiläiden toiminnasta on ollut 
rohkaisevaa. Koemme mielekkäänä 
jatkaa tämän verkoston rakentamista.
 Jos huomaa, ettei omassa seura-
kunnassa vielä ole Sansa-lähettilästä, 
niin asiasta voi olla kertomassa lähe-
tystyöstä vastaaville työntekijöille. 
Voit myös miettiä, olisiko tehtävä 
sinun näköisesi.

Mervi Viuhko

  ENNEN KESÄÄ virisi idea Sansan 
henkilöstön osallistumisesta johonkin 
juoksutapahtumaan tiiminä. Ajatuk-
sena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä, 
kannustaa henkilöstöä liikkumaan ja 
pitämään huolta terveydestään. Mu-
kaan kutsuttiin myös Sansan vapaa-
ehtoisia.
 Lyhyellä varoitusajalla kuusi 
tarttui haasteeseen. Hämeenlinnan 
kaupunkimaratonilla 2. elokuuta heis-
tä puolet juoksi 10 kilometriä, puolet 
puolimaratonin (21,0975 km).
 Sansan kirkon ja lähetyksen senio-
rityöntekijä Salamat Masih Hollolasta 
on juossut monia maratoneja, mutta 
tällä kertaa hän säästi puolikkaalla 
voimia parin viikon päässä odottanee-
seen koko maratoniin.

NYT SYKSYLLÄ innostusta on yhä 
useammalla, ja juoksukoulu on käyn-

nistymässä. Mikä parasta, liikkumal-
la halutaan tehdä medialähetystä 
tunnetuksi. Henkilöstöjohtaja Marko 
Pihlajamaa kertoo:
 – Suunnitteilla on osallistuminen 
Hämeenlinnan kaupunkimaratoniin 
25.7.2015 entistä suuremmalla joukol-
la. Kaikki ovat tervetulleita Sansan 
joukkueeseen tekemään juosten tai 
kävellen tunnetuksi medialähetystyö-
tä ja nauttimaan yhteisestä liikuntata-
pahtumasta. Mukaan voi lähteä myös 
sponsoroimalla. Tarkoituksena on ke-
rätä tukea medialähetystyölle Intiaan.

SANSAN YHTEYDESSÄ toimivista 
pienryhmistä ovat muutamat ottaneet 
tavaksi käydä kokoontumisen aluksi 
kävelylenkillä, osa sauvojen kanssa. 
Reippailun jälkeen on istuttu alas 
kahvittelun, lähetysasian, Sanan ja 
rukouksen äärelle. Miksei voisi myös 
järjestää omalle paikkakunnalle lähe-
tyskävelytapahtuman!  

Sansan tiimissä Hämeenlinnan kaupunkimaratonilla juoksivat Salamat Masih, Eevi Hyt-
tinen, Marja Soikkeli, Marko Pihlajamaa, Mervi Viuhko ja Ilkka Kastepohja, joka juuttui 
liikenneruuhkaan ennen poseerausta.

Irma Pölkki

Liikkumalla medialähetystyö tunnetuksi

Mervi Viuhko

Medialähetys Sanansaatta-
jien (Sansa) toiminnassa 
on mukana vapaaehtoisia 
erilaisissa tehtävissä niin 

Hyvinkään toimipisteessä kuin eri 
puolilla maatamme. He palvelevat 
muun muassa pienryhmien vetäjinä, 
seniorityöntekijöinä, vapaaehtoisina 
aluetyöntekijöinä, Sansa-lähettiläinä, 
postitustehtävissä, Lähetyskauppa 
Putiikissa, kääntäjinä, apuna tapah-
tumien järjestelyissä, ohjelmansuo-
rittajina tilaisuuksissa ja graafisissa 
tehtävissä.
 Lisäksi suuri joukko talkoolaisia 
palvelee yksittäisissä tehtävissä ja 
tapahtumissa. Jokaisen lahjoja ja aikaa 
tarvitaan.

Seurakuntia tukemassa

Sansan vahvana näkynä kotimaassa 
on tukea seurakuntia yhteisessä lä-
hetystehtävässä. Keskeisenä palve-
lumuotona on käydä vierailemassa 
erilaisissa lähetystilaisuuksissa.
 Lisäksi ollaan mukana muun mu-
assa naistenpäivillä, leireillä, nuoriso-
tapahtumissa, niin alueellisissa, hiip-
pakunnallisissa kuin valtakunnallisis-
sakin tapahtumissa. Vierailutoimin-
taa toteuttamassa on työntekijöiden 
lisäksi osaava joukko vapaaehtoisia 
medialähetystyön sanansaattajia.
 Sansan työstä eläköityneistä on 
kuusi jatkanut seniorityöntekijöinä 
ja antaa osaamisensa ja korvaamatto-
man panoksensa itselleen ennestään 
tuttuun työnäkyyn. Lisäksi kirkon tai 
lähetyksen tehtävistä eläkkeelle siir-

Rakkaus saa näkemään vaivaa
Moni vapaaehtoinen ja seurakunnan työntekijä laittaa tänäkin päivänä itsensä likoon media-
lähetystyön edistämiseksi. Ympäri Suomea toimivat lähetystulen sytyttämät sytyttävät muita.

Yhdistävänä kokemuksena vapaaehtoisilla on, että 
Jumalan kädessä oma aika ja omat lahjat tulevat 
siunatuiksi.

tyneistä on kaksi löytänyt paikkansa 
medialähetystön esillä pitäjinä ns. 
kirkon ja lähetyksen seniorityönteki-
jöinä.
 Tämän joukon toivomme kasvavan 
entisestään. Lisäksi seurakuntavierai-
lutoiminnassa on mukana koulutettu 
joukko vapaaehtoisia aluetyöntekijöi-
tä. Heidän esittelynsä löytyvät sansa.
fi/henkilosto -sivustolta.
 Vierailutoimintaan liittyvissä asi-
oissa palvelukoordinaattorina toimii 
Merja Vuohela. Hän kertoo:
 – Vielä tarvitaan vapaaehtoisia 
medialähetystyön puolestapuhujia 
eri puolille Suomea. Erityisen kiperä 
tarve on Turun suunnalla, Pohjois-Sa-
vossa ja Pirkanmaalla. Myös muualle 
kaivataan vahvistusta.
 – Yhteiseen työhön on helppo tulla 
mukaan. Tehtäväni on järjestää vierai-
luja sekä auttaa ja tukea vapaaehtoisia 
heidän tehtävässään.

Koulutus alkamassa

Kaksi vuotta sitten ryhdyttiin raken-
tamaan vapaaehtoisten aluetyönteki-
jöiden verkostoa.
 Ensimmäiset koulutusohjelmaan 
mukaan tulleet ovat käyneet kaikki 
neljä koulutusviikonloppua ja samalla 
jo toimineet moninaisissa palvelu-
tehtävissä Sansan työyhteydessä. 

Mänttä-Vilppulan hannoilla on tapana päättää yhteinen kokoontuminen sisaruspiiriin. 
Niin tehtiin myös syyskuun viimeisenä sunnuntaina, jolloin vieraina oli Ähtärin ja Lehtimä-
en hannoja.

Mervi Viuhko
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Kuortaneella Haapaniemen hiippakuntakartanossa järjestettiin syyskuussa Lapuan 
hiippakunnan lähetysseminaari. Sansan pisteellä olivat palvelemassa vapaaehtoiset 
aluetyöntekijät Satu Hauta-aho ja Marjo Kuoppa-aho.

Alavudella oli maaliskuussa alueellinen Hanna-päivä, johon osallistui kuuden eri ryhmän 
hannoja. Arpajaisten naruja piteli Alavuden seurakunnan Sansa-lähettiläs ja Hanna-piirin 
vetäjä Terttu Ala-Heikkilä.

Mänttä-Vilppulassa vietettiin syyskuun Hanna-iltapäivää Intia-teemalla. Vierailijana oli 
Sansasta Mervi Viuhko, jolla oli mukana intialainen sari-kangas. Pukemisen mannekiinina 
toimi Sisko Haaparanta.

Mervi Viuhko

Sari PalomäkiMervi Viuhko
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Pienryhmätoiminta sytyttää

Vastoin yleisiä suuntauksia on San-
san pienryhmätoiminta viimeisten 
vuosien aikana kasvanut. Se on suur-
ta Jumalan ihmettä.
 Työmme yhteydessä toimii lähes 
170 pienryhmää. Eniten kasvua on 
ollut Hanna-ryhmien määrässä.
 Pienryhmien vetäjät ovat uskolli-
sesti kutsuneet ihmisiä yhteen ja ke-
ränneet varoja medialähetystyöhön. 
Kuitenkin moni pitkäikäisten piirien 
vetäjistä kipuilee voimien hiipuessa, 
että mistä löytyisi jatkuvuutta itselle 
rakkaalle piirille ja tukea vetovastuu-
seen.
 Ehkä olet jo mukana lähetyksen 
pienryhmätoiminnassa. Vai olisitko 
kiinnostunut perustamaan omalle 
paikkakunnallesi medialähetystyön 
tai Hanna-työn merkeissä pienryh-
män? Mielellämme varustamme ja 
autamme alkuun.
 Yhdistävänä kokemuksena vapaa-
ehtoisilla on, että Jumalan kädessä 
oma aika ja omat lahjat tulevat siuna-
tuiksi. Kun saa kokea Jumalan rak-
kautta ja elää Jumalan lapsen elämää, 
niin toivoo kaikkien toivottomuudes-
sa elävien löytävän saman rakkauden 
lähteelle.
 Se, että on tullut rakastetuksi, saa 
näkemään vaivaa evankeliumin välit-
tämisessä.

Innostuen ja innostaen

Ähtärin Hanna-ryhmä kuvaa piirin 
perustamisen olleen ”syöksysynny-
tyksen” kaltainen. Jumala oli valmis-
tanut naistenleirille osallistuneiden 
sydämen maaperää niin, että samalla 
kun ensimmäisen kerran Hanna-
työstä oli puhetta, nousi halu oman 
ryhmän perustamiseen. Lähes kaik-
kien paikalla olleiden käsi nousi, kun 
kysyttiin mukaanlähtijöitä.
 Toiminta on koko ajan ollut in-
nostunutta ja monipuolista. Parissa 
vuodessa Ähtärin Hanna-ryhmä on 
kustantanut 23 Naiset toivon lähteellä 
-ohjelmaa seitsemällä eri kielellä.
 Vetäjänä toimii Marja-Terttu 
Jaatinen, mutta koko joukko on 

Vastoin yleisiä 
suuntauksia on 
Sansan pienryhmä-
toiminta viimeisten 
vuosien aikana 
kasvanut.

Matka-Putiikki kulkee mukana
Lähetyskauppa Putiikin tuotosta kertyi vuonna 2013 medialähetystyölle lyhentämättö-
mänä lähes 30 000 euroa. Sansan työn ystävä voi ottaa Putiikin tuotteita myytäväkseen ja 
ryhtyä Matka-Putiikin hoitajaksi. Lähetyskaupasta vastaava Pirjo Hyövälti toimii yhteys-
henkilönä Matka-Putiikin pitäjille.

Leena Punkari

Terhi Mäntymaa

Leirielämää kesäkuumalla
Sansan historian ensimmäinen eläkeläisille suunnattu leiri järjestettiin heinäkuussa 
Etelä-Pohjanmaalla Alavudella. Leiriläisiä oli rannikolta asti. Idean äiti on leirin vetäjänä 
toiminut Sansan vapaaehtoinen aluetyöntekijä Pirjo Antila, joka kurkistelee tummissa 
laseissaan kaikkien keskeltä.

Seniorityöntekijä Matti Korpiaho valmistautumassa suoraan nettilähetykseen syyskuus-
sa. Aiheena oli Matin ja Tuula-vaimon Sansa-polku 70-luvulta 90-luvun alkuun kuvin ja 
tarinoin.

Mirta Martin

Mervi Viuhko

  SANSASSA ON aloitettu suorien 
nettitelevisiolähetysten tekeminen. 
Medialähetystyöstä kiinnostunut voi 
vaikka omalla kotisohvallaan saada 
välähdyksiä maailmalta. Lähetykseen 

Ajankohtaista työstä ja lähetysrohkaisua nettilähetyksissä
voi osallistua omalla tietokoneella tai 
matkapuhelimella osoitteessa sansa.fi.
 Jos sinua kiinnostaa, mistä aikai-
semmissa nettilähetyksissä on puhut-
tu, voit katsoa niitä milloin tahansa 
Sansan videoarkistosta youtube.com/
sansanarkisto. 

puolesta. Samalla myös vahvistum-
me itse Sanan ja rukouksen kautta, 
Marja-Terttu kiteyttää. Viime kesänä 
ryhmä kokoontui kerran kuussa lau-
lamaan Viisikielisestä.
 Ryhmä on järjestänyt erilaisia me-
dialähetyksen alueellisia teemailtoja. 
Esimerkiksi turkkilaisessa illassa oli 
väkeä viidestä eri Hanna-ryhmästä.
– Koen seurakunnan arvostavan 
työtämme ja saamme siihen tukea, 
Marja-Terttu sanoo.

Tiimissä on voimaa

Mänttä-Vilppulan seurakunnassa on 
myös innokasta Hanna-toimintaa. 
Oikeastaan ei voi puhua pelkästä 
Hanna-ryhmästä, sillä seurakunnan 
oman Hanna-tiimin näky on paljon 
suurempi. Hanna-työn merkeissä 
seurakunnassa on tapahtunut ja ta-
pahtuu jatkuvasti monenlaista.
 Hanna-toiminnan suunnittelus-
ta ja toteuttamisesta vastaa kolmen 
voimanaisen tiimi. Mänttä-Vilppulan 
seurakunnan Sansa-lähettiläänä toi-
mivan Satu Salon sydämellä Hanna-
työ oli jo ennen lähettilään tehtävää. 
Tuntui hyvältä juuri Hanna-työn 
kautta ryhtyä kehittämään seura-
kuntaan toimintaa medialähetystyön 
merkeissä.
 Satu koki vahvasti, että olisi hyvä 
löytää tiimi, jonka kanssa ideoida ja 
toimia. Nopeasti Ranskasta paikkakun-
nalle muuttanut Christine Marc innos-
tuikin asiasta, samoin Sari Palomäki.
 Jokaisella tiimiläisellä on omat 
vahvuutensa. Satu on ilmiömäinen 
verkostoituja, Christine on ahkera 
kokki ja Sari puolestaan kokoaan 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 
Mänttä-Vilppulan hannojen uutis-
kirjettä. Lisäksi musiikkivastaavan 
tehtävään on saatu vahvistukseksi 
Pirjo Silvola.
  – Kokoonnumme tiiminä suun-
nittelemaan pidemmällä tähtäimellä 
toimintaa. Lisäksi ennen jokaista ko-
koontumista mietimme ohjelmaosioi-
ta ja rukoilemme yhdessä. Kantavana 
ajatuksena on, että naisten olisi hyvä 
olla yhdessä, Satu kertoo.
 Mänttä-Vilppulan Hanna-ryhmä 
oli ensimmäinen ryhmä, joka teki 
Sansan kanssa yhteistyösopimuksen 
oman nimikko-ohjelman tukemi-
sesta. Jaavankielisen NTL-ohjelman 
tukemisen tavoitesummaksi kirjattiin 
sopimukseen toiveikkaasti 700 euroa 
vuodessa. Nyt on koossa jo yli tuhat 
euroa.
 Hanna-tiimin näkynä on alusta 
saakka ollut näkyminen ja vaikutta-
minen monella tavalla omalla paikka-
kunnalla kokoontumisten lisäksi. On 
tehty julkisia tempauksia, joilla on 
ylitetty paikallislehden uutiskynnys. 
Muun muassa kansainvälisen nais-
tenpäivän yhteydessä on tempaistu ja 
yhteistyötä on myös vastaanottokes-
kuksen kanssa.
 – Muutos tapahtuu! Me voimme 
vaikuttaa. Hanna-työn kautta meillä 
on väline olla muutoksessa mukana, 
Sari kiteyttää. 

Lisätietoa Sansan vapaaehtoistoiminnas-
ta: vapaaehtoistoiminnan johtaja Mervi 
Viuhko mervi.viuhko@sansa.fi tai p. 050 
551 6180.

vahvasti mukana tekemässä. Pari 
kertaa vuodessa Hanna-ryhmällä on 
oma palveluvuoro messussa. Kesällä 
Hannan-päivän aikoihin ryhmä vas-
taa kirkkokahvituksesta.
 – Meidät on jokainen henkilö-
kohtaisesti kutsuttu tähän Hanna-
työhön, ja runsaan kahden vuoden 
toiminnan jälkeen johdatuksen maku 
vain kasvaa. Tulee ideoita, ne synnyt-
tävät iloa ja intoa! Saamme voimaa ja 
luottamusta rukoilla vaikeissa olois-
sa elävien kaukaisten sisartemme 
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SANSAN PIIRIN TOIMINNAN selkärankana Por-
voossa ovat kuukausikokoukset. Kokoonnumme 
seurakuntakodin kahviossa kerran kuukaudessa, 
torstaisin kello 17.30 tutkimaan Jumalan sanaa, 
rukoilemaan, lukemaan lähettien kuulumisia ja 
kuuntelijapalautteita maailmalta ja tietysti naut-
timaan toistemme seurasta sekä lämpimästä tee-
kupposesta.
 Piirimme on pieni, mutta toimiva ja tehokas. 
Suurin osa jäsenistämme on vielä työelämässä 
mukana, joten se aiheuttaa aikataulun kanssa hie-
man haasteita. Joukossamme on myös veteraaneja, 
jotka ovat olleet mukana tukemassa lähetystyötä 
jo vuosikymmeniä.
 Rikastumme mukavasti toinen toisistamme ja 
erilaisista elämäntilanteistamme.

KIRKKOKAHVIEN TARJOAMINEN jumalanpalve-
luksen jälkeen on tärkeä osa piirimme toimintaa. 
Seurakunnan lähetyssihteeri laatii listan kirkko-
kahvituksista ja jakaa vastuuvuorot eri lähetyspii-
reille. Me lahjoitamme tarjottavat, ja kaikki tulot 
kulkevat seurakunnan kautta.
 Joka vuosi olemme myös järjestäneet Sansan 
lähetysjuhlan yhdessä seurakunnan kanssa. Tänä 
vuonna juhla pidettiin sunnuntaina 27.4. Puhu-
massa olivat sidosryhmäpäällikkö Marja Soikkeli 
Sansasta ja oman seurakuntamme, Porvoon suo-

malaisen, lähetyspappi Juhana Sihvo.
 Olemme myös mukana seurakunnan yhteisissä 
lähetysmyyjäisissä pääsiäisen ja joulun alla. Myy-
jäisissä käy paljon asiakkaita, ja olemme jakaneet 
niissä Sansan esitteitä ja lehteä. Leipomalla, käsi-
töitä tekemällä tai arpajaisvoittoja keräämälläkin 
voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Erilaisille 
lahjoille on käyttöä.

PORVOON SANSAN PIIRI tukee erityisesti Indo-
nesiassa balin kielellä tuotettavaa ja radioitavaa 
ohjelmaa. Suuri saarivaltio on muutenkin vahvasti 
mukana piirimme toiminnassa, sillä vetäjämme 
Sri Nissi on Indonesian Jaavalta kotoisin. Hän 
välittää meille välistä sisäpiirin tietoa maasta, sen 
kulttuurista ja joskus jopa mauista. Srin indonesia-
lainen kanakeitto on erittäin herkullista.
 Tulin itse mukaan piirin toimintaan noin kolme 
vuotta sitten Srin kutsumana. Olin muuttanut 
Porvooseen muualta ja etsin sopivaa lähetyspiiriä, 
jonka toimintaan työssäkäyväkin pystyisi osallis-
tumaan. Olen viihtynyt piirissä erittäin hyvin.
 Kiitos Jumalalle siitä, että hän johdatti minut 
tähän piiriin omalle pienelle paikalleni!

Pirjo Mikkola
Sansan piiriläinen Porvoosta

HCR

Lämmin tervehdys 
Porvoosta!

Porvoon Sansan piiri on joulun alla mukana seurakunnan lähetysmyyjäisissä. Piiriä vetää 
nykyisin sairaanhoitaja Sri Nissi, joka on kotoisin Indonesian pääkaupungista Jakartasta. 
Se sijaitsee Jaavan saarella.

Juhana Sihvo

Heartline Bali -radioasemalla (FM 92.2) valmistetaan 
Porvoon piirin Sansan kautta tukemaa balinkielistä, 
kristillistä radio-ohjelmaa. Radiomasto sijaitsee 
Tulikupissa Balin saarella.
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Etsimme eri-ikäisiä vapaaehtoisia toimijoita pitämään esillä 
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) työtä eri puolilla 
Suomea. Seuraava koulutusviikonloppu on 6.–8.2.2015.

Tarjoamme näköalapaikan medialähetystyön maailmaan ja 
mielenkiintoisen tehtävän Jumalan lähetyksessä. Voit tehdä 
vapaaehtoistyötä, kun sinulle sopii. Koulutamme ja tuemme 
sinua tehtävässäsi.

Tule osaksi medialähetystyön vapaaehtoisverkostoa! Täytä 
hakulomake koulutusohjelmaan 15.12. mennessä kotisivul-
lamme sansa.fi/vapaaehtoistoiminta/koulutukseenhakeminen

Lisätietoja: sansa.fi/vapaaehtoistoiminta, vapaaehtois-
toiminnan johtaja mervi.viuhko@sansa.fi, p. 050 551 6180, 
henkilöstöjohtaja marko.pihlajamaa@sansa.fi, p. 050 572 3858

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

TULE MUKAAN
siivittämään
lähetyksen lentoa!

 OLEMME KULUTTAJIA. Sanaan sisältyy yleensä melko 
kielteinen vivahde. Se liitetään turhuuteen, pröystäilyyn, 
tuhlaamiseen.
 Kansantaloustieteessä kuluttaminen on kuitenkin 
myönteinen asia; se pitää pyörät pyörimässä, suoritteita 
vaihdetaan, ja ketjussa arvo jalostuu. Itse asiassa ilman 
tuotteiden ja palvelujen vaihdantaa ei tapahdu kasvua 
vaan päinvastoin yhteiskunta taantuu lopulta keräilytalou-
teen.

JOHONKIN TARPEESEEN kuluttaminen aina perustuu. Pe-
rustarpeiden kohdalla se on helpohkoa tunnistaa, esimer-
kiksi ilman sähköä tai öljyä talot kylmenevät. Energian 

ostamisen tarve on siis helppo ymmärtää.
 Kulttuurikuluttaminen pohjautuu sekin tarpee-

seen – tarpeeseen kokea kauneutta, tunteita, 
kuulumista johonkin yhteisöön ja niin edelleen.
 Tutkijoiden mukaan ostokäyttäytymistä 
ohjaa tarve kokea merkitystä ja kuulua yh-
teisöön. Kukkaromme aukeaa, kun koemme 
asian merkitykselliseksi tai se liittää meidät 

yhteisöön, johon haluamme kuulua tai 
samaistua.

MIKÄ SELITTÄÄ omien varojen anta-
mista ja auttamista? Miksi annamme 

hyväntekeväisyyteen, kristilliseen työ-
hön, kolehtiin tai miksi testamenttaamme 

omaisuutemme? Mihin tarpeeseen antami-
nen perustuu?

 Jokaisella meistä on tietenkin oma ker-
tomuksemme, näkemyksemme ja ajatuksemme. 

Teoreettisesti tarkasteltuna kympin sujauttaminen koleh-
tihaaviin on vastaus johonkin meitä ohjaavaan tarpeeseen. 
Kun annamme, saamme itsekin jotakin.
 Saatamme hakea hyvää omantuntoa tai mielenrauhaa. 
Antaminen voi olla kuuliaisuudesta nouseva velvollisuus, 
mutta myös lähimmäisenrakkaudesta nouseva asettumi-
nen vastaanottajan asemaan. Antaminen voi olla velvolli-
suus, mutta myös ilo ja siunaus.

ANTAMINEN MURTAA itsekkyyden muuria hyvin tuntuvalla 
ja käytännöllisellä tavalla. Kun antaa, joutuu luopumaan 
jostain omastaan.
 Mutta mikä tässä maailmassa oikeastaan on omaa? 
Onko omaa se, mikä on kiinnittynyt sydämeen? Kiinteis-
tökaupoissa haetaan ns. lainhuuto, jolla varmistetaan maa-
alueen omistusoikeus. En kuitenkaan tunne yhtään tapaus-
ta, jossa kukaan olisi vienyt alueensa mukanaan hautaan.
 Omistaminen on lopulta ajallisesti rajattua käyttöoike-
utta. Antaessaan ei siten anna omaansa vaan käyttöönsä 
uskottua omaisuutta. ”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi 
antakaa.” 

Antamisen ilo, pakko, tarve, halu, käsky, siunaus…
TIMO LANKINEN  timo.lankinen@sansa.fi

Antaessaan ei anna omaansa vaan 
käyttöönsä uskottua omaisuutta.

Leena Punkari

Lähde 

 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS syntyi 
äänin 26–22.
 Yhteinen kirkkovaltuusto muutti nyt vii-
me vuonna tekemäänsä linjausta, jonka mu-
kaan seurakuntien budjettituki keskitettiin 
vain kahdelle lähetysjärjestölle. Äänestys oli 
tuolloinkin tiukka.
 Yhteisen kirkkoneuvoston alkuperäinen 
esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle tehtiin 
myös äänestyspäätöksellä. Sen mukaan 
seurakuntien talousarviovaroista olisi tuettu 
vain Suomen Lähetysseuraa ja Suomen Pip-
liaseuraa. Muiden viiden lähetysjärjestön 
jättämistä ilman tukea perusteltiin niiden 
linjauksilla tasa-arvoon ja seksuaalivähem-
mistöihin liittyvissä asioissa.

VASTAEHDOTUKSESSA VEDOTTIIN kaikkien 
lähetysjärjestöjen asemaan kirkon lähetys-
järjestöinä ja korostettiin niiden yhdenver-
taista kohtelua.

 Äänestyksessä voittaneen vastaehdotuk-
sen mukaan Vantaan seurakunnat palaa ai-
kaisempaan käytäntöön. Lähetysmäärärahat 
jaetaan jatkossa lähetysjärjestöille suhteessa 
niiden Vantaan alueelta saamaan vapaa-
ehtoiseen lähetyskannatukseen. Yhteensä 
seitsemän lähetysjärjestöä saa tänä vuonna 
runsaat 258 000 euroa.
 Lähetysjärjestöjen lisäksi kansainvälisen 
vastuun avustusmäärärahasta tuetaan Kir-
kon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa.
 Kirkkovaltuuston päätös koskee vain 
seurakuntien yhteisestä budjetista jaettavia 
avustuksia. Vantaan seitsemän paikallis-
seurakuntaa päättävät itsenäisesti omista 
avustusrahoistaan. Tukea ovat saaneet kaik-
ki järjestöt, mutta eri seurakunnilla on ollut 
hieman erilaisia ratkaisuja.

VALTUUTETUT, JOITA Vantaan seurakun-
tien yhteisten kirkkovaltuuston ratkaisu ei 
tyydyttänyt, ovat laatineet siitä pöytäkirja-
lausuman. 

Vantaan seurakunnilta tukea
kaikille lähetysjärjestöille
Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 30. syyskuuta, 
että Vantaan seurakuntien yhteisestä budjetista tuetaan kaikkia kirkon 
lähetysjärjestöjä.
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Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien 
PUTIIKKIIN!
Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, olet lähettämässä ilosanoman ja 
viemässä avun sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla voit ilahduttaa 
itseäsi tai ystäviäsi mukavilla lahjoilla.

PUTIIKKI ON AINA AUKI!

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

UUTUUKSIA
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Tervetuloa
MARRASMYYJÄISIIN 15.11.
Lähetyskauppa Putiikin marrasmyyjäiset pidetään 
lauantaina 15.11.2014 klo 10–13 Sansan 
toimitalossa Hyvinkäällä, Munckinkatu 67.

Ohjelmassa muun muassa avaus ja musiikkia, 
kahvitarjoilu ja arvontoja. Myös lapset on 
huomioitu.

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

Lämpimästi tervetuloa!

Seinäkalenteri 2015
Kauneimmat kirkkomme 
11,90 € UUTUUS!
Kuvattuina Uudenkaupungin 
Vanha kirkko, Ruokolahden 
kirkko, Tampereen Vanha 
kirkko, Siuron kirkko, Tornion 
kirkko, Kanta-Loimaan kirkko, 
Loviisan kirkko, Mietois-
ten kirkko, Rengon kirkko, 
Järvenpään kirkko, Kiikan 
kirkko ja Nousiaisten kirkko. 
Mukana mm. säilytystasku ja 
kirkkopyhien tekstit.

Jos asioit 30.11.2014 mennessä, 
osallistut arvontaan!
Voitot:
1. Lähde-lehden vuosikerta
2. Lähetys on r(ajatonta) -cd, Jukka Norvanto
3. Sansan makeisia 1 kg
4. Soi kiitoslaulumme -cd (sisältää Sansan 
tunnuslaulun), Pirkko ja Terttu Välimäki
5. Villasukat

Jos asioit Putiikissa tai tilaat Lähde-lehden 
30.11. mennessä, olet mukana arvonnassa. Voit 
osallistua myös pelkästään arvontaan, 
lomakkeet seuraavilla sivuilla.

Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) 
cd 15 €/kpl tai 50 €/5 kpl 
UUTUUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetusta. 
Radiopastori käsittelee 
Matteuksen evankeliumia 
lähetyksen ja kutsumuksen 
näkökulmasta. Opetusosiossa 
kysymyksiä pohdittavaksi. 
Lisäksi tosikertomuksia maa-
ilmalta evankeliumin muutta-
vasta voimasta.

Päivän Tunnus-
sana 2015 
6 € UUTUUS!
Muovikantinen, 
valkoinen.
Kartonkinen, 
monivärinen.

Sansan uudet joulukortit
Tarkemmin seuraavalla 
aukeamalla.

Jukka Norvanto
Genesis 25 € UUTUUS!
Evankeliumi Mooseksen 
mukaan. Kertoo maailman 
luomisesta, alusta. Uusi seli-
tysteos, joka avaa erinomai-
sesti sitä, miten tässä on alku 
myös evankeliumille.

Sansan makeispussit 
2,50 €/ps tai 10 €/ 5 pussia 
TARJOUS!
Maut omenastruudeli ja va-
delmalakritsi. Teksti: 
sansa.fi, Rajattomia lahjoja. 
Pussin paino n. 100 g.

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

Andy Robb
Rakenna oma jouluseimi 8,50 €
Mukana 16 värityskuvaa, koot-
tava seimi, 11 tukevaa pahvista 
leikkihahmoa, 2 tarrasivua. Ei 
alle 3-vuotiaille.



LAHJAKIRJOJA

Bethan James – Honor Ayres
Joulun aikaan 12 € UUTUUS!
Pienet ensikirjat. 4 kirjaa 
joulusta.

Väritettävä joulukalenteri 
9,90 €
Adventtikalenteri on valmis-
tettu tukevasta pahvista.

Bethan James – Estelle Corke
Joulutähti 7,90 €
Puuhakirja. Jouluevankeliumi, 
tehtäviä ja askarreltavaa.

Juliet David – Nigel Chilver
Jeesuksen kertomukset 
8,50 € UUTUUS!
Nooan arkki 8,50 € 
UUTUUS!
Tarrakirjat sisältävät yli 300 
tarraa. Ikäsuositus 3 +

KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:

Sansan uudet joulukortit

1-osaiset: 1. Taivaasta         kpl, 2. Ilosanoma        kpl, 3. Joulutupa        kpl

2-osainen: 4. Juhlakirkko         kpl

Sansan pakettikortit: 5. Hyvää Joulua         kpl, 6. Onnea!         kpl

Sansan muut uudet 1-osaiset: 7. Syyskortti Ruska         kpl, 

8. Siskolle kans!, Hanna-työn kortti          kpl

MUUT TUOTTEET  

 

 

 

 

 

 Osallistun vain arvontaan       Tilaan ilmaisen Lähde-lehden näytenumeron

NIMENI  

Lähiosoite  

Postinumero ja toimipaikka  

Puhelin                                                  Sähköposti  

Medialähetys
Sanansaattajat

maksaa
postimaksun

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Arvonnassa ovat mukana 30.11.2014 mennessä Putiikissa asioineet, Lähde-lehden tilanneet tai lomak-
keen täyttäneet. Tarjoukset voimassa 31.12.2014 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin 
lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 019 457 7747/Putiikki tai 050 564 3541, s-postit-
se: pirjo.hyovalti@sansa.fi tai kotisivun kautta: joko www.sansa.fi tai www.lahetyskauppa.fi. Lähetys-
kauppa Putiikki Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10–15.

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

Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 23 € UUTUUS!
Erilaisiin arjen ja juhlan hetkiin 
löytyy Jumalan sana siunauk-
seksi, hymyksi, lohdutukseksi 
ja rohkaisemaan.

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

ÄÄNITTEITÄ

KIRJOJA

Jan-Erik Lindqvist
Jumalan haltuun kirja + cd 
9,90 € TARJOUS!
Perustuvat radiohartauksiin. 
Kirjassa 52 tekstiä, 
äänitteessä 9 hartautta.

Raamattu elämään -sarjasta
Särkyneen sydämen profeet-
ta 17,90 €
Jeremian kirja ja Valitusvirret
Palvelijan evankeliumi 
17,90 €
Markus 1–16

Jukka Norvanto
Siunattu antaminen 14 €
Tahtoisin olla hyödyksi 5 €
Tahtoisin antaa anteeksi 3 € 
TARJOUS!
Tahtoisin rukoilla: Isä, meidän 
3 € TARJOUS!

Mailis Janatuinen
Kaksi naista yksi usko 29 € 
UUTUUS!
Laura Suomisen ja Chieko 
Ishiin elämäkerta

Päivi Häkkinen (toim.)
Armo jää 24,90 € UUTUUS!
Kalevi Lehtisen sanoja 
vuosien varrelta

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

Juha Vähäsarja
Lupaus kantaa 10 € TARJOUS!
Joka päivälle

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE

Sally Ann Wright – Honor 
Ayres
Lapsen Mini-Raamattu 10,50 €

Per-Olof Malk
Jeesuksen jäähyväisrukous 
23 €
Johannes 17

Marli Spieker
Kun toivo voittaa 10 €
When Hope Wins suomeksi. 
Kirja on kymmenen naisen 
todistus Jeesuksen muut-
tavasta rakkaudesta ja siitä, 
kuinka naisten kansainvälinen 
rukousverkosto, Hanna-työ, on 
tuonut heidän elämäänsä 
tulevaisuuden ja toivon.

Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Nor-
vannon Raamattu kannesta 
kanteen -radio-ohjelman 
pohjalta kirjoittamia Raamat-
tu elämään -sarjan kirjoja on 
ilmestynyt 54.
TARJOUS! Koko sarja 499 € 
(Yksittäin 17,90 €/kpl).

Pia Perkiö
Vierelläsi 23 € UUTUUS!
Sanoja suruun



Nina Åström
Minun aarteeni cd 22 €
Avoin taivas cd 20 €
Lauluja Hilja Aaltosen 
sydämeltä

Hannu Leskinen & Amici 
Musici Quintet
In Nomine Domini cd 20 €

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

Jone ja Kroco
Kaikkien Kaveri cd 20 € 
Lapsille

Pekka 
Simojoki
Nordic 
Praise 
cd 20 € 
UUTUUS!
Englannin-
kielinen Ylistys-levyn kansain-
välinen versio.

KLS-yhtye
Ilot ja 
surut 
cd 20 € 
UUTUUS!
10-vuo-
tisjuhla-
kokoelma, 
tuplalevy, mukana historiikki. 
KLS (Kiitän Luojaani Sinusta) 
soittaa hengellistä rockia.

KORTTEJA
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Sansan hengelliset 
uudet joulukortit

1-osaiset:
1. Taivaasta, kannessa teksti: 
Siunattua Joulua ja Iloista 
Uutta Vuotta. Takana teksti: 
Niinkuin sade ja lumi tulevat 
taivaasta… Jes. 55:10–11. 
Kuva: Eino Urpanen. UUTUUS!

2. Ilosanoma, kannessa: Siu-
nattua Joulua ja Iloista Uutta 
Vuotta. Takana: Älkää pelätkö! 
Minä ilmoitan teille ilosano-
man, suuren ilon koko kansal-
le. Tänään on teille Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapahta-
ja. Hän on Kristus, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te löydätte 
lapsen, joka makaa kapaloitu-
na seimessä.” Luuk. 2:10–12. 
Kuvitus: Hilla Heinomo. 
UUTUUS!

3. Joulutupa, kannessa: Nyt 
odotamme Jeesusta, kaikkien 
Pelastajaa. Takana: Rauhallista 
Joulua ja Siunattua Uutta Vuot-
ta. Kuva: Kaarina Heiskanen. 
UUTUUS!

2-osainen:
4. Juhlakirkko, kannessa: 
Rauhallista Joulua ja Siunattua 
Uutta Vuotta. Sisällä: ”Kirkkaa-
na loistaa meille uusi aamu, 
syntymäjuhla Jeesuksen.” Virsi 
27. Lisäksi: Rauhallista Joulua 
ja Siunattua Uutta Vuotta. Kuva 
Mikkelin tuomiokirkosta, Eeva-
Riitta Hahtola. UUTUUS!

Uusien joulukorttien hinnat
1-osaiset: 0,85 €/kpl, 6,50 €/
10 kpl, 15 €/25 kpl, 27 €/50 

kpl, 50 €/100 kpl
2-osainen (sis. kuoret): 
1,10 €/kpl, 9 €/10 kpl, 
20 €/25 kpl, 
35 €/50 kpl, 65 €/100 kpl

Sansan edellisvuosien 
joulukortit TARJOUS!
1-osaiset 1 €/10 kpl 
(sis. 5 erilaista korttia)
2-osaiset 3 €/5 kpl 
(sis. 5 erilaista korttia)

Sansan omat pakettikortit 
0,40 €/kpl tai 1 €/10 kpl 
TARJOUS!
5. Hyvää Joulua. Kuva: Ari 
Suomi.

6. Onnea! Kuva: Johanna Ervast.

Sansan muut 1-osaiset uudet 
kortit: 1 €/kpl UUTUUS!
7. Syyskortti Ruska, kannessa 
teksti: ”Nyt kauneutta hehkuu 
myös lakastuva maa.” Kuva 
Eeva-Riitta Hahtola. UUTUUS!

8. Siskolle kans!, Hanna-työn 
kortti, kannessa: Siskolle kans!. 
Takana: Rukous, Rohkeus, Evan-
keliumi. Lisäksi: ”Sinä osoitat 
minulle elämän tien. Minä saan 
nähdä sinun kasvosi, sinä täytät 
minut ilolla.” (Ap. t. 2:28). 
Kuva: FEBC.
UUTUUS!

1. 2. 3

4.

1. Joulukortti Taivaasta
2. Joulukortti Ilosanoma
3. Joulukortti Joulutupa
4. Joulukortti Juhlakirkko 
(2-osainen)
5. Pakettikortti Hyvää Joulua
6. Pakettikortti Onnea!
7. Syyskortti Ruska
8. Siskolle kans! 
Hanna-työn kortti 

5.

6.

8.

7.

MUITA TUOTTEITA
Minea Metsälähde (toim.)
Armias ole suojani 14,50 € 
TARJOUS!
Sopii sekä yhdessä lapsen 
kanssa luettavaksi että jo itse 
lukemaan oppineelle selkeän 
tekstityypin ansiosta. Sisältää 
rakkaimpia rukouksia, kuvituk-
sena nostalgisia enkelikiilto-
kuvia.

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

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

Pia Perkiö – Anita Polkutie
Adventtikalenteri 2014 
6 €
Kalenterin kuva 
täydentyy ja 
runomuotoinen 
tarina etenee 
luukkujen auetessa. 
Takasivulla on 
aiheeseen 
johdattava runo 
ja väritettävä kuva.

MUSIIKKIA

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

Anne Adams – Tim Dowley
Kiva tietää 12 € TARJOUS!
Kiehtova matka Raamatun 
maailmaan. Paljon yksityiskoh-
taista tietoa, taidokkaita piir-
roksia ja tasokkaita valokuvia.



Medialähetys
Sanansaattajat
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Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Lähde-lehdestä ilmestyy ensi vuonna 6 runsasta numeroa, joissa jokaisessa 
on 20 tai 24 sivua. Lähde kertoo maailmanlaajasta medialähetystyöstä 
juurevasti ja koskettavasti. Sen sivuilta löytyvät kuuntelija- ja katsoja-
palautteet, henkilöhaastattelut ja kenttäkirjeet. Lähdettä lukemalla pysyy 
myös Lähteellä, Jumalan sanan äärellä.

Jos tilaat Lähde-lehden tai asioit Putiikissa 30.11.2014 mennessä, olet 
mukana arvonnassa. Voit osallistua myös pelkästään arvontaan.

TILAAN LÄHDE-LEHDEN:

 vuositilauksena 20 €/vuosi, osoitteeseen Suomessa

 kestotilauksena 32 €/vuosi, muihin Pohjoismaihin        

 vuositilauksena 37 €/vuosi, muihin Pohjoismaihin

 kestotilauksena 43 €/vuosi, Pohjoismaiden ulkopuolelle

 vuositilauksena 48 €/vuosi, Pohjoismaiden ulkopuolelle

 ilmaisen näytenumeron

 OSALLISTUN VAIN ARVONTAAN
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MUITA TUOTTEITA

Tyynyliinat
Koko: 50 cm x 60 cm. 16 €
Painokuvassa punatulkkuja. Puuvil-
lakangas luonnonvalkoinen. Tekstit: 
Taivaan Isän siunausta ja Sinua siunata 
tahdon.
Lasten koko: 45 cm x 60 cm. 16 €
Painokuvassa kaksi enkeliä, sini- tai pu-
nasävyiset. Puuvillakangas valkoinen. 
Teksti: ”Rakas Jeesus siunaa meitä anna 
meille enkeleitä. Siivillänsä meitä peitä. 
Älä meitä koskaan heitä.”

Ekoradio 50 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa lyhytaal-
to-aluetta. Veivigeneraattorilla 
ladattava akusto. Mukana 
kantolaukku, väri musta.

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

Sansan kynä 3 €
Teksti: Lähetys käynnissä.

Oliivipuiset riipukset
Jerusalemin risti 4,50 €
Riipus, jossa punottu kaulanauha. 
Koko 5 cm.
Sydän ja risti 4,50 €
Sydänriipus, jonka sisällä on risti. 
Punottu kaulanauha. Koko 3 cm.
Risti 4 €
Riipus, jossa nauha on lankamainen. 
Koko n. 5 cm.

Betlehem-seimikoriste 4,50 €
Valmistettu oliivipuusta Betlehemis-
sä. Ripustettavaksi kuuseen, ikkunaan, 
seinälle… Koko 6,5 cm.

Seimet 5–12 €
Oliivipuiset seimet. Korkeus 6,50 cm, 
7,50 cm tai 10,50 cm. Pienemmissä 
mukana kultanauha ripustukseen.Joulu-

sanoma 6 €
Suomen 
Raamattu-
opiston 
Säätiön 
joululehti.

Seinäkalenteri
Armias, ole suojani 2015 11,90 €
Suloisen kalenterin vanhat kuvat 
vievät ajatukset menneeseen. Sen 
valossa on hyvä lukea iltarukous. 
Wiresidonta, kannessa kiiltolaminoin-
ti. Mukana nimi- ja juhlapäivät, kirk-
kopyhien tekstit, kuunkierto, liputus-
päivät sekä säilytystasku.

Salvador-risti 5–15 €
Puiset, värikkäät ristit maalaa taite-
lijayhteisö Artesanias de El Salvador 
yksilöllisenä käsityönä El Salvadoris-
sa. Koot 7 cm, 15 cm ja 30 cm.

Servietit
Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa, Jouluiloa, Teille 
on syntynyt Vapahtaja. Värit: tumman-
punainen ja -vihreä.
Muut servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus mat-
kassasi, Jaetaan iloa, Sinua siunaten. 
Värit: kanerva, samppanja, keltainen 
ja valkoinen.
Lautasliinat 5,90 €/pak.
Uusi teksti: Siunaa Jeesus ruokam-
me, ole aina luonamme. Toisistamme 
kiitämme. Siunaa myöskin päivämme. 
Värit: keltainen, viininpunainen, val-
koinen, vihreä ja joulunpunainen.

Sansan puuvillakassi 6 €/kpl tai 
10 €/2 kpl TARJOUS!
Laadukas, tyylikäs ja ekologinen. 
Sopii kantohihnamitoituksen ansiosta 
kädessä ja olalla kannettavaksi. 100 
% puuvillaa. Koko n. 38 cm x 42 cm. 
Väri punainen.

Kysy lisää tuotteista Pirjo Hyövältiltä: 019 457 7747, 050 564 3541, pirjo.hyovalti@sansa.fi

TARJOUS:
Lähde-lehti NYT VAIN 20 € koko vuodeksi 2015!
Tarjous voimassa 30.11.2014 asti!

Saajan nimi:  

Lähiosoite:  

Postinumero ja -toimipaikka:  

Maksajan nimi:                                                  

Lähiosoite:  

Postinumero ja toimipaikka:  

Puhelin:  

Sähköposti:  



Leena Punkari

Kuusitoistavuotiaasta farsin-
kielisen kristillisen satelliit-
titelevisiokanavan SAT-7 
Parsin tehtävissä pyörinyt 

Nikoo Ordodary, 25, kertoo, että hän 
saa ohjelmassa tai sen tiimoilta mo-
nenlaisia kysymyksiä ja kommentteja.
 Jotkut pyrkivät myös nolaamaan 
Nikoon, kun tietävät hänet kristityksi. 
Tai ehkäpä joskus vain siksi, että hän 
on sanavalmis nuori nainen, joka ei 
suostu hermostumaan ikävistäkään 
sanoista, vaikka harmittaisi.
 Nikoon mielestä ruudusta on 
pystyttävä pysymään asiallisena, jos 
aikoo säilyttää uskottavuutensa.

Älä anna laitteiden
hallita itseäsi

– Ohjelma lähetetään viikoittain suo-
rana, ja se kestää tunnin. Sinä aikana 

Ei Raamatussakaan 
lamppua ole tarkoitettu 
vakan alle, vaan 
valaisemaan.

HAASTATTELU SAT-7 Parsin tuore apulaisjohtaja Nikoo Ordodary on vuosia toimittanut ja juon-
tanut kanavan suoraa Voikukan siemen -nuortenohjelmaa. Eikä ole luopumassa siitä nytkään.

saamme ehkä 40–50 tekstiviestiä, 
kymmenkunta sähköpostia ja 10–20 
puhelua, Nikoo Ordodary laskee.
 Nuoria kiinnostavat toki monen-
laiset kysymykset. Mitä Raamatussa 
siitä ja siitä asiasta sanotaan. Nikoo 
on asiaansa perehtynyt ja tottunut 
vastaaja.
 – Ei, ei Raamattu käske luopumaan 
esimerkiksi älypuhelimesta. Mutta 
sitä on syytä opetella käyttämään 
oikein, sillä voi se haitallinenkin olla, 
Nikoo napauttaa.
 – Uusin teknologia on oikein 
käytettynä hyödyllistä. Sosiaalinen 
media, Skype-pikaviestipalvelu ja 
-verkkopuhelut, matkapuhelimet, te-
levisiot… Me täällä SAT-7 Parsissakin 
käytämme niitä.
 – Mutta hallitse laitteitasi. Älä anna 
niiden hallita!

Kristinusko ei muuta
länsimaalaiseksi

Aihe, joka myös helposti ponnah-
taa esiin, on pukeutuminen. Jonkun 
mielestä saattaa vaikuttaa viettele-
vältä, ellei käytä huivia ja peittäviä 
vaatteita.
 – Toki pukeudun hillitysti, mutta 
kerron kyllä myös, miksei minulla ole 
esimerkiksi hijab-huivia.
 – Kerron lisäksi, etten on länsimaa-
lainen, kuten monista ihmisistä usein 
kuvitellaan, vaikka olen kristitty. 
Olen iranilainen, ja vietän esimerkiksi 
samoja juhlapyhiä kuin muutkin ira-
nilaiset, esimerkiksi uuttavuottamme.
 Suuri osa iranilaisnuorista on 
Nikoo Ordodaryn mukaan hyvinkou-
lutettuja, mutta heille ei tahdo riittää 
töitä. Köyhyys ja rappio alkavat hel-
posti vaivata.
 Huumeisiin lankeaminenkin on 

aika vaivatonta, kun sekä Iranissa että 
sen naapurimaissa kasvatetaan run-
saasti unikkoa.

Erilaisuuteen on
hyvä rohkaista

– Nuorille pitää kertoa, että heitä 
rakastetaan. Että Jumala osaa, voi ja 
rakastaakin.
 – Heitä pitää rohkaista olemaan 
erilaisia, erottumaan joukosta. Sanon 
kristitylle esimerkiksi, että mikset 
olisi ylpeä ja iloinen siitä, että olet 
kristitty. Tai että olet onnellinen.
 – Ei Raamatussakaan lamppua ole 
tarkoitettu vakan alle, vaan valaise-
maan. Siitä puhutaan Matteuksen 
evankeliumin viidennessä luvussa.

Lapsena Irania
pitkin, poikin

Ohjelmassa Nikoo Ordodary käyttää 
toki myös iranilaista aineistoa, runoja 
ja musiikkia.
 Nikoo asui 12-vuotiaaksi syn-
nyinmaassaan Iranissa ja kävi siellä 
peruskoulunkin ennen kuin muutti 
Kyprokseen äitinsä, isänsä ja veljen-
sä kanssa. Kun isä humaltui, hän ei 
vaikuttanut mitenkään kristityltä ja 
kiltiltä, vaikka äiti onnistui aina puo-
lustamaan lapsia.
 Erohan siitä tuli. Nykyisin Nikoo 
ei edes tiedä, asuuko hänen isänsä 
Kyproksessa vai Iranissa.
 Nikoon syntyi ja asui Iranin pää-
kaupungissa Teheranissa. Hänen 
äitinsä on kotoisin öljykaupungiksi 
kutsutusta Ahvazista, joka sijaitsee 
aika lähellä Irakin rajaa.
 Hänen isänsä taas on kotoisin si-
nivoittoisesta, historiallisesta moskei-
jastaan tunnetusta Isfahanista. Kun 
lapsilla oli koulusta lomaa, äiti saattoi 
innostua lähtemään linja-automat-
kalle ja kyläilemään heidän kanssaan 
joko Isfahaniin tai Ahvaziin.
 Nikoon kotikaupunki Kyprokses-
sa on Limassol. Saarivaltiossa asuvat 
nykyisin hänen äitinsä ja veljensäkin. 
He ovat myös kristittyjä.  

”Ei Raamattu käske
luopumaan 
älypuhelimesta”

Leena Punkari
– Rohkaisen nuoria ohjelmassa 
uskaltamaan olla erilaisia, erottu-
maan joukosta. Massan mukana 
on helppo mennä, mutta silloin 
myös saattaa joutua vaikeuksiin, 
SAT-7 Parsin apulaisjohtaja Nikoo 
Ordodary korostaa.
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Mitä on vahva ja heikko usko? 
Miten usko voisi vahvistua?
LÄHTEELLÄ  Näyttävätkö vaikeudet edessäsi ylitsepääsemättömältä vuorelta? Muista, että Jumala on kaikkia niitä 
esteitä suurempi. Hän voi murtaa tien ulos synkimmästäkin pimeydestä.

Uskovan ollessa itsessään 
heikko, Jumala voi 
vahvistaa hänen uskonsa.

 RUKOUS Tuntuu, että ihmisten on 
nykypäivänä helpompi myöntyä kuin 
kieltäytyä. Jos sanoo EI, kuulostaa 
helposti innottomalta, pelokkaalta, 
tylsältä, vanhalta… Kun sanoo 
sukkelasti KYLLÄ, sitä saatetaan pitää 
merkkinä tarmokkuudesta, 
rohkeudesta, nuorekkuudesta, 
kekseliäisyydestä…

 Usein taitaa kyllä-ihminen kuitenkin 
kulkea massan mukana, koska ei muuhunkaan 
kykene. Ei-ihminen taas…

 Mutta entäpä, jos sanookin sitten harkit-
semattomuuttaan EI Jeesukselle!? Opastathan 
suurien sanojen viidakossa, Herra! 

Marko Pihlajamaa

Raamatun mukaan uskon 
tärkeä ulottuvuus on luotta-
mussuhde Jumalan kanssa.
     Jumalaan luottaen Abra-

ham ja Mooses uskalsivat lähteä kohti 
tuntematonta tulevaisuutta. Jumala 
tuntee tulevaisuuden. Abraham suun-
tasi Jumalan kutsun varassa kohti 
vieraita seutuja. Mooses johdatti Ju-
malan voimassa Israelin kansan pois 
Egyptin orjuudesta: ”Uskonsa tähden 
Mooses lähti Egyptistä kuninkaan 
vihaa pelkäämättä ja pysyi lujana, 
kuten pysyy se joka ikään kuin näkee 
Näkymättömän.” (Hepr. 11:27)
 Jumala on suurempi kuin mitkään 
inhimilliset mahtitekijät. Usko näkee 
Jumalan todellisuuteen vaikeidenkin 
olojen keskellä.
 Suositussa hartauskirjassa Mannaa 
Jumalan lapsille Martti Luther kuvaa 
uskoa seuraavasti: ”Tämä on uskon 
luonne ja ominaisuus: se riippuu Ju-
malan pelkässä sanassa ja käsittää sel-
laisia asioita, joita se ei näe, vaan jotka 
yksin juuri sanassa luvataan, vaikka 
se samalla näkee paljon sellaista, joka 
sitä kiusaa, aivan kuin sanan lupauk-
set olisivat mitättömät ja turhat. Juuri 
sitä, mitä luonto sanoo hulluudeksi ja 
jota se pakenee, usko sanoo oikeaksi 
tieksi ja tunkeutuu lävitse…”

Paavali kuvaa
Abrahamin uskoa

Abraham odotti pitkään syntyväksi 
lasta, jonka Jumala oli hänelle luvan-
nut. Abrahamin ja Saaran iästä johtu-
en perillisen saaminen oli inhimilli-
sesti katsoen mahdotonta.
 Paavali kuvaa Roomalaiskirjeen 4. 
luvussa Abrahamin uskoa: ”Hänen 
uskonsa ei horjunut, vaikka hän, lähes 
satavuotiaana, tiesi elinvoimansa 
sammuneen ja Saaran kohdun kuih-
tuneen.” (Room. 4:19). Paavali käyttää 

jakeessa 19 katsomista, tarkkaamista, 
tarkoittavaa sanaa, samaa jota Jeesus 
käytti kehottaessaan katsomaan korp-
peja Jumalan huolenpidon esimerkki-
nä (Luuk. 12:24).
 Paavali käyttää tätä sanaa korosta-
essaan sitä, mitä Abraham ei tarkan-

nut. Hän ei katsonut kiinteästi omaa 
kehoaan, sen voimattomuutta, vaan 
käänsi aktiivisesti katseensa ruumiin-
sa heikkoudesta Jumalan lupaukseen.
 Tunnetko sinä kipeästi oman synti-
syytesi ja heikkoutesi? Käännä katsee-
si Kristukseen, luvattuun Uhrikarit-
saan, joka on jo sovittanut syntisi.
 Näyttävätkö vaikeudet edessä-
si ylitsepääsemättömältä vuorelta? 
Muista, että Jumala on kaikkia niitä 
esteitä suurempi. Hän voi murtaa tien 
ulos synkimmästäkin pimeydestä. 

Uskon vahvistaja
on Jumala

Paavali pohti myös Abrahamin us-
kon vahvuutta: ”Abraham ei ollut 
epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan 
lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. 
Hän antoi Jumalalle kunnian” (Room. 
4:20). Tästä saa helposti sen käsityk-
sen, että Abrahamilla oli jokin luon-
tainen uskonlataus itsessään.
 Paavali kuitenkin käyttää tässä 
voimistamista tarkoittavaa kreikan 
kielen sanaa passiivimuodossa, mikä 

tarkoittaa, että varsinainen uskon 
vahvistaja oli Jumala. Abrahamin 
vahva usko tuli Jumalalta, mutta sa-
malla hän piti kiinni Jumalan lupauk-
sista.
 Tämä avaakin oleellisen näkö-
kulman uskon vahvuuteen ja heik-
kouteen. Paavali löysi heikkouden hy-
väksymisen kautta jotain olennaista 
uskonelämästä. Hän jopa iloitsi siitä, 
että on heikko, koska juuri heikkona 
hän onkin vahva (2. Kor. 12:10). Usko-
van ollessa itsessään heikko, Jumala 
voi vahvistaa hänen uskonsa.
 Kristuksen maanpäällisessä elä-
mässä oli heikkouden ja voiman kak-
soisjännite. Vapahtajan ristiinnaulitse-
minen näytti ensikatsomalta tappiol-
ta, mutta siihen on kätkettynä valtava 
voima. Se voima tuli esiin Kristuksen 
ylösnousemuksessa.
 Samalla tavalla kristityn elämä on 
ulkonaisesti usein heikkoa, mutta silti 
siinä on kätkettynä Jumalan voima. 
”Hän oli heikko, kun hänet ristiin-
naulittiin, mutta Jumalan voimasta 
hän elää. Mekin olemme heikkoja, 
koska olemme häneen liitettyjä, mutta 
yhdessä hänen kanssaan me elämme 
Jumalan voimasta, ja te saatte sen tun-
tea.” (2. Kor. 13:4)

Kristus antaa
meille uskon

Luther kuvaa uskoa sulhasen, Kris-
tuksen, morsiamelle antamana vihki-
sormuksena. Paavali toteaa, ettei usko 
ole lähtöisin ihmisestä itsestään vaan 
se on ”Jumalan lahja” (Ef. 2:8).
 Usko syntyy Jumalan sanan kuu-
lemisesta ja sakramenttien, kasteen 
ja ehtoollisen, vaikutuksesta. Niissä 
Raamatun lupauksen mukaan on 
Kristus itse läsnä.
 Jos koet, että sinun on vaikea us-
koa, astu silloin heikon uskosi kanssa 
Kristuksen luo. Kuuntele Jumalan 
sanaa, elä Jumalan seurakunnan yhte-
ydessä ja osallistu ahkerasti ehtoolli-
selle.
 Jumala ei hylkää heikkouskoista, 
koska olennaista ei ole uskon määrä, 
vaan uskon kohde. Jos uskon kohteesi 
on ristiinnaulittu Kristus, uskosi on 
pelastavaa uskoa. 

Kirjoittaja on lyhentänyt tekstin Medialä-
hetyspäivillä Oulussa14.6.2014 pitämäs-
tään raamattuopetuksesta Vahva usko?

Kyllä vai ei?

Jos koet, että sinun on vaikea uskoa, astu silloin heikon uskosi kanssa Kristuksen luo. 
Kuuntele Jumalan sanaa, elä Jumalan seurakunnan yhteydessä ja osallistu ahkerasti 
ehtoolliselle.

Merja Kauppinen
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 KULUNEEN VUODEN AIKANA maailma on muuttunut 
entistä epävakaammaksi. Vielä muutama vuosi sitten oli 
mahdollista laatia ennusteita, joiden mukaan saattoi tehdä 
lähitulevaisuuden suunnitelmia.
 Vuonna 2008 päättyneen maailmanlaajuisen talouskas-
vun jälkeen myös Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on 
joutunut hiomaan toimintastrategiaansa.

TALOUS EI KUITENKAAN ole ainoa mittari vakauden arvi-
oimisessa. Maailman tunnetuin evoluutiobiologi Richard 
Dawkins sanoi muutama vuosi sitten maailman olevan 
suuren murroksen äärellä.
 Kansakunnat eivät tulisi enää käymään sotia, koska 
länsimaissa tapahtunut kristinuskon taantuma antaa tilaa 
sivistyksen lisääntymiselle. Ihmiset eivät enää uskoisi 
Jumalaan vaan omaan järkeensä, tieteen saavutuksiin ja 
sitä kautta syntyvään humanistiseen ihmiskäsitykseen ja 
oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan.

KEHITYS NÄYTTÄÄ KUITENKIN aivan toisenlaiselta. Kun 
katselee vaikkapa Syyrian, Ukrainan, Afganistanin, Iranin 
tai Irakin suuntaan, voi helposti päätellä, ettei ihmiskun-
ta ole kehittynyt paremmaksi suurten maailmansotien 
jälkeen.
 Tieteen saavutuksista huolimatta joudumme voimatto-
mina seuraamaan Afrikassa riehuvaa ebola-epidemiaa ja 
sen leviämistä myös muille mantereille. Maailma tarvitsee 
edelleen Jumalaa, Jeesuksen sovitustyötä ja sanoja uskosta, 

toivosta, rauhasta ja lähimmäisenrakkaudesta (Ps. 14:1).

SANSAN TOIMINTASTRATEGIA on osoittautunut tällai-
sessa toimintaympäristössä hyväksi. Keskiössä eivät ole 
ulkomailla sijaitsevat fyysiset rakenteet, vaan ohjelmien 
sisältöjen tuottaminen.
 Hyvät suhteet paikallistuntemuksen omaaviin kirk-
koihin ja kristillisiin järjestöihin mahdollistavat ohjelmien 
lähettämisen myös siellä, missä emme voisi itse toimia. 
Emme voisi saavuttaa kielitaitoa, jolla Raamatun sanoma 
koskettaisi kuulijoiden sydämiä. Tai rakentaa omia tuo-
tantotiloja, joiden avulla tavoittaisimme sadat miljoonat 
kuulijat.

KOSKA TYÖNTEKIJÖITÄMME ON ulkomailla vain vähän, 
Sansan toiminta saattaa näyttää kotimaasta katsottuna 
ohuelta. Verkostoituminen muiden kristillisten toimijoiden 
kanssa on kuitenkin tehokasta.
 Tehtävämme on Suomesta käsin mahdollistaa, että 
evankeliumi tavoittaa ihmiset vaikeinakin aikoina. Hal-
lituksen kokouksissa rukouksemme on, että voisimme 
Jumalan suomalla viisaudella suunnata voimavaroja oikei-
siin kohteisiin (Jaak.1:5).
 Jumala on kuullut rukouksemme, sillä Sansa on saanut 
käyttöönsä sisältöjen tuottamiseen tarvittavat varat myös 
epävakaana aikana. Olemme Jumalalle kiitollisia jokaisesta 
lahjoittajasta – olipa kyseessä seurakunta tai yksittäinen 
henkilö. 

Sanaa tulee julistaa epävakaanakin 
aikana

KARI ESKELINEN hallituksen jäsen

Leena Punkari

Kutinan kirkko on todistus 
Jumalan uskollisuudesta
KIRJE KENTÄLTÄ Kroatiassakin vähitellen alkaa luonto vaihtaa väriään ja viininkorjuuaika olla lopussa, ja kotona 
pitää laittaa puita uuniin. Kesä on enää muisto, ja pian saadaan taas nauttia talvesta. Näin se menee. Ajat muuttuvat.

Elina Braz de Almeida

 KUTINAN KIRKKO on kokenut 
monenlaisia aikoja. Sotia, kansallista-
mista, pommiuhkaa, ajan hammasta, 
papin puuttumista, seurakuntalaisten 
hylkäämistä – mutta se seisoo yhä pai-
kallaan. Tänä vuonna juhlimme sata-
vuotiasta kirkkoamme, joka on meille 
täällä myös vahva todistus Jumalan 
uskollisuudesta kansaansa kohtaan.

KIRKKOMME SEINIEN sisäpuolelle 
kokoontuu sen kallein aarre: seura-
kunta! Seurakuntamme on pieni, noin 
puolentoistasataa jäsentä, mutta elävä. 
Ja meidänkin tehtävämme on lähteä 
kirkon seinien ulkopuolelle kutsu-
maan toisiakin mukaan.
 Olemme taas vuoden aikana järjes-
täneet tapahtumia, joihin olemme kut-
suneet erityisesti uusia ihmisiä. Olen 
iloinnut myös etsivästä nuorisotyös-
tämme, joka on tuonut paljon nuoria, 
heidän perheitään sekä ystäviään 
työmme piiriin.

 Seurakuntalaisten voimin järjestim-
me lisäksi koko Evankeliselle kirkol-
lemme sekä Kirkkopäivät että Nuor-
ten kirkkopäivät.

JUMALAN KANSA tulee yhteen kaikilta 
neljältä ilmansuunnalta. Tätä olemme 
saaneet elää todeksi Kutinassa, joka ei 
varsinaisesti ole mikään monikansalli-
nen metropoli.
 Sunnuntaisin kuitenkin kokoontuu 
monikansallinen seurakunta Jumalan 
sanan kuuloon yhdessä. Meitä on jos-
kus koolla niin Kroatiasta, Serbiasta, 
Bosniasta, Ukrainasta, Zimbabwesta, 
Brasiliasta, Hongkongista, Saksasta 
kuin Suomestakin.
 Olemme iloinneet tänäkin vuonna 
monista ystävistä, jotka ovat vierail-
leet meillä ulkomailta. Viimeisimmät 
suomalaisvieraamme olivat Sansan 
ystävämatkalaiset, jotka kyläilivät 
täällä syyskuussa Seija Uimosen joh-
dolla. Heidän kanssaan tutustuimme 
Kroatian evankelisen kirkon elämään 
sekä Kroatian kauneuksiin.

SYKSYN PIRISTYKSEKSI Jumala on 
lähettänyt meille kolme ihanaa so-
sionomi/kirkon nuorisotyönohjaaja-
harjoittelijaa Diakonia-ammattikor-
keakoulusta. Mirkka Hirvikangas, 
Minna Huttunen ja Anne Pentinmäki 
jakavat täällä kanssamme työtä ja elä-

mää kolme kuukautta.
 Lokakuun lopulla saamme vielä 
vahvistuksen Lappeenrannan seu-
rakuntanuorista. Sini Jukkala tulee 
meille kolmeksi kuukaudeksi vapaa-
ehtoistöihin. 

Thiago Braz de Almeida

Nuorten bändi laulaa Kutinan kirkon jumalanpalveluksessa Kirkkopäivien aikana.
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1 AMHARA ”Asun Gimbin alueella 
sijaitsevassa syrjäkylässä, jonka 
nimi on Biqilal. Vastaanotin 
Herran Jeesuksen Kristuksen 

henkilökohtaisena Vapahtajanani olles-
sani 15-vuotias. Muutama vuosi sitten 
muutama muukin tuli uskoon, ja aloim-
me kuunnella yhdessä radio-ohjelmaanne. 
Sen kautta Jumala vahvisti meitä Sanan-
sa kautta ja aloimme todistaa Herrasta 
myös aluettamme ympäröivissä kylissä.
 Nykyisin täällä on kolme seurakun-
taa, jotka ovat syntyneet radio-ohjelman-
ne vaikutuksesta ja hedelmänä. Meillä 
on jokaisessa kylässä raamattupiiri, ja 
ohjelmanne auttaa meitä tutkimaan 
Raamattua. Voisitteko lähettää meille 
joitakin kirjoja tai ohjelmaäänitteitä, joita 
voisimme käyttää apuna piireissämme?” 
Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kir-
kon Yemisrach Dimts/TWR

2 ARABIA ”Olen muslimi ja halu-
an tuntea totuuden. Pidän kai-
kesta, mitä TWR radioi arabian 
kielellä. Ohjelmat ovat kosketta-

neet sydäntäni todella syvästi. Muu perhe 
on fanaattisesti islamilainen. Se, mitä 

heiltä kuulen kristinuskosta, on pelkäs-
tään pahaa. Asun Lähi-idässä. Täällä on 
vaikeaa, mutta ohjelmanne ovat minulle 
kuin turvapaikka. Rukoilkaa edelleen puo-
lestani.” TWR

3 ARABIA ”Hei, sisar Rita! Paljon 
kiitoksia rohkaisuviestistäsi, 
jonka lähetit. Olen niin iloinen 
voidessani lukea tuommoisia mu-

kavia sanoja. Olen valmistunut yliopis-
tosta ja minulla on oma liikeyritys.
 Asuinpaikassani täällä Tunisiassa ei 
ole kirkkoa, mutta rukoilen voivani joskus 
kohdata toisia uskovia, joiden kanssa 
osallistua jumalanpalvelukseen. Rukoilet-
han puolestani ja perheeni puolesta, jotta 
hekin tulisivat tuntemaan Kristuksen. 
Paljon kiitoksia, ja Jumala sinua siunat-
koon!” SAT-7 Kids

4 BALI ”Naapurini ja sukulaisem-
me eivät ole uskovia. He kadeh-
tivat perhettämme, joka elää 
rauhassa ja sopusoinnussa keske-

nään. Jos meille tulee ongelmia, viemme 
ne rukouksessa Jumalalle ja luotamme 
Jumalan rakkauteen. Opimme ohjelman 

kautta, miten kohdata ongelmat viemällä 
ne Jumalan eteen.”

5 FARSI “Olen 21-vuotias ja ma-
sentunut nainen Khorasanista. 
Isäni on narkomaani, ja per-
heemme taloustilanne on huono. 

Minulla ei ole työpaikkaa, enkä pysty 
maksamaan yliopiston lukukausimaksua. 
Olin hiljattain todella alamaissa ja halu-
sin päättää elämäni. Satuin näkemään ka-
navanne ohjelman, jostain syystä muutin 
mieleni ja soitin ohjelmaanne pyytääkseni 
apua.” SAT-7 Pars

6 JAAVA ”Ylistän Jumalaa hänen 
hyvyydestään minua ja perhettä-
ni kohtaan, Hän lahjoitti meille 
uuden radion teidän kauttanne. 

Nyt voimme iloita ohjelmastanne ja tun-
tea Hänen siunauksensa ja läsnäolonsa 
ohjelmanne ja ystävällisyytenne avulla. 
Ohjelmanne on meille tärkeä, koska sen 
avulla opimme tuntemaan Jumalan rak-
kautta ja hänen parantavaa voimaansa.” 
Naiset toivon lähteellä, TWR-Indonesia

7 JAPANI ”Kirjoitan FEBC:lle 
ensimmäistä kertaa. Olen 
39-vuotias mies ja kastekoulus-
sa, sillä etsin totuutta. Kukaan 

sukulaisistani ei usko mihinkään. En 
ollut koskaan törmännyt yhteenkään 
kristittyyn ennen kuin jokin aika sitten 
koputin erään kirkon oveen. Vuoden 2011 
maanjäristys ja tsunami saivat minut 
miettimään elämääni.
 Sen jälkeen satuin näkemään tele-
visiosta elokuvan Franciscus Assisi-
laisesta. Hänen elämäntapansa kiehtoi 
minua. Aloin lukea ensin kristillisiä 
kirjoja, sitten Vanhaa testamenttia. Sitten 
halusin siirtyä Uuteen testamenttiin ja 
lukea sitä avoimin mielin. Löysin kirkon 
ilmoitustaululta radioasemanne tiedot ja 
aloin kuunnella Keikon kirjelaatikkoa.
 Pyysin ja sain teiltä raamattukirje-
kurssin. Näillä näkymiin minut kastetaan 
ensi pääsiäisenä! Monet kiitokset ihanasta 
työstänne!” Keikon kirjelaatikko, FEBC

8 KHARIA ”Olen opiskelija ja 
kuuntelen khariankielistä Elämän 
toivo -ohjelmaa säännöllisesti. 
Se on ollut suureksi siunauksek-

si hengellisessä elämässäni. Kiitos myös 
rohkaisevista kirjeistä ja kirjoista, jotka 
auttavat tutkimaan Jumalan sanaa ja 
kasvamaan uskossa.
 Perheeni on hyvin köyhä työ-
läisperhe. Vanhempani käyvät joskus 
töissä toisessa osavaltiossa Jharkhandin 
ulkopuolella ja vievät radion mukanaan. 
Siksi en ole voinut kuunnella ohjelmaan-
ne kuuteen kuukauteen. Mutta kun he 
palaavat, alan kuunnella ohjelmaa jälleen. 
Haluan kiittää Jumalaa radiolähetyk-
sistänne, joiden kautta saamme kuulla 
totuuden Jumalasta omalla kielellämme.” 
TWR-Intia

9 KUKNA ”Synnyin toisen uskon-
non piiriin. Vanhempani ottivat 
vastaan Jeesuksen Kristuksen 
15 vuotta sitten, mutta minä en 

uskonut Häneen. Kun tyttäreni sairastui, 
veimme hänet sairaalaan ja moniin mui-
hin paikkoihin, mutta mikään ei auttanut. 
Hänen elämänsä läheni loppua, ja lääkärit 
toivonsa menettäneinä käskivät meidän 
viedä hänet kotiin.
 Itkin avuttomana enkä tiennyt mitä 
tehdä, kun tapasin erään kristityn mie-
hen, joka tuli sairaalaan erään potilaan 
kanssa. Kun hän kysyi minulta miksi it-
kin, kerroin hänelle tarinani. Hän rohkai-
si minua Jumalan sanan kautta ja rukoili 
tyttäreni puolesta. Hämmästyksekseni 
tyttäreni parani parin viikon kuluttua. 
Sitten kutsuin tämän henkilön kotiini, 
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”Ohjelmanne 
ovat minulle kuin 
turvapaikka”

Lähi-idän väestöstä 56 prosenttia asuu kaupungeissa, ja alueella sijaitsee 23 miljoonakaupunkia. Noin puolet heistä osaa lukea. Tosin 
määrä vaihtelee valtioittain, mutta vain Israelissa lähes kaikki ovat lukutaitoisia. Arabiankielisiä satelliitti-tv-kanavia on yli sata, enem-
män kuin millään muulla kielellä englantia lukuun ottamatta.
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hän kertoi minulle kuknankielisestä radio-
ohjelmastanne ja antoi minulle ohjelma-
oppaan.
 Ostin radion ja aloin kuunnella Hyvä 
uutinen -ohjelmaa ja muita TWR:n oh-
jelmia. Pidän erityisesti kuknankielisestä 
ohjelmasta, koska se on äidinkielelläni. Se 
auttaa minua tuntemaan Jeesusta Kris-
tusta paremmin ja kasvamaan Hänessä. 
Radiolähetyksenne ovat minulle suuri 
siunaus.” TWR-Intia

10 MONGOLI ”Isäpuoleni 
käy kirkossa. Hän haluaa 
juopotella ja muuttuu 
väkivaltaiseksi humaltu-

essaan. Mutta seuraavana aamuna hän on 
pahoillaan. Voiko uskova elää tuollaista 
elämää?” Wind-FM, FEBC

11 TAMIL ”Tämä on hen-
kilökohtainen kyynelten 
tarinani. En tule kristitys-
tä perheestä, en tuntenut 

Jeesusta. Tällä hetkellä minusta tuntuu 
kuin olisin kuoren tai aidan sisällä. Tun-
nen olevani sietämättömien vaikeuksien 
paikassa, josta en millään voi päästä mi-
hinkään. Kaiken tämän keskellä äitini on 
kuolinvuoteellaan. Lääkärit ovat käskeneet 
minun laskea hänen päivänsä täällä maan 
päällä. Myös veljeni ja isäni kärsivät huo-
nosta terveydestä.
 Saatana ei koskaan anna minun 
olla onnellinen. Minäkin kärsin kivusta 
kaikkialla ruumiissani, eivätkä lääkkeet 
ole auttaneet. Kaiken tämän lisäksi eräs 

sukulaiseni on vetänyt minut oikeuteen. 
Minulla ei enää ole kyyneliä vuodatetta-
viksi!
 Näin koettelevissa olosuhteissa satuin 
aivan odottamatta kuuntelemaan tami-
linkielistä ohjelmaanne. Huusin Jeesusta 
apuun. Uskon, että hän pitää minusta 
huolen. Rukoilettehan puolestani, että hän 
vapauttaa minut tästä tilanteesta!” Naiset 
toivon lähteellä, TWR-Intia

12 TURKKI ”On kolme-
kymppinen ala-asteen 
opettaja. Minut kasvatet-
tiin uskomaan muslimien 

jumalaan. Kristityistä minulle kerrottiin, 
että he olivat syypäitä ristiretkiin ja aikanaan 
aiheuttaneet paljon kärsimystä alueellamme. 
Kristittyjen kerrottiin myös uskovan kol-
meen jumalaan, ja sain muutenkin kummal-
lisia käsityksiä kristinuskosta.

 Satuin kerran kuuntelemaan radiosta 
kristillistä ohjelmaa. Siinä puhuttiin 
Jeesuksen uhrikuolemasta ja Jumalan 
armosta. Jotakin liikahti sisälläni ja oival-
sin, että Raamatun pääviesti on Jumalan 
rakkaus meitä ihmisiä kohtaan. Tuon 
ohjelman aikana kiinnostukseni Jeesusta 
kohtaan heräsi.
 Ohjelmassa kerrottiin myös osoite, 
johon voisi ottaa yhteyttä, jos haluaisi 
osallistua raamattukurssille. Kirjoitin 
osoitteen muistiin, ja vaikka minua her-
mostuttikin, päätin ottaa selville, mitä 
Raamatussa opetetaan.
 Menin luennolle ja tapasin ensim-
mäistä kertaa elämässäni kristittyjä. Heis-
tä huokui lämpöä ja rakkautta. Minulla 
oli paljon kysymyksiä ja he vastasivat 
kärsivällisesti. Vähitellen väärät käsityk-
seni Jeesuksesta ja kristinuskosta alkoivat 
väistyä, ja Jumala alkoi tehdä työtään 
minussa.
 Eräänä yönä näin unta, että kristityt 
ystäväni olivat ympärilläni ja rukoilivat 
puolestani. Yhtäkkiä näin kirkkaan valon 
ja itse Jeesus seisoi siinä. Hän kehot-
ti minua jättämään entisen elämäni ja 
seuraamaan häntä valkeuden tiellä. Hän 
myös vakuutti, että kaikki syntini olivat 
anteeksi annetut.
 Herätessäni olin aivan innoissani. 
Jumala oli valinnut ja kutsunut minut ja 
olin saanut Pyhän Hengen! Minusta oli 
tullut kristitty.”

”Sinun sanasi 
on lamppu, joka 
valaisee askeleeni, 
se on valo minun 
matkallani.” 
Ps.119:105

Lahjoita netissä: 

www.sansa.fi

Lähetä Sanan valoa
Radio – kaikille avoin raamattukoulu

Kuva: Ritva Uusitalo

”Kuuntelen ohjelmaanne 
päivittäin ja selvitys 

Raamatusta on minulle tarpeen. 
Olette ihania sanansaattajia. 

Hyvää Jumalan siunausta 
ohjelmallenne.”
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aRaamattu kannesta kanteen (Rkk) on saanut ravita suomalaisia radio-

kuuntelijoita jo 17 vuoden ajan. Kaikille avoin raamattukoulu on muodostunut 
rakkaaksi matkakumppaniksi yhä uusille kuulijoille. 
Kun Jumalan sana saa vaikuttaa päivittäin meissä, alamme väistämättä muuttua.
Rkk-ohjelma auttaa suomalaisia kuulijoita ymmärtämään radion 
mahdollisuudet myös ulkomailla. 

Olethan mukana varmistamassa, että elämää tuova Sana saisi radion 
välityksellä vaikuttaa edelleen kymmenien tuhansien ihmisten arjessa!
Keräystuotto käytetään ohjelman tuotantokuluihin sekä 
radiointikustannuksiin Radio Dein, Järviradion ja 
Radio Kajauksen taajuusalueilla.

Levitä Sanan valoa rukoillen tai osallistumalla ohjelman kustannuksiin.
Soita nyt lahjasi 
0600 19909
Puhelun hinta 10,26 € + pvm

MEDIALÄHETYS 
SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää 
www.sansa.fi

Kiitos tuestasi!

IBAN                   BIC

TI
LI

SI
IR

TO

Saajan
tilinumero

Saaja

Maksajan
nimi ja
osoite
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Eräpäivä Euro

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää

FI37 5062 0320 0320 18 OKOYFIHH

7111 00600

Lahjoitusesimerkkejä:
1 minuutti  Rkk-ohjelmaa  = 10 euroa
15 minuuttia ohjelmaa  = 150 euroa
Koko ohjelma  = 300 euroa

Ke
rä

ys
lu

pa
 M

an
ne

r-
Su

om
i 2

02
0/

20
13

/4
23

7,
 v

oi
m

as
sa

 
19

.2
.2

01
4–

31
.1

2.
20

15
, P

ol
iis

ih
al

lit
us

 1
9.

2.
20

14
. K

er
ät

yt
 

va
ra

t k
äy

te
tä

än
 v

uo
si

en
 2

01
4–

20
16

 a
ik

an
a 

m
ed

ia
lä

he
ty

s-
ty

öh
ön

 ja
 s

eu
ra

ku
nt

at
yö

hö
n 

ul
ko

m
ai

lla
 s

ek
ä 

kr
is

ti
lli

st
en

 
ra

di
o-

oh
je

lm
ie

n 
tu

ot
ta

m
is

ee
n 

Su
om

es
sa

.

Balin saari Indonesiassa on merkittävin hindulaisuuden keskus Intian ulkopuolella. Kristil-
lisen Heartline Bali -FM:n Perheen parhaaksi -ohjelmaan tekeillä haastattelu Tulikupissa. 
Kyseiselle radioasemalle tulee kuuntelijoilta päivittäin 200–300 puhelua ja tekstiviestiä.
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 LÄHETYSAIKA on Sansan tuottama 
radio- ja medialähetystyön ajankohtaisoh-
jelma, joka tarjoaa haastatteluja ja haas-
teita 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 42–51
vk 42. Yhteistyötä Intian hyväksi
vk 43. Antamisen iloa
vk 44. Innostu medialähetystyöstä!
vk 45. Nikoon tv-ohjelmat tavoittavat
vk 46. Ketterästi medialla
vk 47. Persiankielinen maailma
vk 48. Kriisiradio valmiudessa Indonesiassa
vk 49. Israel on aina ajankohtainen
vk 50. Apu menee perille Indonesiassa
vk 51. Lähetystyötä harjoittelemassa

  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 in-
ternetin kautta Sansan omilta audiosi-
vuilta www.rkk-sansa.net.

VIIKKO 42
ma 13.10. Mitä Jumala ei muista? 
(Hepr. 8:1–12)
ti 14.10. Uusi vanhan sijaan 
(Hepr. 8:13 – 9:10)
ke 15.10. Kertakaikkisesti täytetty 
(Hepr. 9:11–15)

to 16.10. On kysymys testamentista 
(Hepr. 9:16–28)
pe 17.10. Jeesuksen uhri riittää 
(Hepr. 10:1–14)

VIIKKO 43
ma 20.10. Astu elämän tielle! 
(Hepr. 10:15–22)
ti 21.10. Tarvitsetko herätyspiikkiä? 
(Hepr.10:23–27)
ke 22.10. Älä luovu elämästä! 
(Hepr. 10:28–39)
to 23.10. Usko kiinnittyy todellisuuteen 
(Hepr. 11:1–4)
pe 24.10. Henok ja Nooa (Hepr. 11:4–7)

VIIKKO 44
ma 27.10. Usko tuo elämän (Hepr. 11:8–16)
ti 28.10. Kärsimyskin kuuluu uskoon 
(Hepr. 11:17–29)
ke 29.10. Usko on myös taistelua 
(Hepr. 11:30–37)
to 30.10. Rohkaisevat todistajat 
(Hepr. 11:38–12:3)
pe 31.10. Jumala on hyvä kasvattaja 
(Hepr. 12:4–13)

VIIKKO 45
ma 3.11. Onko pyhitystäkin tavoiteltava? 
(Hepr. 12:14–17)
ti 4.11. Siinai vai Siion? (Hepr. 12:18–25)
ke 5.11. Pysy siinä mikä pysyy! 
(Hepr. 12:26–13:4)
to 6.11. Älä haihattele! (Hepr. 13:5–9)
pe 7.11. Leirin ulkopuolelle 
(Hepr. 13:10–17)

VIIKKO 46
ma 9.11. Jumalan omiksi merkityt 
(Ilm. 14:1–5)
ti 10.11. Viehättääkö rikin katku? 
(Ilm. 14:6–13)
ke 11.11. Sadon korjaamisen aika
 (Ilm. 14:14–20)
to 12.11. Mooseksen ja Karitsan laulu 
(Ilm. 15:1–16:1)
pe 13.11. Mihin menet, ihminen? 
(Ilm. 16:2–7)

VIIKKO 47
ma 17.11. Kun kalatkin kuolevat 
(Hoos. 4:1–10)
ti 18.11. Miksi tytöstä tulee portto? 
(Hoos. 4:11–5:3)
ke 19.11. Taisteluhälytys (Hoos. 5:4–6:1)
to 20.11. Palaa Herran luo! (Hoos. 6:1–7:2)
pe 21.11. Rukoilenko pakanan tavoin? 
(Hoos. 7:3–7:16)

VIIKKO 48
ma 24.11. Riittääkö yksi alttari?
 (Hoos. 8:1–14)
ti 25.11. Älä iloitse, uskoton! (Hoos. 9:1–17)
ke 26.11. Leikkiikö lapsesi tulella? 
(Hoos. 10:1–14)
to 27.11. Jumala lunasti, koska rakasti 
(Hoos. 11:1–11)
pe 28.11. Opi edes historiasta! 
(Hoos. 12:1–13:2)

VIIKKO 49
ma 1.12. Syli on avoin (Hoos. 13:3–14:10)
ti 2.12. Johdanto Jaakobin kirjeeseen
ke 3.12. Mikä mies oli Jaakob? (Jaak. 1:1)
to 4.12. Koettelemusten koulussa 
(Jaak. 1:2–4)
pe 5.12. Viisaus näkee laajemmin
 (Jaak. 1: 4–11)

VIIKKO 50
ma 8.12. Himon lapsi (Jaak. 1:12–15)
ti 9.12. Jumala ei muutu (Jaak. 1:16–19)
ke 10.12. Yksi suu ja kaksi korvaa 
(Jaak. 1:19–22)
to 11.12. Mitä peili kertoo? (Jaak. 1:22–2:1)
pe 12.12. Älä erottele ihmisiä! (Jaak. 2:1–7)

VIIKKO 51
ma 15.12. Itsetutkistelun aika 
(Jaak. 2:8–13)
ti 16.12. Usko ja teot (Jaak. 2:14–26)
ke 17.12. Kuka kesyttää kielen? 
(Jaak. 3:1–6)
to 18.12. Jaanko myrkkyä vai elämää? 
(Jaak. 3:7–18)
pe 19.12. Mitä on maailmallisuus? 
(Jaak. 4:1–4)

Kuuluvuusalueita Ohjelmat viikoilla 42–51 | 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 
103,1 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 Boråsin, Södertäljen ja 
Trollhättanin lähiradioissa (närra-
dio): Borås 92,5 MHz, RKK su klo 
10–10.30, ma-ti klo 19–19.30 ja 
lisäksi uusintoja. Södertälje 88,4 
MHz, ohjelmaa suomeksi la klo 18–
19 parittomilla viikoilla. Trollhättan 
90,6 MHz, RKK to klo 17–17.30. Ajat 
paikallisia.
 Norjassa Kaarasjoella sijaitse-
van lähiradion, Radio DSF:n, kautta: 
ma–pe klo 11.30 ja klo 20. 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 lähi-
radio 92,5 MHz, uusi ohjelma su 
klo 10.45–11, lisäksi uusinta. Aika 
paikallinen.

Lähde

  SANSAN SEURAAVA suora netti-
televisiolähetys on vapaaehtoistoi-
minnan teemailta. Se on katsottavissa 
keskiviikkona 26. marraskuuta kello 
18–19 Medialähetys Sanansaattajien 
kotisivulta sansa.fi/netti-tv.
 Mukana illassa ovat Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetys-
teologi Jaakko Rusama sekä Sansasta 
medialähetysjohtaja Juha Auvinen, 
sidosryhmäpäällikkö (kotimainen 
työ) Marja Soikkeli ja haastattelijana 
vapaaehtoistoiminnan johtaja Mervi 
Viuhko.
 Aikaisempia lähetyksiä voi katsoa 
osoitteessa youtube.com/sansanarkis-
to. 

Lähde

  TWITTER ON MAAILMAN no-
peimmaksi uutispalveluksi sanottu 
kanava, joka kulkee monen taskus-
sa älypuhelimen sovelluksena. Sen 
saa myös tietokoneelle ja se vaatii 
internet-yhteyden.
 Twitteriin laitetaan päivityksiä eli 
tviittejä (tweet = visertää englannik-
si). Yhden päivityksen pituus voi olla 
korkeintaan 140 merkkiä. Lisäksi voi 
tviitata kuvia, videoita ja linkkejä.
 Twitterissä voi myös keskustel-
la, mutta siellä ei pyydetä kavereita, 
kuten Facebookissa. Kuka tahansa voi 
seurata ketä tahansa tviittaajaa.

SANSA ALOITTI Twitterissä syyskuus-
sa. Mediatoimittaja Merja Kauppisen 
mukaan pyrkimyksenä on jakaa napa-
kasti tietoa lähetysasioista ja tapah-
tumista, uutisia, linkkejä ja kuvia – 
huumoria unohtamatta.
 – Jos haluat innostavaa ja ajan-
tasaista viserrystä Sansasta, löydät 
meidät osoitteesta www.twitter.com/
Sanansaattajat. Hakemalla internetistä 
osoitteella @Sanansaattajat, voit käy-
dä ”salaseuraamassa” Sansan työtä, 
Kauppinen kertoo.
 Lyhytviestipalvelu Twitteriin on 
rekisteröitynyt yli 555 miljoonaa käyt-
täjää maailmassa, Suomessakin yli 
puoli miljoonaa. 

Sansa visertää 
Twitterissä!

Seuraava oma 
suora nettilähetys 
marraskuussa
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”Olen kirkon 
uskollinen poika”
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysteologina alkuvuodesta aloittanut Jaakko Rusama kuvaa itseään 
kirkon uskolliseksi pojaksi. Hänestä ei ole tärkeätä, miten hän uskoo, vaan miten kirkko uskoo.

Leena Punkari

Sen lisäksi että työskente-
lee kirkon lähetysteologina 
Jaakko Rusama on dosentti 
ja opettaa kolmen yliopiston 

teologisessa tiedekunnassa Suomessa: 
Helsingin, Itä-Suomen ja ruotsinkie-
lisen Åbo Akademin. Ekumeniikkaa, 
dogmatiikkaa, missiologiaa…
 Rusama mieltää itsensä osaksi 
Kristuksen vajavaista seurakuntaa, 
jossa täydellinen ei ole kukaan.
 – On olemassa yksi kirkko, Kris-
tuksen kirkko. Kristus on yksi, eikä 
häntä voi jakaa. Jokainen kristitty on 
maailmanlaajan Kristuksen kirkon 
jäsen.
 – Meillä kenelläkään ei ole viisas-
ten kiveä, eikä omaa totuutta. On vain 
yksi totuus. Mutta me kristityt olem-
me käsityksinemme hyvin vajavaisia. 
Jumalalla täytyy olla kanssamme 
paljon huumorintajua.

Ykseyttä, ei kakseutta

Rusama muistuttaa, että kristityiltä 
odotetaan rakkautta kaikkia ihmisiä 
kohtaan.
 – Ei ole kyse kristittyjen yhteydes-
tä. On kyse kristittyjen ykseydestä, 
joka on paljon enemmän. Mitään kak-
seutta ei ole.
 – Kristus rukoilee Raamatussa: 
”Että me yhtä olisimme.” Emme vain 
ole tainneet oikein ymmärtää sitä.
 – Kun onnistuisimme olemaan 
yhtä mieltä A-luokan asioista, niin 
B- ja C-luokan asioista voisimme rii-
delläkin.
 Rusama on väitellyt Cambridgen 
yliopistossa Britanniassa filosofian 
tohtoriksi anglikaanisesta sosiaalietii-
kasta. Hän voisi kutsua itseään myös 
teologian tohtoriksi, koska väitöksen 
aihe oli teologinen. Britannian van-
hoissa yliopistoissa voi saada tohto-
rinarvon vain filosofiassa, luonnontie-
teissä ja lääketieteensä.
 Suomessa hän on valmistunut 
teologian maisteriksi. Pappisoikeudet 
hänellä on myös Englannin kirkossa.

Uskossa on järkeä

Jaakko Rusama, 62, on syntynyt Tu-
russa ja puhuu halutessaan paikallis-
ta murretta kuin presidentti Mauno 
Koivisto. Pääosan kouluvuosistaan 
hän asui Vaasassa.
 Siellä, seurakuntanuorissa, Rusa-
maa alkoi kiinnostaa perusteellisem-
min kristinusko. Hän halusi selvittää, 
onko Jumalaan liittyvissä jutuissa 
järkeä. Päästyään opiskelemaan sekä 
yleistä kirjallisuustiedettä että teologi-

aa, Jaakko meni teologiseen. Tutki-
mista ja sittemmin myös opettamista 
on riittänyt. Kirjojakin hän on kirjoit-
tanut kahdeksan ja toimittanut useita.
 Vanhaan ja arvostettuun Cambrid-
gen yliopistoon hän päätyi jatko-opis-
kelemaan, kun sai Oskar Huttusen 
säätiöltä ison apurahan, joka piti käyt-
tää ulkomailla. Toki tutkimista piti 
lisäksi tehdä Genevessä ja Upsalassa.
 Jaakko Rusama on papin poika 
(kirkkoneuvos Timo) ja papin veli 
(kirkkoherra Antti). Eno Antero 
Juntumaa oli pappi, mutta erityisen 
papillista sukua hän ei silti katso ole-
vansa.
 – Ajattelen, että pappina elämäni 
on suuremmassa johdatuksessa. Kä-
sitykseni ei perustu vain tunteeseen, 
vaan myös tietoon. Uskonelämäni 
koostuu tiedosta, tunteesta ja koke-
muksesta.
 – Uskossa ei ole mitään omaa, vaan 
kaikki on lahjaksi saatua. Olen kirkon 
uskollinen poika. Kyse ei ole siitä, 
miten minä uskon, vaan siitä, miten 
kirkko uskoo.

Ei iltaruskon toimissa

Jaakko Rusaman ura on monipuo-
linen kooste kokemusta sekä koti-
maasta että ulkomailta. Myös konfe-
rensseja, isoja kokouksia ja erilaisia 
jäsenyyksiä mahtuu matkan varrelle 
paljon.
 – Helmikuusta saakka olen nyt 
ollut vakinaisessa työssä ja kirkon 
palveluksessa. Suurimman osan 
työvuosiani olen kuitenkin toiminut 
erilaisissa määräaikaisissa tehtävissä 
ja viroissa, kuten Suomen Ekumeeni-
sen Neuvoston pääsihteerinä, Rusama 
kertaa.
 Sitten Kirkon ja lähetysjärjestöjen 
nykyarkeen. Rusama innostuu:
 – Kirkossa ei ole kyse mistään 
iltaruskon toimista. Olemme yhden 
dynaamisen maailmankatsomuksen 
piirissä. Kristittyjen määrä kasvaa 
maailmassa. Vaikka ei niinkään 
Euroopassa kuin muualla, niin ei se 
täälläkään kaikkialla vähene.
 – Valtava maahanmuutto tulee 
muuttamaan kirkkojen olemusta. 
Lontoon keskustassa esimerkiksi kirk-
kojen toiminta on paljon aktiivisem-
paa kuin monissa Englannin maaseu-
tuseurakunnissa.
 – Lähetystyöhön kohdistuu val-
tavia paineita ja kirkkoon yleensä. 
Kirkko puolustelee monia asioita 
housut kintuissa, kun se voisi olla 
eturintamassa. Lähetysjärjestöt ovat 
hirveän notkeita, sillä niidenhän pitää 

hankkiakin se raha, jonka ne käyttä-
vät työhönsä, kuluttavat.

Pitää heittäytyä!

Rusaman puheessa toistuvat useam-
man kerran sanat kokonaiskirkko, 
seurakunnat, lähetysjärjestöt yhdessä, 
yhteistyössä.
 – Tehtäväni on vahvistaa sitä. On 
kaksi tärkeää asiaa: jatkuva kuuntele-
minen ja jatkuva kohtaaminen.
 – Sansa (Medialähetys Sanansaat-
tajat) poikkeaa muista kirkon lähetys-
järjestöistä. Sillä on oma sektori isossa 
mittakaavassa ja huomattava tavoit-
tavuus, kuten suuri vapaaehtoisten 
määrä. Se on omaleimainen, eikä kuu-
luu herätysliikkeisiin. Se on teknisesti 
ja logistisesti ajan hengessä mukana.
 – Suuria asioita maailmassa tulevat 
olemaan maahanmuutto, globalisaa-
tio ja digitalisaatio, jossa Sansa on jo 
vahvasti mukana, Rusama erittelee 
maailmankylän kutistumista, maail-
manlaajuisia yhteyksiä ja viestintätek-
nologian harppauksia.
 Elämään pitää Jaakko Rusaman 
mielestä tarttua kaksin käsin, kun se 
on kerran lahjaksi annettu. Pitää heit-
täytyä.
 Rusama tekee viikossa 50–60 tuntia 
töitä, vaikka ei tässä yhteydessä sitä 
sanokaan. Toisinaan jokin seurakun-
ta saa hänestä silti kanttorin sijaisen, 
jalkapallo- tai futsalseura innokkaan 
tuomarin. Pitää heittäytyä! 

Elämään pitää 
tarttua kaksin käsin, 
kun se on kerran 
lahjaksi annettu.

Juha Auvinen

Lähetysteologi 
Jaakko Rusama 
sanoo rukoilevansa 
ja laskevansa nu-
meroita äidinkielel-
lään suomeksi. Sa-
moin käsittelevän-
sä sydämen sisäisiä 
tuntoja. Kansainvä-
lisissä yhteyksissä 
hänen mielestään 
ratkaisevat nykyi-
sin ammattitaito ja 
kyky toimia, ei maa 
tai kieli.
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Tapahtumia loka–joulukuussa 2014

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

▶ 11.10. HÄMEENLINNA Kes-
kusseurakuntatatalossa, Rauhan-
katu 14, klo 10–16 Hämeenlinnan 
hannojen 10-vuotistilaisuus: 
Hannoina meillä ja maailmalla. 
Anne Isokuortti ja Mervi Viuhko. 
Tarjoilumaksu 10 €.

▶ 14.10. KALAJOKI/Himanka 
Pahkalan seuratuvalla, Pahkalan-
tie 22, klo 18.30 lähetysilta. Intian-
työn kuulumisia, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 16.10. LIPERI Ylämyllyn srk-
talolla, Katajakuja 1, klo 18 naisten 
ilta. Lähetä minut, Vapahtaja, Seija 
Uimonen (seniori).

▶ 17.10. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
17 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 19.10. TURKU JA KAARINA/
Kaarina Kaarinan kirkossa, Vou-
dinkatu 2, klo 10 messu, saarna 
Matti Korpiaho (seniori) ja sen jäl-
keen lähetysjuhla srk-salissa. San-
san toiminnan esittely, Korpiaho.

▶ 19.10. RAUTJÄRVI Simpeleen 
kirkossa, Simpeleentie 76, klo 10 
messu, Sansan lähetyspyhä. Klo 
11.30 lähetyskahvit srk-keskuk-
sessa, Pankkikatu 3, lähetysjuhla 
ja lähetystyön työkauden aloitus. 
Intian Hanna-työn ja Sansan työn 
esittely, Seija Uimonen (seniori).

▶ 23.10. IITTI Kahvituvassa, 
Ravitie 2 (Kausala), klo 18 naisten 
ilta. Medialähetystyön kuulumi-
set ja Hanna-työn esittely, Merja 
Vuohela.

▶ 25.10. YLIVIESKA Oulun 
hpk:n lähetysseminaari Suvannon 
kappelissa, Renssulantie 12, klo 9. 
Mukana Pirjo Juntunen (seniori).

▶ 26.10. SALO/Pertteli Kirkos-
sa, Kaivolantie 150, klo 10 messu. 
Messun jälkeen lähetyslounas srk-
talolla, Mikolantie 5, ja lähetystilai-
suus klo 12.30–14. Medialähetys-
työn kuulumiset ja Intian Hanna-
työn esittely, Sari Palmu (VAT).

▶ 26.10. VIITASAARI Kirkossa, 
Kirkkotie 14, klo 10 messu, saarna 
Mervi Viuhko. Srk-talolla, Pappi-
lantie 6, keittolounas ja medialä-
hetystilaisuus Ilosanoma Intiaan, 
Viuhko.

▶ 26.10. SOMERO/Somerniemi 
Kirkossa, Somerniemen kirkkotie 
49, klo 13 alkavan messun jälkeen 
lähetystilaisuus: Medialähetys-
työn kuulumisia, Matti Korpiaho 
(seniori)

▶27.10. ALAVUS Kappalan lähe-
tystupa, Kirkkotie 7, klo 11 Media-
lähetys valloittaa, Mervi Viuhko.

Nikoo Ordodary
vierailee seurakunnissa

Farsinkielisen satelliittitelevisioka-
nava SAT-7 Parsin apulaisjohtaja ja 
nuortenohjelman toimittaja Nikoo 
Ordodary Kyproksesta vierailee 
Suomessa ja samalla useassa 
seurakunnassa lokakuun loppu-
puolella. Hän toimii myös Media-
lähetys Sanansaattajien (Sansa) 
kansallisena työntekijänä.

▶ 24.10. VIHTI Nummelan srk-
keskuksessa (Sankarlan tilat), 
Kappelitie 5, klo 18 nuorten ilta. 
Vieraana Nikoo Ordodary.
▶ 25.10. RAUMA Meriristissä, 
Varhontie 14, klo 9–16 arkkihiippa-
kunnan lähetysseminaari Maailma 
iholla. Klo 14.45–15.35 Farsinkieli-
nen tv-työ vaikeissa oloissa elävien 
kristittyjen tukena, Nikoo Ordoda-
ry, Marja Soikkeli ja Tiina Virtanen. 
Päivän hinta 20 € sis. lounaan ja 
kahvit. Ilm. 10.10. mennessä. Lisä-
tiedot ja ohjelma: www.arkkihiip-
pakunta.fi/toiminta-ja-koulutus/
koulutus/kansainvalinen-tyo/
▶ Café Salissa, Kuninkaankatu 22, 
klo 18 Ilta Lauran kanssa, Sydän 
juurillaan. Mukana Nikoo Ordoda-
ry ja Tiina Virtanen. Pääsymaksu 
15/10 € sis. pientä tarjoilua.
▶ 26.10. VIHTI Vihdin kirkossa, 
Kirkkotie, klo 10 messu, saarna 
Timo Reuhkala. Messussa Nikoo 
Ordodary siunataan lähetystyö-
hön. Messun jälkeen kirkkokahvit 

ja lähetystilaisuus Vihdin srk-
talossa, Niuhalanraitti 6b. Nikoo 
Ordodary ja Timo Reuhkala.
▶ 28.10. TUUSULA Rusutjärven 
leirikodissa, Hämeentie 44 (Tuu-
sula), klo 19 nuorten aikuisten 
K18-ilta, mukana Nikoo Ordo-
dary. Illat järjestävät Tuusulan, 
Keravan, Järvenpään ja Nurmi-
järven seurakunnat yhdessä.
▶ 29.10. ALAJÄRVI/Lehtimä-
ki Srk-kodilla, Matkatie 1, klo 18 
lähetysjuhla. Nikoo Ordodary ja 
Satu Hauta-aho (VAT).
▶ 30.10. MÄNTTÄ-VILPPULA 
Mäntän srk-talossa, Kirkkokatu 
6, klo 18 Evankeliumi televisios-
sa Iraniin, Nikoo Ordodary.
▶ 31.10. HÄMEENKYRÖ Ky-
röskosken srk-talossa, Kirkko-
katu 3, klo 18 medialähetysilta 
nuorille ja aikuisille. Evanke-
liumi televisiossa Iraniin, Nikoo 
Ordodary.

Leena Punkari

▶  25.11. MÄNTYHARJU Srk-
keskuksessa, Kompantie 6, klo 
18 miestenpiirin saunailta. Klo 19 
Sansan työn esittely, Ilkka Asikai-
nen (VAT).

▶  26.11. TAMPERE/Harju Pis-
palan kirkossa, Pispalan valtatie 
16, klo 18 Pispalan hannojen piiri. 
Ajankohtaista Hanna-työstä, Mirta 
Martin.

▶  29.11. KIRKKONUMMI Srk-ta-
lolla, Seurakunnantie 1, klo 10–14 
joulumyyjäiset. Putiikin tuotteita, 
Sari Palmu (VAT).

▶  29.11. KERAVA Srk-keskuk-
sessa, Papintie 2–6, klo 10–13 lä-
hetyksen joulumyyjäiset. Putiikin 
tuotteita.

▶  3.12. HELSINKI Vanhalla yli-
oppilastalolla, Mannerheimintie 3, 
klo 14–18 vapaaehtoistoiminnan 
messut. Sansan pisteessä mm. 
Mirta Martin, Sari Palmu (VAT) ja 
Mervi Viuhko.

▶  5.12. HYVINKÄÄ Vanhassa 
kirkossa, Uudenmaankatu 13, klo 
19 kirkkokahvila. Mukana Matti 
Korpiaho (seniori).

▶  12.12. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
17 lähetyspiirin joulujuhla, Pirjo 
Juntunen (seniori).

▶  12.12. JYVÄSKYLÄ/Keskus-
ta Vanhassa Pappilassa, klo 18 Jy-
vässeudun lähetyksen joulujuhla, 
Sansan ja Kylväjän yhteinen. Satu 
Hauta-aho (VAT) ja Mervi Viuhko.

▶  13.12. LAHTI/Keski-Lahti 
Srk-talon juhlasalissa, Kirkkokatu 
5, klo 15–17 joulujuhla. Ajankoh-
taista Sansasta, Salamat Masih 
(seniori).

▶  15.12. HYVINKÄÄ Työkeskuk-
sen aulakahviossa (srk-keskus), 
Hämeenkatu 16, klo 18.30 Israel-
Raamattu- ja rukouspiiri. Lähi-
idässä kuohuu, Marko Pihlajamaa.

▶ 30.10. OULU/Karjasilta Kar-
jasillan kirkolla, Nokelantie 39, klo 
18 Medialähetyspäivien kiitosilta, 
Mervi Viuhko.

▶ 31.10. KEMIJÄRVI Nuokkaris-
sa, Kirkkokatu, klo 19 nuortenilta. 
Evankeliumi yli rajojen, Marko 
Pihlajamaa.

▶ 1.–2.11. KEMIJÄRVI Seurakun-
nan, Uusheräyksen ja Sansan raa-
mattutapahtuma, mukana Marko 
Pihlajamaa. LA 1.11. Kemijärven 
kirkossa, Kirkkokatu 11, messu klo 
10. Srk-keskuksessa, Esaiaksenka-
tu 2, raamattuopetus ja lähetys-
tuokio klo 12.15, seurat klo 14.30. 
SU 2.11. Kemijärven kirkossa, 
Kirkkokatu 11, klo 10 messu, saar-
na Pihlajamaa. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja raamattuopetus, 
Pihlajamaa.

▶ 1.11. OULU Oulun kaupungin-
teatterissa, Kaarlenväylä 2, Oulu-
gospel. Kanavassa Medialähetys-
majakka, Mirta Martin ja Merja 
Kauppinen.

▶ 2.11. ESPOO/Tuomiokirkko 
Auroran kappelissa, Heiniemen-
polku 1, klo 12 messu, saarna 
Timo Lankinen. Kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Lankinen. Hanna-
ryhmän myyjäiset.

▶ 2.11. UUSIKAUPUNKI Srk-
keskuksessa, Koulukatu 6, klo 16 
Hanna-työn tilaisuus, Anitta Vuo-
rela. Lähetysmyyjäiset ja Putiikin 
tuotteita klo 17–18. Pyhäillan mes-
su klo 18, saarna Samuel Mäkinen 
ja Vuorela.

▶ 2.11. SOTKAMO Sotkamon 
kirkossa klo 17 Tuomasmessu, ko-
koajana Pirjo Juntunen (seniori).

▶ 8.11. TAMPERE/Viinikka 
Koivistonkylän srk-kodilla, Koivis-
tontie 46, klo 18 kahvit ja Sansan 
Hanna-työn esittely, Mirta Martin.

▶ 9.11. PIEKSÄMÄKI/Virtasal-
mi Kirkossa, Kirkkopolku 1, klo 
10 messu, saarna Pirjo Juntunen 
(seniori). Päivätilaisuudessa ope-
tus rukouksesta, lisäksi Sansan ja 
Hanna-työn kuulumisia, Juntunen.

▶ 12.11. LOHJA/Kantaseura-
kunta Srk-keskuksessa, Sibeliuk-
senkatu 2, klo 14 Lohjan kristilliset 
eläkeläiset (KRELL). Evankeliumin 
aalloilla, Matti ja Tuula Korpiaho 
(seniorit).

▶ 14.–16.11. TURKU Turku-
areenassa, Artukaistentie 8, Maata 
Näkyvissä -festarit. Sansan piste 
A-hallissa, Mirta Martin.

▶ 15.–16.11. KAJAANI Tule 
Raamatun äärelle – sanoin ja 
näytellen!, Seija Uimonen (seniori) 

ja Pirjo Juntunen (seniori). LA 
15.11. Keskusseurakuntakodissa, 
Kirkkokatu 26, klo 13 raamatun-
opetus, Uimonen. Kohtaamisia 
näytellen, Uimonen ja Juntunen. 
Kiertomatka maailmalle, Juntu-
nen. SU 16.11. Kajaanin kirkossa, 
Kirkkokatu 19, klo 10 messu, saar-
na Uimonen. Lähetyskuulumisia, 
Juntunen.

▶  16.11. VANTAA/Rekola Asolan 
srk-talossa, Asolantie 4, klo 17 
raamatunopetus Pelon vallassa, 
turvassa Kristuksessa, Marko Pih-
lajamaa.

▶  16.11. KUHMO Kuhmon kir-
kossa, Kirkkotie 11, klo 18 Tule 
Raamatun äärelle – Sanaa ja 
draamaa!, Seija Uimonen (seniori) 
ja Pirjo Juntunen (seniori).

▶  16.11. VAASA/Suomalainen 
Medialähetystyön kirkkopyhä. 
Vaasan kirkossa, Kirkkopuistikko 
24, klo 10 messu, saarna Matti Kor-
piaho (seniori). Pienessä srk-sa-
lissa, Koulukatu 26, klo 14 seurat, 
Korpiaho.

▶  16.11. MUHOS Kirkossa, Kirk-
kotie 3, klo 10 messu, saarna Arja 
Savuoja. Srk-talossa, Kirkkotie 32, 
lähetystilaisuus: Medialähetyksen 
mahdollisuudet Kiinassa, Savuoja.

▶  17.11. PUOLANKA Kirkossa 
klo 18 Tule Raamatun äärelle – 
Sanaa ja draamaa!, Seija Uimonen 
(seniori) ja Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶  18.11. ISOKYRÖ Kirkkoherran 
pappilassa, Pappilanmutka 1, 
klo 18 lähetysilta. Evankeliumia 
Keski-Aasiaan, Matti Korpiaho 
(seniori).

▶  18.11. SOTKAMO Srk-talolla, 
Ristijärventie, klo 17 Tule Raama-
tun äärelle – Sanaa ja draamaa!, 
Seija Uimonen (seniori) ja Pirjo 
Juntunen (seniori).

▶ 19.11. PALTAMO Tule Raama-
tun äärelle – Sanaa ja draamaa! 
Klo 12 srk-keskuksen juhlasalissa, 
Puolangantie 14, vanhusten piiri. 
Seija Uimonen (seniori) ja Pirjo 
Juntunen (seniori). Klo 17 Tuuli-
mäen navetassa Lumikylän raa-
mattupiiri ja Hanna-piiri, Uimonen 
ja Juntunen.

▶ 20.11. RIIHIMÄKI Hirvijärven 
leirikeskuksessa, Hirvijärventie 
760, klo 18 miesten saunailta, alus-
tus Matti Korpiaho (seniori).

▶ 23.11. JOENSUU/Pielisensuu 
Kirkossa, Tikkamäentie 15, klo 
10 messu, saarna Timo Reuhka-
la. Lähetystilaisuudessa Sansan 
Intian-työ. Reuhkala.
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Vierailuja 12.10.
EKUMEENISENA 
LÄHETYSpYHÄNÄ

▶ SODANKYLÄ Oulun hpk:n 
lähetysseminaari alkaa So-
dankylän kirkossa, Kirkkotie 1, 
messulla klo 10, ja jatkuu srk-
talossa, Papintie 2. Mukana Maija 
Kuusela, Hanna-piirin vetäjä 
Sodankylästä.

▶ KOUVOLA Käpylän kirkossa, 
Käpylänkatu 39, klo 13 sana-
jumalanpalvelus, saarna Juha 
Auvinen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus. Auvinen.

▶ ESPOO/Leppävaara Kirkos-
sa, Veräjäkallionkatu 2, klo 10 
messu, saarna Matti Korpiaho 
(seniori).

▶ PÄLKÄNE Pälkäneen kirkossa, 
Onkkaalantie 81, klo 10 mes-
su, saarna Marko Pihlajamaa. 
Messun jälkeen lähetystilaisuus, 
Pihlajamaa.

▶ HELSINKI/Kallio Kallion kir-
kossa, Itäinen Papinkatu 2, klo 10 
messu, mukana Timo Reuhkala. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Reuhkala.
▶ Alppilan kirkossa, Kotkan-
katu 2, klo 16 messu, mukana 
Timo Reuhkala. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Reuhkala.

▶ VANTAA/Rekola Rekolan 
kirkossa, Kustaantie 22, klo 10 
messu, saarna Anitta Vuorela. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Vuorela.
▶ Asolan srk-talossa, Asolantie 
4, klo 17 raamatunopetus Rauha 
lain ja syyllisyyden puristaessa, 
Marko Pihlajamaa.

▶ TUUSULA Jokelan kirkossa, 
Kouluraitti 11, klo 17 messu, 
saarna Anitta Vuorela. Kahvit ja 
lähetystilaisuus, Vuorela.

▶ LAPPEENRANTA/Sammon-
lahti Kirkossa, Hietakallionkatu 
7, klo 10 messu, saarna Timo 
Lankinen. Kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus, Lankinen.

▶ PUUMALA Johannes Kasta-
jan kirkossa, Kirkkotie 1, klo 10 
messu, saarna Marja Soikkeli. 
Lähetyslounaan jälkeen Hanna-
työn esittely, Soikkeli.

▶ KUOPIO/Tuomiokirkko Tuo-
miokirkossa, Vuorikatu, klo 10 
messu, saarna Eeva Vähäsarja. 
Aasialaisella lounaalla työstään 
kertoo Eeva Vähäsarja.

▶ LIEKSA Kirkossa, Kirkkokatu 
1, klo 10 messu, saarna Pirjo 
Juntunen (seniori). Kirkkokahvit 
ja Kuulumisia Sansasta -tilaisuus 
(mm. Intian tv-työ), Juntunen ja 
Soila Kuronen (VAT).
▶ Kolin kirkossa, Ylä-Kolintie 
4 a, klo 18 messu, saarna Pirjo 
Juntunen (seniori). Kuulumisia 

Sansasta -tilaisuus (mm. Intian 
tv-työ), Juntunen.

▶ JYVÄSKYLÄ/Huhtasuo Huh-
tasuon kirkossa, Nevakatu 6, klo 
10 messu, Sansan lähetyspyhä. 
Messun jälkeen lähetyskahvit 
ja medialähetystilaisuus, Eila 
Murphy.

▶ HAUSJÄRVI Ryttylän kirkossa, 
Kirkkotie 7, klo 10 messu, saarna 
Merja Vuohela. Kirkkokahvit ja 
Sansan Intian tv-työn esittely, 
Vuohela.

▶ KUORTANE Kirkossa, Kirkkotie 
23, klo 10 messu, saarna Mervi 
Viuhko. Medialähetystyön esitte-
ly, Viuhko.

KUTSU

Medialähetys
Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen syyskokoukseen
Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet kutsu-
taan sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 
22.11.2014 klo 14 Hyvinkään seurakuntakeskuksessa, 
osoite Hämeenkatu 16, Hyvinkää.

Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat sääntömääräiset 
asiat.

Kokouksen jälkeen noin klo 15 mediatutkija Eila Mur-
phy kertoo FEBC:n työstä Aasiassa ja henkilöstöjohtaja 
Marko Pihlajamaa pitää raamatunopetuksen aiheesta 
Herran avun odottajat – Jesaja ja Habakuk.

Kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen 18.11.2014 mennessä 
erja.tillgren@sansa.fi tai p. 050 564 3843.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Medialähetys Sanansaattajat ry., hallitus

Kiitos, että teet kanssamme yhteistä medialähetystyötä. Haluamme parantaa palvelua ja käymme 
syksyn mittaan läpi rekisterimme tietoja. Samalla kyselemme ideoita palvelumme parantamiseksi.

Ovatko yhteystietosi oikein?
Jos  sait Lähde-lehden postitse, niin tarkista osoitekentästä, onko osoitteesi rekisterissämme 
oikein. Mikäli sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi on vaihtunut, ilmoita siitäkin meille. Näin 
pystymme tiedottamaan sinulle uusista asioista myös sähköisesti.

Osoitetietosi voit kätevästi ilmoittaa lomakkeella netissä (www.sansa.fi/yhteystietosi) tai ottamalla 
yhteyttä Sansan toimistoon (yhteystiedot alla).

Saatko haluamaasi postia?
Haluatko seurata lähettien ystäväkirjeitä vai haluatko Ristiaalloilla-tiedotteen? Haluatko tietoa 
kampanjoista? Haluatko olla kuukausitukija, mutta et halua saada keräyskirjeitä?

Yhdessä voimme varmistaa, että saat haluamasi postin. Suoramarkkinoinnin eli keräyskirjeet ja 
Lähetyskappa Putiikin erillisen mainonnan voit halutessasi kieltää.

Kirjeet sujuvasti sähköpostilla
Tiesitkö, että voit tilata lähes kaiken Medialähetys Sanansaattajien lähettämän postin 
sähköpostiisi. Voit siis valita sähköpostijakelun. Tämä säästää Sansan postikuluja.

Ota yhteyttä ja kerro ideoita
Mitä kysymyksiä sinulla onkaan, voit lähettää niitä meille sähköpostilla sansa@sansa.fi tai postitse 
osoitteeseen Medialähetys Sanansaattajat, PL 13, 05801 Hyvinkää. Sinua palvelee Sansan toimis-
tossa Arja-Leena Kajovalta, p. 019 457 7700.

Jos sinulla on ideoita tai purnattavaa, niin kirjoita tai soita Marja Soikkelille, 
s-posti marja.soikkeli@sansa.fi tai p. 050 551 6130.

Yhdessä hyvä tulee!

Marja Soikkeli

– Pidetään yhteyttä, toivovat 
Sansan sidosryhmäpäällikkö 
(kotimainen työ) Marja Soikkeli 
ja toimistosihteeri Arja-Leena 
Kajovalta.

Sansan palvelua paremmaksi
TARKISTATHAN YHTEYSTIETOSI

Lähde

▶ MEDIALÄHETYSPÄIVIÄ valmis-
tellaan jo täyttä päätä. Ne järjestetään 
ensi vuonna 13.–14.6.2015 Raumalla, 
ja Lahjat liikkeelle -seminaari päivää 
aikaisemmin 12.6.

 Sunnuntain juhlajumalanpalve-
lusta vietetään Pyhän Ristin kirkossa. 
Kirkonkulmille suunnitellaan myös 
jotakin tapahtumaa. Muutoin tilai-
suudet järjestetään näillä näkymin 
Rauma-salissa ympärystiloineen. Sali 
on Satakunnan Ammattikorkeakoulun 
Liiketalouden Rauman yksikön yhtey-
dessä.

 – Majoitustilaa on Raumalla melko 
hyvin, mutta kannattaa silti olla ajoissa 
asialla, Medialähetyspäivien johtaja, 
Sansan henkilöstöjohtaja Marko Pihla-
jamaa muistuttaa. 

Fransiskaaniveljet 
rakensivat Rauman 
kirkon 1500-luvulla. 
He tervehtivät: Pax 
et bonum! Rauhaa ja 
kaikkea hyvää!

Ensi kesänä Raumalle!
Ilkka Kastepohja
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LIITY
ystävärenkaaseen ja 
kuukausilahjoittajaksi!

Juuri nyt etsimme tukea Suomesta käsin 
tehtävään maailmanlaajuiseen medialähetys-
työhön. Voit tukea työntekijöitämme 
rukouksin ja taloudellisesti.

Jos haluat maksaa tukesi kuukausittain, niin 
saat Sansasta henkilökohtaisen viitenumeron. 
Uutuutena voit tehdä myös automaattisen
e-lahjoitussopimuksen (vastaa entistä suora-
veloitusta). Voit myös edelleen hoitaa kuukau-
sittaisen tuen omatoimisesti verkkopankissasi.

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ, LIITYN:
Eila Murphyn (FEBC, Aasian mediatutkimustyö)
 ystävärenkaaseen
 haluan hänen työnsä kuukausilahjoittajaksi
 haluan automaattisen e-lahjoitussopimuksen

Mikael Tunérin (SAT-7 pars, farsinkielinen tv-työ)
 ystävärenkaaseen
 haluan hänen työnsä kuukausilahjoittajaksi
 haluan automaattisen e-lahjoitussopimuksen

sa
ns
a.
fi

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

 Haluan yhteydenpidon sähköpostitse

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

MEnKää SIIS ja LäHdE 
– lehden vuosikymmenet

1974
KAIKKIEN AIKOJEN en-
simmäinen Menkää siis oli 
keväällä pienempi ja vahva-
kantisempi kuin millaiseksi 
se sitten lopulta syksyllä 
muuttui. Tämä ja kevään 
kaksi muuta numeroa mai-
nitaan Sanansaattajat ry:n 
tiedotuslehdeksi.
 ”Kansikuvan tapahtuma 
on ilonaiheemme”, kerrotaan 
toisaalla lehdessä. ”Laihialla 
ei 30.12.1973 säästetty aikaa, 
kun Sanansaattajien uudet 
lähetit Matti ja Tuula Korpi-
aho siunattiin matkaan.” 

1984
VUODEN ensimmäisessä 
Menkää siis - numerossa ker-
rotaan, että OPKO täyttää 20 
vuotta. Opiskelijamaailmassa 
tehdään sielujenvoittamis-
työtä, keskuksena evanke-
liumin arvo.
 Toinen etusivun juttuai-
he on Reija Hautajärvi, joka 
löysi lähetyksen. Hän oli 
tuolloin 27-vuotias merko-
nomi, joka asui Oslossa. Hä-
net oli valittu Sanansaattajat 
ry:n uudeksi lähetyskandi-
daatiksi.  

1994
LEHDEN logon vieressä 
juoksee reipas sanansaattaja, 
siivet selässä. Liisa Vainio 
siunattiin työhön Tikkurilas-
sa, kun Sanansaattajien työn 
Venäjällä kerrottiin laajene-
van.
 Liisa Vainion haastattelu-
kin – otsikolla Lähetyssihtee-
ristä lähetti Pietariin – alkaa 
etusivulta. Hän kertoo muun 
muassa kutoneensa ensim-
mäisen kaulahuivin 5-vuoti-
aana lähetyspiirissä. 
 

2004
MENKÄÄ SIIS on muutaman 
vuoden ollut nimeltään Läh-
de. Sen kannessa on hauras 
talvikuva ja kolme juttuai-
hetta. Ykkösaihe on ilman 
muuta Radiolähetysjärjestö 
Sanansaattajien historian 
toinen lähetysjohtaja, pari 
vuotta aikaisemmin nimitet-
ty Juha Auvinen, joka toimii 
myös lehden päätoimittaja-
na.
 Lehdessä alkaa Kielet kar-
talla -sarja, jossa käydään jat-
kossa läpi jokainen tuolloin 
Sansan kautta tuettavissa 
oleva lähetyskieli historioi-
neen ja kotimaineen. Taivaal-
linen laajakaistayhteys on 
numeron kolmas kansiaihe. 
 

2014
LÄHDE on uudistettu vuotta 
aikaisemmin. Koko Media-
lähetys Sanansaattajilla on 
muun muassa uusi brändi ja 
uudet graafiset värit.
 Kannen pääkuvassa huris-
taa mopolla kiinalaisäiti lap-
sineen, Sansalla on takana 40 
vuotta Kiinan-työtä. Muita 
kansiaiheita ovat kaste (Teo-
logia), kristillisen tv-työn 
mahdollisuus Etiopiassa, 
pyramidimalli Herran työssä 
ja tanssivat pikkukarhut. 
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