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JUHA AUVINEN medialähetysjohtaja

… ja tuli ihmiseksi

Ulla
Au

vine
n

JUMALAN IHMISEKSI tulemista Jeesus Nasaretilaisessa on pohdittu kautta aikojen. Miksi herrain
Herran ja kuninkaiden Kuninkaan piti syntyä
tavallisen nuoren naisen Marian kautta alhaisiin
Betlehemin oloihin?
”Tämän kysymyksen viskaavat eteemme
epäuskoiset…, ja toisaalta monet uskovatkin
sitä mielessänsä mietiskelevät”, kirjoitti Anselm
Canterburylainen (1033–1109). ”Kysymys kuuluu:
Mistä syystä tai mistä välttämättömyyden pakosta
Jumala on tullut ihmiseksi ja, niin kuin uskomme
ja tunnustamme, kuolemallaan jälleen antanut
maailmalle elämän.”
ANSELMIN KIRJASSA Jumala ihmiseksi aiheesta
hänen kanssaan keskustelee Boso: ”Epäuskoiset
tekevät meistä pilkkaa ja syyttävät meitä typeryydestä. Me muka loukkaamme ja häpäisemme
Jumalaa väittäessämme, että hän on tullut alas
taivaasta vaimon kohtuun, syntynyt naisesta,
varttunut maidolla ja ihmisravinnolla ruokittuna
ja vielä, sivuuttaakseni monia asioita, jotka eivät
näytä Jumalan arvolle sopivilta, kärsinyt väsymystä, nälkää, janoa, ruoskimista ja sitten ryövärien
välissä ristinkuoleman.”
”Emme me mitenkään loukkaa emmekä häpäise
Jumalaa, vaan täydestä sydämestä kiittäen ylistämme häntä ja saarnaamme hänen armahtavaisuutensa pohjatonta syvyyttä”, vastaa Anselm.
RAAMATUN VALOSSA ja järkisyin Anselm perustelee sen, miksi Jumala tuli ihmiseksi. Tällöin hän
ottaa esille myös ihmisen luomisen, pahan alkuperän ja synnin perimmäisen luonteen. Vastauksena

Koska Kristus, Jumalan Poika,
oli ihmisenä kaikessa Jumalalle
kuuliainen, hän täytti sen lain,
jonka jokaisen ihmisen olisi
pitänyt täyttää.
ovat Kristuksen sovitustyön välttämättömyys,
se että uskotaan Jumalan Pojan tulleen meidän
puolestamme taistelemaan turmiovaltoja – syntiä,
kuolemaa ja Perkelettä – vastaan ja voittamalla ne
lunastaneen ihmiskunnan vapaaksi.
Synnin sovittamiseen tarvittiin sellainen uhri
ja täysi korvaus, joka on enemmän kuin kaikki,
mikä ei ole Jumalaa. Koska ainoastaan Jumala voi
antaa vaadittavan uhrin, mutta samalla ainoastaan
ihmisen tuli tämä uhri antaa, tarvittiin jumalihminen. Koska Kristus, Jumalan Poika, oli ihmisenä
kaikessa Jumalalle kuuliainen, hän täytti sen lain,
jonka jokaisen ihmisen olisi pitänyt täyttää.
KAIKKI PALAUTUU Anselmin pääteoksessa Jumalaan: ”Korkein oikeudenmukaisuus eli vanhurskaus ei ole mitään muuta kuin Jumala itse.” Ihmisen
lunastusta ei voinut suorittaa mikään muu kuin
Jumalan persoona. Siksi Jumala tuli ihmiseksi.

SIUNATTUA VAPAHTAJAMME
SYNTYMÄJUHLAA!

Lähtijän matkassa
JOOSEF SAI BETLEHEMISSÄ ilmoi-

tuksen: ”Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä
mukaasi ja pakene Egyptiin.” (Viattomien
lasten päivä, Matt. 2:13–21).
Edessä oli 350 kilometrin matka äidin
sylissä, aasin selässä. Perhe asettui Egyptiin odottamaan tilanteen rauhoittumista kotimaassa. Kenties kahden, kolmen
vuoden kuluttua Joosef sai Jumalalta
ohjeen palata Israelin maahan Marian ja
Jeesuksen kanssa. Matkaa oli edessä Galilean Nasaretiin mahdollisesti viisisataa
kilometriä!
Tämän jälkeen perhe matkasi joka vuosi
Jerusalemiin lehtimajajuhlille. Se tapahtui
aina jalan tai aasin selässä. Edestakainen
matka tarkoitti 300 kilometrin vaellusta.

TOIMINTANSA VUOSINA JEESUS liikkui

pitkiä matkoja. Lähtemisiä tuli tuon tuosta.
Uudessa testamentissa sanat lähde ja lähettää esiintyvät yhteensä yli 40 kertaa.
Kerran tuskailin ystävälleni: ”Pitäisikö minun lähteä vai jäisinkö tänne?” Sain
käytännöllisen ohjeen: ”Mene, jos olet
epävarma! Paikalleen jäämiseen pitää olla
aivan erityinen lupa.” Tätä ohjetta olen
usein soveltanut käytäntöön.
Mitä Lähde! voisi merkitä kohdallani?
Miltä kuulostaa: lähde naapuriin, sukulaisen luo, seurakunnan tilaisuuteen,
ulkomaille, lähetystyöhön, rukoilemaan,
puhumaan, pyytämään anteeksi, auttamaan, lepäämään, rauhoittumaan, ei minnekään, nukkumaan, työhön, remonttiin,
leipomaan, kauppaan, kotiin, lukemaan?
Iloisia lähtemisiä!

Aura Laihinen

Pekka Kiuttu
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Seuraava numero
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KIRJEitä KENTILTÄ Sansan lähetit
ja projektityöntekijät vastasivat
pikakysymyksiin.

14

LÄHTEELLÄ Jukka Norvanto ja
viestin sytyttämät.

5

TEOLOGIA Timo Vasko ja Jumalan

9

10

11

UUTISIA

lähetys.

6–8

6 numeroa vuodessa
I-print Oy, Seinäjoki

LÄHETYSKULMA Pekka Kiuttu ja
UUTISIA

Lähde ilmestyy
Painopaikka

12

4

lehden toimitukseen

LAAJAKAISTA Mervi Viuhko ja
vapaaehtoistoiminnan brittiläiset
tuulet.

IKKUNA
lähtemiset.

Ilmoitukset

Ilmoitushinta

PÄÄKIRJOITUS Juha Auvinen (kuva)
saarnaamassa taipeilaisessa kirkossa
Taiwanissa.

PÄÄJUTTU Kiina ja Taiwan, kristin-

usko, kirkko ja medialähetyksen
merkitys. Sansa ollut mukana 40 vuotta
mandariinikiinankielisessä työssä.

RUKOUS
15

SANSALAISENA Vuorossa
hallituksen varajäsen Tuula
Kankkunen.

SANSALAISISTA ENSIMMÄISINÄ Eila

Murphy väitteli filosofian tohtoriksi.
Eeva Vähäsarja TWR-Euroopan alueen
Hanna-johtajaksi.

HAASTATTELU Tina Sessoms on
maailmanlaajuisen Hanna-työn
kansainvälinen rukouskoordinaattori
Yhdysvalloissa.
JÄRJESTÖJEN JOULUTERVEHDYS

Seuraava numero
ilmestyy 30.1.2015. Lehteen
tarkoitetun aineiston tulee olla
toimituksessa 2.1.2015.

PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja
katsojien palautteita maailmalta.

16

PUTIIKKI

18

RADIO-OHJELMAT

19

LÄHDE MUKAAN

20

MUKANA MISSIOSSA Balkanin alue
jäi nuorisotyönohjaaja Marko Flöjtin
sydämeen ja mieleen.

Juha Auvinen

Kannen kuva
Juha Auvinen

Kristillinen mediatyö
vaikuttaa Kiinassa ja
kirkko kasvaa
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, muslimimaat ja Kiina. Sansalla on lähetystyöntekijöitä arabiankielisessä radio- ja tv-työssä Ranskassa sekä projektityöntekijöitä hindinkielisessä tv-työssä Intiassa. Yhdistyksen
työntekijöitä on myös sekä TWR-Euroopan että Kroatian
evankelisen kirkon työyhteydessä. Kaksi lähettiä tekee
medialähetystyötä asemapaikkanaan Suomi.

Älypuhelinten ja taulutietokoneiden käyttö on Kiinassa noussut perinteisen radiokuuntelun ja
television katselun rinnalle nopeasti.

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.

LÄHDE 6/2014 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin jaloin.
Tässä numerossa ovat esillä muun muassa Britannia, Etiopia, Indonesia, Intia, Itävalta, Keski-Aasia, Kiina ja
Taiwan, Kroatia, Kypros, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka, Ranska ja Yhdysvallat.
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Merja Vuohela toimii
palvelukoordinaattorina
kenteli Medialähetys Sanansaattajissa toimistopäällikkönä, toimii
nykyisin palvelukoordinaattorina.
Vuohela kuuluu seurakuntapalvelutiimiin ja koordinoi muun
muassa Sansan edustajien vierailuja Suomessa ja tapahtumia. Hän
on Medialähetyspäiviä valmistelevan tiimin jäsen.
Osan työajastaan Vuohela käyttää puhelinvaihteen
hoitamiseen, postituspalveluihin ja rekisterin ylläpitoon yhteistyössä toimistosihteeri Arja-Leena Kajovallan kanssa.

Leena Punkari

MERKONOMI MERJA VUOHELA, 46, joka aikaisemmin työs-

Medialähetysjohtaja Juha Auvinen esittelee Kiinan-tuliaisia Caspari-keskuksen Israelin-johtaja Alec
Goldbergille ja Sansan ulkomaisen työn sidosryhmäpäällikkö Kristiina Erelälle.

Tiina Virtanen toimii
materiaalikoordinaattorina
kenteli Medialähetys Sanansaattajissa kotimaantyön sihteerinä,
toimii nykyisin materiaalikoordinaattorina.
Virtasen päätehtävä on tuottaa
ulkomaisesta työstä aineistoa
kotimaiseen työhön, Sansan ja
seurakuntien tarpeisiin. Mainittua materiaalia ovat muun muassa diaesitysaineistot
(PowerPointit) ja Tikusta asiaa -muistitikut.
Hän osallistuu myös ulkomaisten vieraiden ohjelmien järjestämiseen Suomessa.

Ari Suomi

HSO-SIHTEERI TIINA VIRTANEN, 58, joka aikaisemmin työs-

otsikko+
kuvateksti 168
ingr 175
leipis 1422

Lähetysaika päättyy
vuodenvaihteessa
Lähde

LÄHETYSAIKA-OHJELMA on välittänyt medialähetystyön kuulumisia seitsemän vuotta. Nyt on Sansan
sidosryhmäpäällikkö Marja Soikkelin mukaan aika
miettiä uutta.
– Mediatoimittaja Merja Kauppinen tekee jatkossa
lähetysaiheisia haastatteluja, joita tuotetaan Raamattu
kannesta kanteen -ohjelman yhteyteen. Näin pystymme palvelemaan paremmin sen laajaa, 200 000 viikkokuuntelijan joukkoa ja välittämään heille lisätietoa
medialähetyksen mahdollisuuksista.
– Kauppinen on myös mukana kehittämässä ja
tekemässä Sansan nettitelevisiolähetyksiä sekä suoria
radiolähetyksiä. Pyrimme lisäksi kasvattamaan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Arvontaan osallistui yli 500
SANSAN Lähetyskauppa Putiikissa marraskuun
loppuun mennessä asioineiden, Lähde-lehden tilanneiden ja lomakkeen palauttaneiden kesken on arvottu luvatut palkinnot. Osallistujia kertyi yli 500.
Voittajat: 1. Lähde-lehden vuosikerta, Ismo Puurula, Reisijärvi, 2. Jukka Norvannon cd Lähetys on
r(ajantona), Meeri Heikkinen, Nurmes, 3. Sansan makeisia 1 kg, Eila Nyman, Muurame, 4. Pirkko ja Terttu
Välimäen cd Soi kiitoslaulumme, Lea Asikainen, Simpele, 5. Villasukat, Kaarina Pietarinen, Vantaa.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!

Sansa alkaa tukea raamatunopetusta venäjänjuutalaisille
Caspari-keskus tuottaa Israelissa venäjänjuutalaisille suunnattua raamatunopetusohjelmaa nettitelevisioon. Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)
on päättänyt ryhtyä tukemaan ohjelmaa vuoden 2015 alusta.
Leena Punkari

CASPARI-KESKUKSEN

Israelin-johtaja Alec Goldberg
kävi hiljattain Suomessa esittelemässä keskuksen työtä.
Goldberg on itsekin venäjänjuutalainen. Hän on muuttanut Nižni Novgorodista
Venäjältä Israeliin yksitoista
vuotta sitten ja asuu nyt perheineen Jerusalemissa.
Caspari-keskus on vuonna
1982 Jerusalemissa perustettu
Raamatun ja juutalaisuuden
tutkimus- ja koulutuskeskus.
Sen pyrkimyksenä on muun
muassa kertoa lisää evan-

keliumin mahdollisuuksista
niin messiaanisille juutalaisille kuin muillekin kristityille
ja syventää kaikkien uskoa.
GOLDBERGIN MUKAAN keskus
varoo esimerkiksi kristittysanan käyttämistä messiaanisten juutalaisten takia.
– Hehän ovat juutalaisia,
jotka uskovat Jeesukseen.
Puhumme mieluummin messiaanisista juutalaisista kuin
juutalaiskristityistä, koska
sana Kristus on juutalaisille
Messias.
– Tokihan uskomme Jeesukseen samalla tavoin kuin

muutkin kristityt.
Goldberg toivoo Sansalta
erityisesti mediakoulutusta,
sillä raamatunopetus on hallussa paremmin. Yksi opettajista on Goldberg, joka päätyi
Caspari-keskuksen kirjastoon
teologianopiskelijana.
– Olemme televisioineet
nettiohjelmaa vuoden verran.
Meillä on noin 300 katsojaa,
joilta olemme saaneet hyvää
palautetta, Goldberg kertoo.
– Nettilähetysten hyvä
puoli on myös se, että niitä
voi katsoa missäpäin maailmaa tahansa. Muuallakin
kuin Israelissa.

Sanansaattajat
Sanansaattajatkiittää
kiittääyhteistyöstä!
yhteistyöstä!
Medialähetys
Sanansaattajat
ry:n (Sansa)
41.
ja Lähde-lehden
toimintavuosi on päättymässä.
Medialähetys
Sanansaattajat
ry:n 40.
toimintavuosi
on40.
päättymässä.
Kiitos
kirkkomme
hiippakunnille
ja seurakunnille
työntekijöineen,
yhteistyöjärjestöillemme sekä
Kiitos
kirkkomme
hiippakunnille
ja
seurakunnille,
yhteistyöjärjestöillemme
jokaiselle työmme ystävälle tästä medialähetystyön vuodesta.

sekä jokaiselle työmme ystävälle tästä medialähetystyön juhlavuodesta.

Kiitämme Jumalaa yhteistyöstänne, esirukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne, jotka ovat
Kiitämme Jumalaa
yhteistyöstänne,
esirukouksistanne
ja taloudellisesta
tuesmahdollistaneet
evankeliumin
viemisen Aasiaan,
Afrikkaan ja Eurooppaan
40 kielellä
median
tanne, jotka
ovat
mahdollistaneet
evankeliumin viemisen Aasiaan, Afrikkaan
välityksellä
sekä
lähettiemme
työn kautta.

ja Eurooppaan 43 kielellä median välityksellä sekä lähettiemme työn kautta.

Työmme painopiste on Aasiassa. Pyydämme Jumalan johdatusta myös alkavaan vuoteen.
Näkymme
on tarjota evankeliumi
Jeesuksesta
kahdelle miljardille
ihmiselle alkavan vuoden 2015
Medialähetyspäivät
järjestetään
14.–15.6.2014
yhteistyössä
loppuun
mennessä.
Oulun seurakuntien
kanssa teemalla Lähetä vahva viesti.
Medialähetyspäivät järjestetään 13.–14.6.2015 Raumalla yhteistyössä Rauman seurakunnan
Siunattua
adventinaikaa
ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
kanssa
juhlateemalla
Toivon paatis.

Jarno Tepora
Auvinen
Siunattua
adventinaikaa ja VapahtajammeJuha
syntymäjuhlaa!
hallituksen puheenjohtaja
medialähetysjohtaja
Jarno Tepora
Juha Auvinen
hallituksen puheenjohtaja
medialähetysjohtaja
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Missio Dei – kirkon rooli
lähettäjästä lähetetyksi
TEOLOGIA Aikaisemmin termeillä missio ja lähetys viitattiin usein toimintaan, jossa tekijäksi miellettiin kirkko
tai lähetysjärjestöt kirkon osana. Sittemmin missio Dei -malli alkoi korostaa kolmiyhteistä Jumalaa mission
ensisijaisena ja varsinaisena omistajana ja toimijana.
Timo Vasko

FEBC

T

eologian maisteri TimoMatti Haapiainen tarkastelee
väitöskirjassaan Georg Friedrich Vicedomin Jumalan
lähetys -mallin rakennetta, sisältöä
ja yleiskirkollista taustaa. Vicedom
(1903–1974) oli saksalainen lähetystyöntekijä ja missiologi.
Vicedom kohtasikin suuria teologisia ja maailmanpoliittisia haasteita.
Haapiaisen tutkimuksen ajallinen viitekehys käsittää merkittäviä geopolittisia ja ekumeenisia tapahtumia, jotka
auttavat ymmärtämään missio Dei
-mallin aikanaan kohtaaman teologisen ja sosiaalisen tilauksen.
Vuonna 1921 perustetun kansainvälisen lähetysneuvoston (IMC) järjestämä lähetyskonferenssi Saksassa
1952 muodostui käänteentekeväksi.
Karl Hartensteinin 1934 käyttöönottama missio Dei -käsite nousi Willingenin konferenssin jälkeen laajempaan keskusteluun ja kristillisessä
lähetystyössä tapahtumassa ollut
suuntauksen muutos entistä syvempään tarkasteluun.
Aikaisemmin termeillä missio ja lähetys viitattiin usein toimintaan, jossa
tekijäksi miellettiin kirkko tai lähetysjärjestöt kirkon osana. Sittemmin missio Dei -malli alkoi korostaa itseään
kolmiyhteistä Jumalaa mission ensisijaisena ja varsinaisena omistajana
ja toimijana. Tätä siirtymää koskeva
suuntauksen muutos on eri puolilla
maailmaa yhä meneillään.
Vuosisatoja taustalla vaikuttaneesta Corpus Christianum eli kristikuntamallin mukaisesta ajattelusta alettiin
siirtyä yhä selvemmin kohti aitoa Corpus Christi eli maailmanlaaja kirkko
Kristuksen ruumiina -ajatteluun.

Koko maailman
kristityt yhteen
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN)
oli perustettu vuonna 1948. IMC yhdistettiin 1961 New Delhissä osaksi
sen toimintaa. Tapahtuma merkitsi, että Jumalan mission miellettiin
kuuluvan Kristuksen maailmanlaajan
kirkon olemukseen ja ykseyteen.
Maailmaa ei enää haluttu hahmottaa inhimillisin rajoin tai maantieteellisesti kristittyjen asuttamaan osaan ja
pakanoiden asuttamaan osaan.
Tuli aika irrottautua läntisesti
värittyneestä kristinuskosta ja päästä
osallistumaan maailmanlaajuiseen
kristittyjen yhteyteen ja toimimaan
yleiskirkollisessa viitekehyksessä.

Evankeliumin julistaminen on Jumalan tahtoma välttämättömyys. Kirkolla ei ole omaa missiota, vaan kirkon koko mielekkyys perustuu
Jumalan missioon.

Kirkolla ei ole
omaa missiota
Haapiainen osoittaa, että Vicedom
edustaa vuonna 1958 ilmestyneellä
teoksellaan Missio Dei merkittävällä
tavalla Willingenin vuoden 1952 konferenssin jälkeen tapahtuneen missio
Dei -käsitteen leviämisen ensimmäistä aaltoa.
Kolmiyhteisen Jumalan pelastavan
toiminnan, kirkon olemassaolon merkityksen ja lähetystyön keskinäiset
suhteet tulivat uuteen tarkasteluun.
Lähetys alettiin nähdä nimenomaan
kolmiyhteisen Jumalan omaksi työksi.
Oli aika siirtyä Kristus- tai kirkkokeskeisestä lähetysteologiasta trinitaariseen missio Dei -käsitteen määrittelemään ajatteluun. Kirkon rooli alettiin
hahmottaa uudelleen, nyt lähettäjästä
lähetetyksi.
Jos esimerkiksi Johan Konrad
Wilhelm Löhelle kirkko on olemassa ennen missiota, Georg Friedrich
Vicedomille kirkon asema missiossa
on alisteinen Jumalan missiolle. Evankeliumin julistaminen on Jumalan
tahtoma välttämättömyys. Kirkolla
ei ole omaa missiota, vaan kirkon
koko mielekkyys perustuu Jumalan
missioon.

Vicedom löytää perustelun kirkon lähetystehtävälle
Raamatusta kokonaisuutena, ei sen yksittäisistä
kohdista.
Uusi Israel ja
vanha Israel
Haapiaisen mukaan Vicedom löytää
perustelun kirkon lähetystehtävälle
Raamatusta kokonaisuutena, ei sen
yksittäisistä kohdista. Tällöin tosin
Vanhan testamentin aineisto jää kokonaisuuden kannalta vähälle huomiolle.
Vicedomin ajatteluun kuuluu, että
missio on ensisijaisesti Jumalan oma
asia. Tästä avautuu Kolminaisuuden
persoonien välinen lähettäminen.
Jumala on sekä lähettäjä että lähetetty
Pojassa ja Pyhässä Hengessä. Jumala
on mission omistaja.
Vicedomin käsitys juutalaisuuden
ja kirkon suhteista näyttää pitävän
sisällään tiettyjä korvausteologiaan
viittaavia piirteitä. Kirkko on perinyt
Israelin kansalta ilmoitustehtävän.

Toisaalta Vicedom korostaa, että
kirkon ilmoitustehtävä ei aseta juutalaisuutta osaksi kirkon ulkopuolista
todellisuutta. Kirkko on yleiskirkollisesti uusi Israel, mutta se ei johda
vanhan Israelin erityisyyden mitätöitymiseen, vaan käsitykseen jatkumosta.
Haapiainen on kansainvälisesti
arvioiden ensimmäinen systemaatikko, joka on selvittänyt väitöskirjatutkimuksellaan Vicedomin missio Dei
-mallin rakenteen ja yleiskirkollisen
taustan ja näin tuottanut tutkimuksellaan uutta tieteellistä tietoa.
Tekstin pohjana on Timo-Matti Haapiaisen väitöskirja Jumalan lähetys. Georg
Friedrich Vicedomin missio Dei -mallin
rakenne ja ekumeeninen konteksti. Kirjoittaja, missiologian dosentti Timo Vasko
toimi väitöstilaisuudessa lokakuussa
vastaväittäjänä. Kirjasta nettiversio.
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Mediatyöllä suuri vaikutus

Kirkko kasvaa Kiinassa
Kiinassa kirkko kasvaa. Kristityt ovat entistä rohkeampia ja avoimempia myös julkisuudessa. Lähes kaikkialla Kiinassa voi
kuunnella radiota, katsoa televisiota ja käyttää kohtuuhintaisia mobiililaitteita. Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
40 vuotta jatkunut Kiinan-työ kantaa hedelmää.
Juha Auvinen

P

ekingissä kansainvälisen
Beijing International Christian Fellowshipin (BICF)
-seurakunnan tyylikäs
nelivärinen esite kertoo: ”Vuonna
1981 seurakuntaa oli perustamassa
alle kymmenen ihmistä. Nyt siihen
kuuluu tuhansia ihmisiä, jotka edus-

tavat yli 70 eri kansallisuutta.” Niiden
joukkoon kuuluu myös kiinalaisia
paluumuuttajia.
Seurakuntaa johtava pastori Jonathan Lee on opiskellut teologiaa Helsingissä ja väitellyt tohtoriksi Ruotsin
Lundissa. Sunnuntaiaamun mandariinikiinankielisessä jumalanpalveluksessa hän kuitenkin vain esittelee
vierailevan saarnamiehen salin täyttä-

Juha Auvinen

välle yli tuhannelle ihmiselle.
Koolla oleva seurakunta lukee
evankeliumin yhteen ääneen. Saarna kestää 40 minuuttia. Kuoron ja
soitinryhmän johtama musiikki on
nuorekasta ja elävää. Laulujen sanat
ja pyhän raamatuntekstit heijastetaan
suurelle valkokankaalle. Kirkolliset
ilmoitukset soljuvat kankaalla kuin
tv-mainokset. Jumalanpalveluksen
yhteyteen on järjestetty sielunhoito,
uusien jäsenten neuvonta ja monipuolinen kirjamyynti.
BICF toimii kymmenellä kielellä
useissa toimipisteissä. Seurakunta
tekee lapsi- ja nuorisotyötä, järjestää
nuorten aikuisten ja pienryhmätoimintaa, tavoittavaa työtä ja sielunhoitoa. Kertyvistä varoista 20 prosenttia
käytetään lähetystyöhön, sosiaalisiin projekteihin ja humanitaariseen
apuun Kiinassa ja ulkomailla. Työnäkynä on ytimekkäästi lähetyskäsky
Matteuksen evankeliumin mukaan.

Seurakunnilla paljon
vapaaehtoisia

Pekingin kansainvälisen seurakunnan tasokas kuoro ja soitinryhmä johtavat elävästi
jumalanpalvelusmusiikkia.

Kiinan liike-elämän keskuksessa
Shanghaissa asuu jopa 28 miljoonaa
ihmistä. Kasvava kaupunki on ilmeeltään pääkaupunkia modernimpi.
Shanghain Hongkaun alueella Kiinan
protestanttisen Kolmen itsen kirkon
seurakunta toimii kolmessa kirkkorakennuksessa.

Pelastuksen ääni kiinalaisille 40 vuotta
Juha Auvinen

TAIWANIN TAIPEISSA sijaitsevan
Voice of Salvation (Pelastuksen ääni)
-studion tunnuksena on: Kuulkoot
kiinalaiset kaikkialla maailmassa pelastuksen äänen.
– Tämä ääni ei ole meidän äänemme, vaan Jumalan ääni. Olemme kiitollisia, että Jumala on avannut ohjelmille kanavia kaikkialla maailmassa,
sanoo studion johtaja Brad Yu.
VOICE OF SALVATION -studion (VOS)
mandariinikiinankielisiä ohjelmia
kuunnellaan Taiwanin ja MannerKiinan lisäksi internetin ja paikallisradioiden kautta muun muassa Australiassa, Britanniassa, Filippiineillä, Kanadassa, Italiassa, Saksassa, UudessaSeelannissa ja Yhdysvalloissa. Työ on
kasvanut maailmanlaajuiseksi.
Radiotuotannon lisäksi VOS suunnittelee lyhytvideotuotannon aloittamista erityisesti nuorten tavoittamiseksi YouTuben ja Kiinassa paikallis-

ten videopalvelujen kautta.
– Toiveemme on, että Jumala käyttää työtämme vielä laajemmin häntä
etsivien auttamiseksi, sillä kuulemme
niin monia surullisia kertomuksia
kiinalaisten nuorten ja perheiden hädästä, Brad Yu kertoo.
SANSA KUSTANTAA VOS:n tuottamia
Avoimin silmin ja Ilon maa -ohjelmia.
Nuorille suunnattu Avoimin silmin
radioidaan päivittäin. Se ja lastenohjelma Ilon maa ovat kuunneltavissa
myös internetissä ja ladattavissa MP3muodossa.
VOS:n laajassa tuotannossa on
ohjelmia koko elämän osa-alueista
kaikenikäisille. Yksi suosituimmista
on Aikamme-niminen naistenohjelma. Todistajien pilvi -niminen ohjelma rohkaisee kuuntelijoiden kertomuksilla siitä, mitä Jumala on heidän
elämässään tehnyt.
Voice of Salvation -studion aloittivat Norjan luterilaisen lähetyksen
(NLM) lähetystyöntekijät Björn Bru-

Vuonna 1922 rakennettu Jinglingkirkko oli toisen maailmansodan aikana japanilaisten miehittäjien käytössä.
Vuodesta 1958 alkaen – kulttuurivallankumouksen aikaa 1966–76 lukuun
ottamatta – 1 500-paikkainen kirkko
on jälleen ollut jumalanpalvelustilana.
– Seurakuntaan kuuluu 13 000
jäsentä, joista jumalanpalveluksiin
osallistuu keskimäärin 7 000. Joka
sunnuntai tulee uusia kävijöitä,
kertoo pastori Jing Jianmei. Uusia
jäseniä kastetaan 500–600 vuodessa.
Palkattuja työntekijöitä on 24.
Vaikka Kiinassa alle 18-vuotiaiden
uskonnollinen kasvatus on virallisesti
kielletty, seurakunta järjestää lapsille raamattuopetusta. Pyhäkouluihin
osallistuu keskimäärin sata lasta joka
sunnuntai.
Seurakunnassa toimii 1 100 vapaaehtoista, joista kolmisensataa on
koulutettu huolehtimaan sairaista ja
vanhuksista. Kaksi kertaa vuodessa
heille viedään ehtoollinen kotiin.
– Seurakunta tekee ulospäin suuntautuvaa työtä esimerkiksi järjestämällä elokuva- ja musiikkitapahtumia
ja jakamalla kristillistä kirjallisuutta,
muun muassa yksittäisiä evankeliumeja. Raamattuja on ainakin kaupungeissa kaikkien saatavilla, pastori
Jing kertoo.
Kolmen itsen kirkon seurakunnilla
on melko paljon epävirallista kanssa-

Juha Auvinen

– Meitä koskettaa syvästi
se, että kiinalaisten
tavoittaminen evankeliumilla on myös suomalaisten kristittyjen sydämellä, sanoo kiitollinen
Brad Yu.

deli puolisoineen ja Gabriel Edland
vuonna 1974. Yhteistyössä ovat alusta
alkaen olleet ensimmäisenä kristillisen radiotyön Kiinaan aloittanut Far
East Broadcasting Company (FEBC),
Trans World Radio (TWR) sekä
Norjan ja Tanskan Noreat ja Sansa
Suomesta. Paikallinen kumppani on
Kiinan tasavallan luterilainen kirkko
(LCROC), jonka päätoimiston korttelissa studio sijaitsee.

– Yhteistyökumppanit ovat meille
suuri siunaus. FEBC ja TWR radioivat
ohjelmiamme ja tarjoavat laajan kansainvälisen verkoston. Pohjoismaisten
kumppanien rukous- ja taloudellinen
tuki merkitsee paljon, sillä Taiwanin
pienet kirkot voivat tukea työtämme
rajoitetusti, sanoo Brad Yu.
VOS järjestää Taiwanin kirkoissa
vuosittain radiosunnuntain.
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Nuoria vetää
kirkkoon hyvä
musiikki ja
evankeliumi.

käymistä kotikirkkoliikkeen kanssa.
Kotikirkkoliikkeen seurakuntien
jäsenet osallistuvat myös niin sanotun
virallisen kirkon tilaisuuksiin ja käyttävät sen kirkkorakennuksia muun
muassa häiden järjestämiseen.
Niin ikään Shanghaissa noin tuhatpaikkainen Community Church -kirkko on arki-iltana eteistä myöten täynnä nuoria ja nuoria aikuisia. Näky on
vaikuttava. Kysyessäni, mikä vetää
nuoria kirkkoon saan vastaukseksi:
hyvä musiikki ja evankeliumi!
Menen ulos ja ostan kioskista
kirkon vierestä kiinalaista kristillistä
musiikkia ja mandariinikiinankielisen
Raamatun.

Kristillinen mediatyö
vaikuttaa

Useimmilla kiinalaisilla nuorilla ja aikuisilla on kännykkä, jota hän käyttää selfieomakuvan ottamiseen, viestin kirjoittamiseen tai radio-ohjelman kuunteluun.

Kristillinen kirjallisuus, internetsisällöt, videot sekä radio-ohjelmat tavoittavat yhä kasvavan joukon kiinalaisia.
Maassa on 630 miljoonaa internetin
käyttäjää. Kännykkä on lähes jokaisella aikuisella ja nuorella. Mobiililaitteiden, älypuhelimien ja taulutietokoneiden käyttö on tullut perinteisen
radiokuuntelun ja television katselun
rinnalle nopeasti.
Pastori Jing Jianmein mukaan seurakunnat käyttävät ilmoitustaulujen ja
kirkoissa luettujen tiedotusten lisäksi
sosiaalista mediaa seurakuntalaisten tavoittamiseksi. Median käytön
lisäämiseksi tarvittaisiin koulutusta ja
ammattiosaamista, missä olisi yhteistyömahdollisuuksia mediajärjestöjen
kanssa.
Läntisessä sisämaassa Shaanxin
maakunnan pääkaupungissa Xianissa
joukolle kristillisten radio-ohjelmien
kuuntelijoita ohjelmat ovat olleet
innoituksen, tiedon, uskoon juurtumisen ja rohkaisun lähteinä jopa vuosikymmenien ajan.
Herra Gao ja rouva Yang sekä herra Zhang kertovat, että radio-ohjelmat
ovat vahvistaneet heidän uskoaan.
Niiden kautta he ovat oppineet ymmärtämään Herraa. Nyt kun myös
internet on käytettävissä, on yhä
ihmisiä – jopa nuoria yliopisto-opiskelijoita – jotka mieluiten kuuntelevat
radiota. Monissa paikoissa kokoontuu
edelleen uskovien ryhmiä viikoittain
radio-ohjelmien ääreen.
Kiinassa on monia seurakunnan
johtajia, jotka ovat saaneet kristillistä ja teologista opetusta vain radion
kautta. On huutava pula koulutetuista työntekijöistä, jotka huolehtisivat
uusista seurakunnista. Oman haas-
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Pastori Jing Jianmei on osallistunut professori Miikka
Ruokasen koulutuksiin Shanghaissa.

Shanghai on nopeasti kasvava ja nykyaikainen Kiinan liike-elämän keskus. Kaupungissa on 170 kirkkoa.

teensa tuo voimakas muutto maaseudulta kaupunkeihin, mikä lisää uskovien rohkaisun ja seurakuntayhteyden tarvetta. Teologisen opetuksen
lisäksi seurakuntien vastuunkantajat
tarvitsevat opetusta johtamisessa ja
hallinnossa.

Sansan tukemat
ohjelmat tunnetaan
Länsi-Kiinassa, jossa myös islam
vaikuttaa, syntyy uusia seurakuntia,
jotka tarvitsevat tukea. Pastori Chao
työskentelee muslimialueella noin
400 kilometrin päässä Xianista.
– Seudullamme lähellä SisäMongoliaa (alue Kiinassa) on vain
muutama pastori tai evankelista. Seurakunnat ovat hajallaan, jopa sadan
kilometrin päässä toisistaan. Vuoden
2004 jälkeen olemme jakaneet alueellamme tuhansia radioita. Saamme
hengellistä apua ainoastaan radioohjelmien ja kristillisen kirjallisuuden kautta. Nykyisin monet katsovat
myös satelliittitelevision kristillisiä
kanavia Taiwanista tai muista maista,
pastori Chao selvittää.
Keskustelussa vilahtavat tutut ohjelmanimet, Sansan tukemat teologinen radioseminaari, nuorille suunnattu Avoimin silmin ja lastenohjelma
Ilon maa. Näiden lisäksi mainitaan
puolentusinaa muuta Pelastuksen
ääni -studion (Voice of Salvation),
FEBC Internationalin ja TWR:n tuottamaa ja radioimaa ohjelmaa.
Kun lyhytaaltoradio-ohjelmien
kuuluvuus on erityisesti kaupungeissa altis häiriöille, ohjelmasisältöjä
jaetaan MP3-soittimissa. Internet ja
mukana kuljetettavat mobiililaitteet
ovat ahkerassa käytössä. Kun lähes
jokaisella kiinalaisella aikuisella ja
nuorella on käytössään kännykkä,
kuuntelijat toivovat joko puhelimella

Radio-ohjelmien kautta
paljon kiinalaisia on
oppinut ymmärtämään
Herraa.

kuunneltavia mobiilisovelluksia tai
muistikortteihin pakattuja ohjelmia.
Kiinassa on paljon osaamista ja kristityt ovat valmiit itse kustantamaan
osan tuotannosta.
Sansa tukee Kiinassa alkanutta
FEBC:n paikallisradiotoimintaa ja
mobiilisovelluksen kehitystyötä. Ensitulokset ovat rohkaisevia. Baobaomobiilisisältöjä on ladattu puolessa

vuodessa kaksi miljoonaa kertaa.
Pekingiläinen rouva Yolan Chan
löysi internetin kautta radio-ohjelmat, jotka lohduttivat ja antoivat
toivoa vaikeassa elämäntilanteessa.
Monia raskaita vaiheita ja menetyksiä
elämässään kokenut hallituksen virkamies ja tutkija on löytänyt elävän
uskon Jeesukseen ja kiittää joka päivä
Jumalaa hänen hyvyydestään.

Juha Auvinen

Ruby Chen tuottaa Taiwanissa Pelastuksen ääni -studion Avoimin silmin -nuortenohjelman, jota Sansa tukee.
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Eila Murphy mallintaa väitöskirjassaan
kriisivalmiuskasvatuksen
Leena Punkari

KYMMENEN VUOTTA SITTEN tapaninpäivänä 2004 merenalainen maanjäristys Intian valtameressä aiheutti
valtavia hyökyaaltoja eli tsunameita,
jotka tuhosivat suuria alueita erityisesti Kaakkois-Aasiassa.
Luonnonkatastrofi koetteli varsinkin Indonesiaa ja siellä Acehin
maakuntaa, lisäksi muun muassa Sri
Lankaa, Thaimaata ja Intiaa.
Kuolleiden ja kadonneiden määrä nousi lopulta lähes 300 000:een.
Heistä yli 200 000 oli indonesialaisia,
ja monet myös matkailijoita.
SANSAN MEDIATUTKIJA Eila Murphy
työskentelee medialähetysjärjestö
FEBC Internationalin työyhteydessä.
Hän matkusti Indonesiaan ensimmäisen kerran kolme vuotta suurtsunamin jälkeen, vuonna 2007.
– Mutta kyse ei silloin ollut
väitöskirjasta. Minut oli pyydetty
vetämään tutkimusprojektia, joka
käsitteli tsunamia, siitä selviytymistä,
tiedonvälityksen tarpeita ja kanavia
tsunamin jälkeen. Projektin osapuolet
olivat HCR ja Tearfund UK, Murphy
kertoo.
Väitöskirja Developing Disaster

Preparedness Education via Broadcast Media and Community Involvement käsittelee viestintää ennen
luonnonkatastrofia. Tutkimuksessa on selvitetty, miten kansalaiset
oppivat varautumaan mahdolliseen
luonnonmullistukseen ja selviämään
siitä.
MURPHY LUO VÄITÖSKIRJASSAAN
katastrofivalmiuskasvatuksen mallin
Indonesiaan. Kun viranomaiset ja
kansalaisjärjestöt toimivat median
kanssa yhdessä, voidaan edistää
ihmisten valmiutta selviytyä esimerkiksi maanjäristyksestä tai hyökyaallosta.
Väitöskirjassa tulee ensimmäistä
kertaa esille media, varsinkin radio,
kriisivalmiuden kasvattajana vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa.
Paikalliset radioasemat Indonesian
Acehin maakunnassa ja Länsi-Sumatran Padangissa ovat jo käyttäneet
tutkimustuloksia hyväkseen. Alueilla
on ollut tsunami ja toistuvia maanjäristyksiä.
– Radio nähdään luonnonkatastrofeissa yleensä uutisten ja muun
tiedon välittäjänä. Mutta se voi myös
luoda oppimisympäristön, joka edistää varautumista, Murphy korostaa.

Ilkka Kastepohja

Filosofian lisensiaatti, kasvatustieteiden maisteri Eila Murphyn väitöstilaisuudessa oli
vastaväittäjänä dosentti Johanna Sumiala (vas.) Helsingin yliopistosta ja tilaisuutta valvovana kustoksena professori Marita Vos (kesk.) Jyväskylän yliopistosta.

EILA MURPHYN YHTEISÖVIESTINNÄN
väitöskirja tarkastettiin 29. marraskuuta Jyväskylän yliopistossa. Hänen
journalistiikan ja median lisensiaatintyönsä vuonna 2010 käsitteli Mongo-

lian mediamaiseman muutosta.
Murphy on ensimmäinen Medialähetys Sanansaattajien työntekijä,
joka työssäolovuosinaan Sansassa on
väitellyt tohtoriksi.

Eeva Vähäsarja johtaa nyt koko TWR-Euroopan
alueen laajaa Hanna-työtä
Leena Punkari

TWR

kuin Aasian ja Afrikankin NTL-ohjelmia. Monissa alueen maissa naisten
asema taas on edelleen hyvin vaikea.
On tärkeää, että esimerkiksi Irakin
kurdi voi kuunnella ohjelmaa soranin
kielellä ja Algerian berberi vaikkapa
kabylin kielellä.

SANSAN LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ

Eeva Vähäsarja on nimetty naisten
parissa tehtävän Hanna-työn TWREuroopan alueen koordinaattoriksi.
Hän on tehtävässä ensimmäinen
suomalainen.
Hanna-työ (Project Hannah) on
medialähetysjärjestö TWR:n maailmanlaaja naisten rukousliike. Siihen
kuuluvat myös 67 kielellä tehtävät,
naisille suunnatut radio-ohjelmat,
joita lähetetään viidessä maanosassa 900 radioaseman kautta. Hannarukouskalenteria käännetään tällä
hetkellä 79 kielelle ja käytetään 123
maassa.
TWR-EUROOPAN ALUEEN Hanna-työn
koordinoiminen ei koske pelkästään
läntistä Eurooppaa. Vastuualueeseen
kuuluvat myös Venäjä, Ukraina ja
Valko-Venäjä sekä Keski-Aasia, Lähiitä ja Pohjois-Afrikka.
– Jo pelkästään Keski-Aasian
maiden alue on yhdeksän kertaa niin
suuri kuin Itävalta ja Saksa yhteensä. Naiset toivon lähteellä -ohjelmaa
tuotetaan kuudella Keski-Aasian
kielellä, arabiankielinen ohjelma taas

– Olin opintomatkalla sekä Ecuadorissa että TWR:n toimistolla Yhdysvaltain Caryssa
kansainvälisen Hanna-työn johtajan ja perustajan Marli Spiekerin kutsumana. Tutustuin
kansainväliseen Hanna-tiimiin ja sain koulutusta tehtävääni, Eeva Vähäsarja kertoo.

tavoittaa naisia 22 maassa, Vähäsarja
luettelee.
– Alue on valtavan monimuotoi-

nen. Esimerkiksi Pohjoismaat, Saksa
ja Hollanti tukevat taloudellisesti niin
monien muiden Euroopan maiden

LUOKAN- JA ERITYISOPETTAJA Eeva
Vähäsarja on toiminut Medialähetys
Sanansaattajien lähetystyöntekijänä
TWR-Euroopan työyhteydessä syyskuusta 2013. Hänen toimipaikkansa
on Wienissä, Itävallassa.
Jo ensimmäisen lähetystyövuoden
aikana osa Eevan tehtävistä liittyi
Hanna-työhön. Hän on edelleen
Suomen Hanna-tiimin jäsen ja käy
pari kertaa vuodessa vierailemassa
seurakunnissa.
Eevan puoliso, lvi-insinööri, radioja tietoliikennetekniikan diplomiinsinööri Jari Vähäsarja työskentelee
myös Sansan lähettämänä TWR-Euroopan palveluksessa. Hän koordinoi
teknisen osaston projekteja Aasiassa
ja Lähi-idässä.
Vähäsarjat olivat lähetystyössä Senegalissa vuosina 1986–1994, Suomen
Lähetysseuran lähetteinä.
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”Vanhempieni uskoontulo on
vaikuttanut jumalasuhteeseeni”
HAASTATTELU Tina Sessoms on maailmanlaajuisen naisten rukousliikkeen, Hanna-työn, kansainvälinen
rukouskoordinaattori Yhdysvalloissa. Hän laatii kuukausittain englanninkielisen rukouskalenterin alkuperäisversion,
joka käännetään yli 70 kielelle.

Eeva Vähäsarja

H

anna-työn (Project Hannah)
kansainvälinen tiimi työskentelee medialähetysjärjestö TWR:n (Trans World
Radio) Pohjois-Carolinan Caryssa
sijaitsevassa päätoimistossa. Hannatyö täyttää 18 vuotta vuonna 2015,
Suomessa 15 vuotta.
Tina Sessoms, 57, syntyi Yhdysvaltojen Floridassa pienessä merenrantakaupungissa. Hänen vanhempansa lakkasivat käymästä kirkossa,
kun Tina oli lapsi. Hän kävi silti
kesäisin lasten lomaraamattukoulua
ja oppi tietämään kristinuskon perusasiat.
– Ollessani 16-vuotias kirkon nuortenryhmä vieraili kotonamme ja pyysi
veljeäni mukaan nuorten toimintaan.
Huomasin, että noissa nuorissa oli
jotain sellaista, joka itseltäni puuttui ja jonka halusin saada. Rupesin
käymään ahkerasti kirkossa ja löysin
henkilökohtaisen uskonsuhteen Jeesukseen.
Tina alkoi rukoilla vanhempiensa
uskoontulon puolesta, vaikka ei oikeastaan uskonut, että Jumala vastaisi
rukoukseen. Erään kerran istuessaan
kirkossa, hän näki vanhempiensakin
tulevan sinne. Kun sitten pappi esitti
alttarikutsun, Tinan isä käveli eteen
ja antoi elämänsä Jeesukselle. Hän
lopetti juomisen ja tupakanpolton,
mutta myös hänen sisimmässään tapahtui muutos.
– En unohda koskaan sitä päivää,
jolloin istuimme kotona katselemassa
televisiota. Isä sulki sen, sillä hänellä oli tärkeää asiaa. Hän pyysi sekä
meiltä lapsilta että äidiltämme anteeksi sitä, miten oli aiemmin kohdellut
meitä.
– Vanhempieni uskoontulo on vaikuttanut jumalasuhteeseeni. Jumala
kuulee rukouksemme ja toteuttaa
pyyntömme tahtonsa mukaan, vaikka
emme itse edes uskoisi hänen vastaavan meille.

ruskoulua pidemmälle, eikä hänen
vanhemmillaan ollut varaa kustantaa
opintoja. Joten Tina ei ollut edes ajatellut voivansa jatko-opiskella, mutta
hän alkoi rukoilla asian puolesta. Tutut kristityt antoivat rahaa opiskeluja
varten, ja niin Tina sai lahjaksi kaiken,
mitä tarvitsi voidakseen mennä raamattukouluun.
Siellä hän tapasi tulevan puolisonsa Rick Sessomsin. Toisena opiskeluvuotena Rick kosi Tinaa. Rick etsi
paikkaa sellaisesta yliopistosta, jossa
voisi tehdä väitöskirjan. Tinan mielestä oli parempi, että Rick keskittyi
opintoihinsa, ja niin he purkivat kihlauksensa.
Jonkin ajan kuluttua Rick palasi
kertomaan Tinalle, että kun aviopuolisoista kumpikin opiskelee, toisen
opinnot eivät maksa mitään. He
avioituivat, ja Rickin saatua väitöskirjansa valmiiksi he viettivät neljä
vuotta Indonesiassa. Yhdysvaltoihin
paluun jälkeen Tina suoritti opintonsa
loppuun.
Rick Sessomskin on työskennellyt TWR:n palveluksessa kouluttaen
johtajia. Nykyään hänellä on oma johtamiskoulutusyritys Freedom to Lead.
Tinan ja Rickin tytär Michelle, joka
vietti aiemmin kymmenen vuotta
englanninopettajana Kiinassa, on
mukana isänsä yrityksessä. Heidän
poikansa Rich on pastori. Richillä ja
hänen vaimollaan Ashleyllä on muutaman vuoden ikäinen Madelainetytär, jonka kanssa Tina mielellään
ulkoilee vapaa-aikanaan.

Rukoileminen lisää
usein hyviä tekoja
Tina Sessoms aloitti Hanna-työn kansainvälisenä rukouskoordinaattorina
vuonna 2001. Tuolloin Naiset toivon
lähteellä -radio-ohjelmia lähetettiin 13

Rukousvastaus: opinnot
raamattukoulussa
17-vuotiaana Tina sai seurakunnaltaan kutsun opettaa pyhäkoulussa
vanhemman opettajan opastuksella.
Kirkolla oli käytössä sunnuntaisin
koulubussi, jolla lähialueen lapset
haettiin pyhäkouluun. Tina nautti
suunnattomasti pyhäkoulunpidosta ja
Raamatun opettamisesta.
Häneltä kysyttiin, haluaisiko hän
mennä raamattukouluun. Kukaan
Tinan perheestä ei ollut käynyt pe-

Jumala kuulee
rukouksemme ja
toteuttaa pyyntömme
tahtonsa mukaan,
vaikka emme uskoisi
hänen vastaavan.

Michelle Sessoms

Tina Sessoms tietää, että Suomessa on satoja Hanna-työn esirukoilijoita. Hän rukoilee
kaikkien esirukoilijoiden puolesta, jotta he voisivat nähdä Jumalan valtavat mahdollisuudet omassa elämässään ja avautua niille.

kielellä, ja Hanna-työn perustamisesta
oli kulunut neljä vuotta.
– Nyt ohjelmia tehdään 67 kielellä,
ja vaatii entistä enemmän ponnisteluja saada kaikkia asioita esille rukouskalenterissa. Luen eri kielillä tehtävän
Hanna-työn raportit hyvin tarkkaan,
sillä saan niistä paljon tärkeää tietoa.
Lisäksi luen artikkeleita ja tutkimustietoa naisten asemasta eri maissa.
– Niiden perusteella valitsen seuraavan vuoden rukouskalenterien
aiheet. Kirjoitan kuukausittain ilmestyvään rukouskalenteriin rukouksen
joka päivälle. Kalenteri käännetään 75
kielelle, myös suomeksi.
– On mahtavaa lukea raporteista,
miten tärkeä Hanna-rukouskalenteri on eri puolilla maailmaa oleville naisille, ja miten se auttaa heitä
kasvamaan kristittyinä. Kun naiset
ja miehet rukoilevat vankien puolesta, he alkavat miettiä, mitä voisivat
tehdä heidän hyväkseen, ja aloittavat

vankilatyön. Jotkut alkavat huolehtia
alueensa leskistä. Rukoiltuaan prostituoitujen puolesta rukoilijoiden aiemmin tuntema halveksunta muuttuu
haluksi auttaa ja huolehtia.

Vankkumaton usko
Jumalan huolenpitoon
Tina korostaa, ettei halua tulla katkeraksi tai toivottomaksi, vaikka lukee
kirjoituksia eri puolilla maailmaa
asuvien naisten ahdingosta.
– Haluan muistaa, miten Jumala
huolehtii omasta elämästäni, kaikkien
Hanna-työn esirukoilijoiden elämästä
sekä niiden naisten elämästä, joiden
puolesta rukoilemme.
– Rakkain raamatunlukuni on
psalmi 139, jossa meille kerrotaan
Jumalan huolenpidosta. Hän tuntee
meidät läpikotaisin ja laskee kätensä
päällemme aivan kuin paimen, joka
ottaa syliinsä pienen vastasyntyneen
karitsan.
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Kirkolla on maailmanlaaja tehtävä
Terttu Nurmi

K

irkko on aina ja kaikkialla kutsuttu rohkeasti
ylittämään maantieteellisiä ja yhteiskunnallisia rajoja.
Kirkon olemus on osallisuutta näihin Jeesuksen sanoihin:

H

erran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta
ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen
ja julistamaan Herran riemuvuotta. (Luukas 4:18–19)

E

lämme ajassa, jossa eriarvoisuus, vastakkainasettelu
ja väkivalta kasvavat maailmassa. Jaettuna ja elettynä
sanoma Kristuksesta voi tuoda todellisen muutoksen ja
uuden toivon tätä elämää ja ikuisuutta varten. Yhdessä
me kaikki olemme vastuussa kirkon maailmanlaajasta
tehtävästä.

O

man kirkkomme sekä kirkkolaki että kirkkojärjestys
määrittelevät Jumalan kirkolleen antaman
lähetystehtävän selkeästi. Kirkkohallitus on allekirjoittanut
perussopimuksen lähetykseen ja kansainväliseen
diakoniaan erikoistuneiden järjestöjen kanssa. Ne ovat
Suomen ev.-lut. kirkon ja sen seurakuntien kanavia
todistaa maailmanlaajuisesti Kristuksesta sanoin ja
teoin. Järjestöjen kautta kirkko ja sen seurakunnat
toimivat ihmisoikeuksien toteuttamiseksi sukupuolesta,
rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta
suuntautumisesta riippumatta. Kirkko myös seuraa
perussopimukseen sitoutumista.

V

iime vuodet ovat olleet taloudellisesti vaikeita monille
seurakunnille. Silti seurakuntien taloudellinen tuki
kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle
kasvoi viime vuonna. Lämmin kiitos osoittamastanne
luottamuksesta.

L

ähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan
osallistuminen on seurakunnan ydintoimintaa.
Haluamme toivottaa erityisesti seurakuntien uudet
luottamushenkilöt tervetulleiksi mukaan siihen, niin että
voimme jatkossakin kantaa maailmanlaajaa vastuuta
kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Vastuu on
yhteinen.
Helsingissä adventtina 2014
Risto Jukko, johtaja,
Kirkon lähetystyön keskus
Rolf Steffansson, toiminnanjohtajan sijainen,
Suomen Lähetysseura
Lasse Nikkarikoski, toiminnanjohtaja,
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Göran Stenlund, verksamhetsledare,
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Markku Kotila, toiminnanjohtaja,
Suomen Pipliaseura
Mika Tuovinen, lähetysjohtaja,
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Pekka Mäkipää, lähetysjohtaja,
Lähetysyhdistys Kylväjä
Juha Auvinen, medialähetysjohtaja,
Medialähetys Sanansaattajat
Antti Pentikäinen, toiminnanjohtaja,
Kirkon Ulkomaanapu

MERVI VIUHKO mervi.viuhko@sansa.fi

Vastapainoa esineellistävälle kulttuurille

IHMISILLÄ ON TARVE elää arvoja todeksi toisten kanssa.
Kolmannes suomalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan, ja kansalaistoiminnalla on suuri kansantaloudellinen
merkitys. Presidentti Sauli Niinistö kutsui Linnan juhliin
vapaaehtoisia, puolueiden johtajat ovat bloganneet verkkosivuilla omasta vapaaehtoistoiminnastaan, ja useammassa lukiossa on jo vapaaehtoistyön valinnaisia kursseja.
Vapaaehtoistoimintaa arvostetaan ja se nähdään tulevaisuuden mahdollisuutena!

Sansan vapaaehtoistoiminnassa
on tilaa erilaisuudelle
ja suurille ideoille.
Tutkimusten mukaan vapaaehtoistoiminta on vastapainoa esineellistävälle maailmalle. Sen avulla tankataan arvoja omaksi vahvistukseksi ja iloksi. Toiminnan kautta toteutetaan omia intressejä, ideoita, osaamista ja luovuutta.
Mikä parasta, vapaaehtoistoiminnan välityksellä opitaan
uutta, voidaan osallistua ja kuulua yhteisöön. Sansassa
saamme olla tarjoamassa kaikkea tätä ja vielä enemmän –
kristittyjen yhteyden.
HALUAISITKOHAN TOIMIA Sansa-lähettiläänä, Hannalähettiläänä, vapaaehtoisena aluetyöntekijänä, kirkon ja
lähetyksen seniorityöntekijänä tai palvella pienryhmän
yhdyshenkilönä? Vai onko sinulla oma ajatus siitä,
millaista vapaaehtoistyötä haluaisit tehdä? Näkymme
Sansan vapaaehtoistoiminnassa on, että meillä on tilaa
erilaisuudelle ja suurille ideoille.
Liity Sansa-perheeseen!

i
kar
Pun
na
Lee

KATSE ON ETEENPÄIN kanootilla kulkiessa. Näin opin
Englannin anglikaanikirkon Nutfieldin seurakunnan kirkkoherralta Alison Waylta. Ajatukseen kätkeytyy syvällinen näkemys tavastamme mieltää kirkon tai lähetysjärjestön työ.
Veneellä soutava liikkuu eteenpäin ja katsoo taaksepäin. Kanootilla melova katsoo eteenpäin samalla kun
matka etenee. Kirkon on tärkeätä katsoa kohti tulevaisuutta ja pysyä jatkuvassa liikkeessä. Soudettaessa pelkkä
taakseen katsominen voi olla jopa vaarallista, karikot
jäädä näkemättä ja suunta poiketa kurssista. Siksi katse on
luotava eteenpäin: Jumalaan ja tulevaisuuteen. Näin on
hyvä myös lähetysjärjestössä tehdä.
Medialähetystyö on dynaamisuutensa ja tehokkuutensa ansiosta liikkeellä kanootilla. Kotimaassa olemme
syksyn aikana halunneet erityisesti panostaa tunnettavuuteemme eri viestimiä käyttäen. Sansan vapaaehtoistoiminta on ollut myös vahvasti esillä, kulkenut kanootilla avaria
vesiä.
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Piispa jakoi Pekka Kiutulle
seurakuntatyön kunniamerkin
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) perustajajäsen, pitkäaikainen hallituksen jäsen ja entinen lähetystyöntekijä,
insinööri Pekka Kiuttu on saanut seurakuntatyön kunniamerkin. Sen jakoi Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma.
Matti Korpiaho

Leena Punkari

PERUSTELUNA OLI erityinen
ansioituminen kirkon työssä. Kirkkohallituksen täysistunto myönsi
marraskuussa neljä seurakuntatyön
kunniamerkkiä, joista ainoan Espoon
hiippakunnan alueella sai Pekka
Kiuttu.
Piispa Tapio Luoma ojensi kunniamerkin joulukuun alkupuolella
Espoossa hiippakunnan tuomiokapitulissa, joka virallisen tiedotteen mukaan luovutti sen. Istunnon
yhteydessä järjestettiin myös vuoden
toinen ordinaatiopubliikki.

Piispa Tapio Luoma, insinööri Pekka Kiuttu ja psykologi Soile Kiuttu Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulissa, joka virallisesti luovutti seurakuntatyön kunniamerkin. Istunnon
yhteydessä järjestettiin myös ordinaatiopubliikki ja juhlakahvitus.

HYVINKÄÄLÄISELLÄ Kiutulla on yli
30 vuoden kokemus kirkon valtakunnallisista ja paikallisista luottamustehtävistä. Hän on toiminut kirkolliskokousedustajana neljä nelivuotis-

kautta, ensin Helsingin hiippakunnan ja sitten Espoon hiippakunnan
maallikkojäsenenä. Hän on toiminut
pitkään myös Hyvinkään seurakunnan luottamustehtävissä ja valittiin
uuteenkin kirkkovaltuustoon.
Radio- ja telepuolen insinööriksi
kouluttautunut Pekka Kiuttu osallistui vuonna 1973 lähetysyhdistys Sanansaattajien perustamiseen Hyvinkäällä. Ensimmäiset seitsemän vuotta
hän työskenteli Sansan puheenjohtajana, myöhemmin pitkään hallituksen varapuheenjohtajana (vuoden
2014 loppuun).
Vuosina 1980–1983 Pekka ja
Soile Kiuttu olivat lähetystyössä
Sansan lähettäminä Swazimaassa,
TWR:n lähetinasemalla. Perheen
kolmesta lapsesta nuorin syntyi
Afrikassa.

Kiuttu siirtyy senioriksi, Hurskainen uutena Sansan hallitukseen
SANSAN HALLITUS uudistui ja
samalla hiukan nuortui, kun syyskokouksessa valittiin sen yhdeksi varsinaiseksi jäseneksi vuosiksi 2015–2016 hyvinkääläinen Mikko Hurskainen, 43.
Hurskainen työskentelee Radio
Dein myyntipäällikkönä. Hän on
valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulun kansainvälisestä BBAkoulutuksesta (Bachelor of Business
Administration).
Sansan perustajäseniin kuuluva,
vuoden 2014 loppuun hallituksen

varapuheenjohtajana toimiva insinööri
Pekka Kiuttu siirtyy syrjään hallituksesta. Hän on kuitenkin aloittamassa
Sansan seniorityöntekijänä.

SYYSKOKOUS valitsi Sansan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen
missiologian dosentti Timo Vaskon
Espoosta ja siviilioikeuden professori
Jarno Teporan Vantaalta. Tepora toimii hallituksen puheenjohtajana.
Hallituksessa jatkavat jäsenet ovat
vs. keskusrekisterin johtaja Kari Eske-

linen Nastolasta, perusterveydenhuollon yksikön johtaja Pirjo ImmonenRäihä Kaarinasta sekä kustannustoimittaja ja vapaa toimittaja Piia Latvala
Espoosta.
Varajäseneksi valittiin uudelleen
lähetyssihteeri Tuula Kankkunen
Vihdistä. Varajäsenenä jatkaa vastuukappalainen Juha Koivulahti Janakkalasta.
Medialähetys Sanansaattajat ry:n
syyskokous kokoontui Hyvinkäällä
marraskuussa.

Myyntipäällikkö Mikko Hurskainen
asuu perheineen Hyvinkäällä.

Leena Punkari

Auvinen ja Tepora valittiin
seurakuntaneuvostoihin
SANSALAISIA on marraskuisissa

Nikoo Ordodary esitteli Parsin työtä piispalle
Medialähetys Sanansaattajien toimitalo sijaitsee Hyvinkäällä, joka seurakuntana kuuluu
Espoon hiippakuntaan. Sansan kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala ja farsinkielisen satelliittitelevisiokanava SAT-7 Parsin tuore apulaisjohtaja Nikoo Ordodary
esittelivät lokakuussa piispa Tapio Luomalle kristillisen kanavan työn sisältöä ja merkitystä yhdessä maailman polttopisteistä.

kirkollisvaaleissa valittu seurakuntiensa tai seurakuntayhtymiensä
luottamuselimiin kaudeksi 2015–2018
Helsingissä, Hyvinkäällä, Porvoossa,
Sotkamossa ja Vantaalla.
Hyvinkään, Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) kotipaikkakunnan, kirkkovaltuustoon äänestettiin
Sansan lähetystyöntekijänä toiminut
lääkäri Hannele Karppinen, Sansan
hallituksen varapuheenjohtaja,
seniorityöntekijä Pekka Kiuttu ja seniorityöntekijä Inga-Lill Rajala.
Helsingissä Pitäjämäen seurakuntaneuvostoon äänestettiin medialähetysjohtaja Juha Auvinen.
Vantaan Tikkurilan seurakuntaneuvostoon valittiin Sansan hallituk-

sen puheenjohtaja, siviilioikeuden
professori Jarno Tepora. Terveydenhuollon maisteri Elisabet Tepora valittiin Tikkurilan edustajana Vantaan
seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon, johon Korson seurakunnan
edustajana nousi Sansan Raamattu
kannesta kanteen -ohjelman radiopastori Jukka Norvanto. Norvanto,
joka nykyisin työskentelee Kylväjän
lähetysteologina, valittiin myös Tikkurilan seurakuntaneuvostoon.
Sotkamon kirkkovaltuustoon
äänestettiin Sansan seniorityöntekijä
Pirjo Juntunen. Porvoon seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon
valittiin Sansan yhteistyökumppani,
muusikko ja juontaja Pekka Laukkarinen.
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Jumala on lupauksensa mukaan
ollut hyvä!

KIRJEITÄ KENTILTÄ Toimitus kysyi, Sansan lähetys- ja projektityöntekijät vastasivat: Jokainen yhteyttä ottava ihminen on
Jumalan lahja myös meille ja työmme ystäville Suomessa. Tämänhetkiset suunnitelmat vuodelle 2015 sisältävät jälleen
sata opetustuntia. Kiirettä pitää, mutta Herran armon avulla selviämme!
Cassius Smith

jumalanpalveluselämään. Siinä Jumala palvelee ja lähestyy Sanan kautta ja
synnyttää uskoa Jeesukseen Kristukseen. Jos me nämä poistaisimme, niin
voi meitä!
2. Profeetta Jesaja sanoo: ”Minun
ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin
korkealla kuin taivas kaartuu maan
yllä, niin korkealla ovat minun tieni
teidän teittenne yläpuolella ja minun
ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.” (Jes. 55:8–9)

KYSYMYKSET:
1. Mikä oli parasta
työssäsi päättyvänä
vuonna 2014?
2. Mitä odotat tai toivot
työltäsi alkavana
vuonna 2015?
Elina Braz de Almeida:
1. Kuluneen vuoden aikana olen
kiitollisena iloinnut niin uusista kuin
vanhoistakin seurakuntalaisista, siitä
miten yhä uudet ihmiset ovat löytäneet Jumalan ja paikkansa palvella
seurakunnassa. Etsivän m18-työn
kautta olemme saaneet paljon uusia
ystäviä ja yhteyksiä, kirkon tilat ovat
täyttyneet niin kroatialaisista, suomalaisista kuin brasilialaisista nuorista.
Olemme saaneet pitää monia suomalaisia Kroatian-työn uusia ja vanhoja
ystäviä vierainamme. Jumala on ollut
lupauksensa mukaan hyvä!
2. Jumalalta ei pelkästään saa,
vaan pitää odottaa suuria! Tämän
yritän pitää mielessä ja sydämessä.
Ensi kesän ja syksyn olen Suomenkaudella ja toivon tapaavani mahdollisimman monia teistä.

Mikael Tunér:
1. Vuonna 2014 minulla oli etuoikeus tuottaa 10 tv-ohjelmaa afgaanien dariksi ja 10 ohjelmaa iranilaisten farsiksi satelliittikanava SAT-7
Parsille. Se merkitsee lähes sataa
opetustuntia.
2. Tämänhetkiset suunnitelmat
vuodelle 2015 sisältävät myös sata
opetustuntia. Toivon, että persiaa
puhuvat tv-katsojat Afganistanissa,
Iranissa ja Tadžikistanissa ja heidän
maanmiehensä, jotka ovat joutuneet
pakenemaan länsimaihin, voivat
kasvaa uskossaan näiden ohjelmien
avulla.

Eeva Vähäsarja:

Amarjit Chugh:
1. Saimme Aapki Aashaa -ohjelmasarjan takaisin tv-ruutuun joulukuussa 1.12.2014 noin puolen vuoden
keskeytyksen jälkeen.
2. Odotan haasteita evankeliumin
julistamisessa television kautta ja
muutenkin ensi vuonna. Toivon, että
sadattuhannet ihmiset ottavat yhteyttä ja haluavat tietää lisää Jeesuksesta.

Marjut Chugh:
1. Katselijoiden kohtaamiset Aapki
Aashaa eli Sinun toivosi -ohjelmasarjan tiimoilta.
2. On monia uusia haasteita, kuten
uusien ihmisten tapaaminen ja heidän kohtaamisensa Jumalan luomina
ja Kristuksen pelastusta tarvitsevina
ihmisinä. Intia on ihana, hurmaava
maa värikkäine ihmisineen ja lumoavine kaupunkeineen ja kylineen.
Toivon myös henkilökohtaisen jumalasuhteeni lujittumista ja uskallusta
heittäytyä Jumalan varaan.

Marja-Liisa ja David Ezzine:
1. Varmaankin jokaisen vuoden
lopulla meillä on tismalleen sama
vastaus. Parasta työssämme kohta
menneenä vuonna olivat palautteet
mediaa katselleilta tai kuunnelleilta ihmisistä. Ne ovat koko vuodelle
sijoittuvia kristallihetkiä, joista riittää
iloa. Jokainen yhteyttä ottava ihmi-

Jouluista tunnelmaa Itävallassa, Wienin keskustassa. Taustalla oleva rakennus ei ole
kirkko, vaan kaupungin raatihuone. Osa TWR-Euroopan toimitiloista sijaitsee Wienissä.

nen on Jumalan lahja myös meille ja
työmme ystäville Suomessa.
2. Toivomme ja odotamme viisautta Herralta tulevan vuoden päiviimme. Ja monen monia kristallihetkiä
televisionkatsojilta, joiden sydämet
Pyhä Henki avaa ymmärtämiseen.
Odotamme löytyvän myös uusia
ideoita Sanan välittämiseen. Media
on väline, jonka avulla emme jämähdä paikoillemme, vaan uutta nousee
aina esiin.

Marja-Liisa ja Jakov Mrcela:
1. Legradiin muutto vuosi sitten
tammikuussa oli suuri helpotus,
koska pääsimme eroon 2 000–3 000
ajokilometristä kuukaudessa. Legrad
on pieni, ihana paikkakunta. Kuin
Herran läksiäislahja meille ennen
eläkkeelle siirtymistä.
2. Huhtikuun loppuun 2015 mennessä meidän on hoidettava täällä
kolmea seurakuntaa: Legrad, Split
ja koko Dalmatia sekä Rijeka ja koko
Istria. Koko Adrianmeren rannikko

on siis vielä kierrettävä ja pidettävä
muun muassa jumalanpalveluksia.
Tulemme Suomeen huhtikuun lopussa, kierrämme toukokuun nimikkoseurakuntiamme, sitten pidämme lomaa, jonka keskeytämme tullaksemme kesäkuussa Medialähetyspäiville
Raumalle. Työkautemme päättyy
30.6., ja jäämme eläkkeelle.
Kiirettä pitää, mutta Herran armon avulla selviämme!

Eila Murphy:
1. Uusien oivallusten tekeminen
suhteessa Aasian yleisöihin. Yhteisön
merkitys oppimisessa.
2. Sosiaalisen median lisääntyvän
käytön myötä syntyvää uutta säpinää
FEBC:n suhteessa yleisöihin.

Raili Tapio:
1. Perinteinen seurakuntatyö
tulee heti mieleen: jumalanpalvelus,
raamattupiiri, lauluhetket, lastenkokoukset. Kroatiassa täytyy ottaa
huomioon, että ihmiset ovat oppineet

1. Parasta työssäni vuonna 2014 oli
Hanna-työn matka Ecuadoriin yhdessä Marli Spiekerin kanssa. Tapasimme Naiset toivon lähteellä -ohjelman
ketšuankielisiä kuuntelijoita Naistenpäivässä, joka järjestettiin Andeilla
kolmen tunnin ajomatkan päässä
pääkaupunki Quitosta. Lisäksi sain
seurata, kun Marli koulutti paikallisia NTL-ohjelman tuottajia. Oli upeaa
huomata, miten tärkeää on, että naisille on tarjolla oma kristillinen ohjelma, jota he voivat kuunnella omalla
äidinkielellään. Ohjelman kautta he
saavat sekä hengellistä opetusta että
neuvoja arkipäivän elämään.
2. Toiveeni ja rukoukseni on, että
voisin ensi vuonna palvella omalla
paikallani Hanna-työn Euroopankoordinaattorina mahdollisimman
hyvin TWR:n laajalla Euroopan alueella toimivia eri maiden Hanna-työn
koordinaattoreita ja rohkaista heitä
heidän työssään.

Jari Vähäsarja:
1. Tärkeintä on ehkä ollut päästä sisään tekniseen tiimiin ja oppia
ymmärtämään uusia asioita täällä
Itävallassa.
2. Alkavalta vuodelta odotan, että
uudet strategiset linjaukset saadaan
käyntiin ja teknisen osastonkin työ
pääsisi verkostoitumaan ulkopuolisten toimijoiden kanssa entistä
enemmän.
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Viestin sytyttäminä –

Emmauksen tien kulkijat, kirkkoisä
Augustinus ja tosi moni muu
LÄHTEELLÄ Monenlaiset viestit voivat sytyttää ja innostaa meitä. Yhteistä niille silloin lienee, että ne ovat
toivottuja ja odotettuja. Ne ovat iloisia, hyviä sanomia, joita mielellään kerrotaan toisillekin.
Jukka Norvanto

TWR-Eurooppa

Jumalan sanaa
kutsutaan armonvälineeksi. Jumala
käyttää sitä välineenä
vakuuttaakseen meille
armonsa suuruutta.
Hän ei tee sitä siis
suoraan, välittömästi.

M

illainen viesti on sytyttänyt sinua? Jotakuta voi
sytyttää tieto opiskelupaikan, toista työpaikan
saamisesta ja jotakuta kolmatta palvelukotiin pääsemisestä.
Luukkaan luvussa 24 kerrotaan
kahdesta miehestä, jotka kulkivat
tietä pitkin taakka harteillaan. Heidän
ihailemansa ja rakastamansakin ystävä oli vastoin kaikkia toiveita pidätetty ja lopulta surmattu häpeällisellä
tavalla.
Miesten seuraan liittyy kolmaskin
kulkija, joka alkaa kysellä syytä näiden murheeseen. Kuunneltuaan miesten huolenaiheita muukalainen alkaa
selittää heille Raamattua, oikeastaan
Vanhaa testamenttia. Sen sivuilta hän
nostaa esiin teemoja ja ennustuksia
siitä, mitä luvattu Messias tulisi tekemään ja miten hänelle tulisi käymään.
Raamatun äärellä matkamiehet
alkavat saada uutta näkökulmaa
elämäntilanteeseensa: siinä, mitä oli
tapahtunut, Jumala olikin ollut koko
ajan mukana. Hän oli hallinnut asioiden kulkua alusta loppuun asti.
Myöhemmin, kun kulkija oli leipää
murtamalla paljastanut näille Emmauksen tien kulkijoille, kuka hän
todellisuudessa oli, he totesivat toisilleen (Luuk. 24:32): “Eikö sydämemme
hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä
ymmärtämään kirjoitukset?”

Haalistuvien kokemusten
tilalle kestävä Jumalan sana
Raamatun sanan avautuminen sai
murhemielisten vaeltajien sydämen
hehkumaan. Raamatun sanoma toi
lohdun ahdistuksen keskelle.
Ja ilo oli niin suuri, ettei sitä voinut pitää sisällään: “Heti paikalla he

Viimeisten sanojen
mukana virtasi
sydämeeni valo ja
varmuus. Kaikki synkät
epäilykset haihtuivat.
lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla yksitoista
opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat: ‘Herra
on todella noussut kuolleista! Hän
on ilmestynyt Simonille.’ Nuo kaksi
puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat
tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi
leivän.” (Luuk. 24:33–35).

iSt
ock

RUKOUS Varsinkin sähköisten viestimahdollisuuksien kirjo on ehtymätön.
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp…
Sähköpostia sanotaan jo tylsäksi.
Kymmenkunta vuotta sitten oli aika
harvinaista, että jokin taho tallensi lehden
myös kotisivulleen internetissä
luettavaksi. Sansa laittoi koko Lähdelehtensä aina, kun seuraava numero
oli ilmestynyt.
Digitaalinen media, sosiaalinen media…
Voi, Herra, miten olo tuntuu silti joskus
epäsosiaaliselta. Mutta kun kaikista näistä
näppäryyksistä kerran on sanasi jakamisessa
hyötyä, niin opastathan opiskelussa!

ph
oto

Viestinnän virrassa

Jeesus ei tahtonut jättää Emmauksen tien kulkijoita haalistuvien
kokemusten varaan, vaan hän antoi
heille perustaksi kestävän Jumalan sanan. Se pysyy voimassa niin suurimman epätoivon kuin riemuaikojenkin
keskellä.

Vallaton Augustinus
Jumalan puhutteluun
Jumalan sanaa kutsutaankin armonvälineeksi. Jumala käyttää sitä välineenä vakuuttaakseen meille armonsa
suuruutta. Hän ei tee sitä siis suoraan,
välittömästi.
Kun vallatonta nuoruutta elänyt
kirkkoisä Augustinus oli joutunut Jumalan puhutteluun, hän jossakin vaiheessa rukoili: ”Anna minulle puhdas
ja siveä sydän, mutta älä aivan vielä.”
Augustinuksen kristitty äiti, Monica, kantoi suurta tuskaa poikansa
jumalattoman elämän takia ja rukoili
paljon poikansa puolesta. Kerran hän
meni valittamaan tuskaansa paikalliselle piispalle, joka oli lopulta turhautuneena lausahtanut: ”Mene, jätä
minut rauhaan. Niin totta kuin elät, ei
ole mahdollista, että noitten kyynelten poika menee hukkaan.”
Augustinuksen äiti oli ottanut
piispan sanat vastaan kuin ne olisivat
taivaasta kajahtaneet. Piispan sanat
kävivät myös toteen. Jumalan kutsu ei
lakannut, ja lopulta Augustinuksesta
tuli kristitty.
Uskoontulon kokemustaan Augustinus kuvaa kirjassaan Tunnustukset:
”Mutta yht’äkkiä minä kuulen viereisestä talosta äänen, pojan tai tytön
äänen, joka ikään kuin laulamalla
kerta toisensa jälkeen sanoo: Ota, lue;
ota lue. – –.
Tartuin kirjaan, avasin sen ja luin

hiljaa luvun, johon silmäni ensiksi
osuivat. ’Ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa,
ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus,
älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta,
että himot heräävät.” (Room. 13:13–
14, suomennos 1938).
En tahtonut lukea pitemmälle, eikä
se ollut tarpeenkaan. Sillä viimeisten
sanojen mukana virtasi sydämeeni valo ja varmuus, ja kaikki synkät
epäilykset haihtuivat.”

Elämän viestin
sytyttämä elämä alkoi
Jotakin samaa kuin Augustinukselle
tapahtui 32-vuotiaana vuonna 386, on
tapahtunut lukemattomille ihmisille hänen jälkeensä. Jumala on tullut
heidän elämäänsä Raamatun sanan
välityksellä. Joskus se on kuultu
saarnastuolista, joskus seuratuvassa,
joskus se on luettu Raamatun sivuilta,
joskus se on kuulunut radiosta.
Raamatun sana on tuonut ihmisen
henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Ja uusi, Elämän viestin
sytyttämä elämä on alkanut.
Edellä lainaamani Augustinus Hippolainen puki Jumalan kohtaamistaan
rukoukseksi, joka päättyy sanoihin:
”Sinä tulit minun luokseni kuin
tuoksu tuulessa, Minä siemaisin sinut
henkeeni ja nyt kaipaan sinua. Minä
maistoin sinua, nyt minulla on sinua
nälkä, sinua jano. Sinä kosketit minua,
ja nyt olen tulenlieska sinun rauhassasi. Aamen.”
Kirjoittaja on lyhentänyt tekstin Medialähetyspäivillä Oulussa 15.6.2014
pitämästään raamattuopetuksesta Viestin
sytyttäminä.
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”Olen teille kiitollinen
tästä suuresta lahjasta”

1

AFAR ”Olen afarikristitty Etiopiasta. Kiitän saarnoistanne ja opetuksistanne. Kiitän, että kerrotte
heimolleni totuuden ja tarjoatte
pelastusta. Alueemme on maantieteellisesti tärkeä, koska asumme lähellä monia
arabimaita. Kunpa evankeliumi yltäisi
Punaisenmeren toisellekin puolelle.
Kuuntelen lähetyksenne joka kerta.
Olen huomannut, että kuuntelijoissa on
myös monia hämmentyneitä muslimeja.
Olisi hyvä, jos voisitte tulla paikan päälle
selittämään asioita. Lisäksi ohjelma-aikaa
pitäisi pidentää.” Evankeliumin ääni,
Evankelisen Mekane Yesus -kirkon viestintäosasto

2
3

ARABIA ”Lähestyn teitä Jordaniasta. Olkaa hyvä ja rukoilkaa
puolestani, sillä en itse osaa.
Olen ollut hyvin väsynyt viime
aikoina.” SAT-7 Arabic
FARSI ”11-vuotias tyttö soitti ja
kiitti siitä, että oli päässyt mukaan suoraan lähetykseen. Hän
halusi esittää sen rukouslaulun,
jonka SAT-7 Pars -kanavan lastenohjelmien juontajat aina laulavat. Hän kertoi
rakastavansa Jeesusta ja olevansa iloinen,
että voi katsoa tv-ohjelmiamme ja oppia
tuntemaan Jeesusta paremmin.” SAT-7
Pars

4

GUJARATI ”Naiset toivon lähteellä -ohjelma tarjoaa neuvoja, jotka suorastaan pelastavat
ihmishenkiä, sekä rakkautta ja

2

3

4

1

toivoa, jonka Jeesus Kristus tuo meille.
Ylistän Jumalaa siitä, että niin monen
gujaratilaisen ruumiillinen ja hengellinen
elämä sekä tunne-elämä muuttuvat ja
siitä, että perheet, seurakunnat ja yhteisöt
muuttuvat, kun Jumala koskettaa naisten
elämää. Voin todistaa siitä, että monet
ohjelman kuuntelijat kokevat siunauksen.
Olen kiitollinen teille tästä suuresta lahjasta.” Naiset toivon lähteellä, TWR-Intia

5

INDONESIA ”Ohjelmanne avulla ymmärsin saaneeni suuren
armon, kun pääsin Jeesuksen
oppilaaksi. Jeesus on opettajani, Jumala on pelastajani. Käsitän, ettei
Jeesuksen opetuslapsena olo ole helppoa,
mutta Jumala antaa voimaa ja on ihmeellinen armossaan.” Naiset toivon lähteellä, TWR

6
5

6

MANDARIINIKIINA ”Hyvä
Tien Tien, internet-ongelmien
vuoksi en voinut vähään aikaan
kuunnella sieltä ohjelmaa. Olen
ladannut ohjelman jaksoja aiemmin
MP3-muodossa tietokoneelleni ja saatoin
kuunnella vain niitä vanhoja jaksoja.
Jumala kuitenkin puhui minulle selvästi
juuri niiden aiempien jaksojen kautta.
Tänään sain kirjeenne. Sitten kokeilin internet-yhteyttä. Se toimi ja saatoin
ladata koneelle uudempia jaksoja. Olen
todella onnellinen! Vaikkemme olekaan
koskaan tavanneet toisiamme, on hienoa
olla näin yhteydessä. Herra siunatkoon
teitä!” Avoimin silmin, Voice of Salvati-

on/TWR

Avoimin silmin -ohjelman sisar Tien
Tien on tässä lehdessä sivun 8 kuvassa
oleva Ruby Chen.

TUULA KANKKUNEN hallituksen varajäsen

Tukemassa Nikoon pääsyä
suoraan koteihin

MUUTAMA VUOSI SITTEN sain olla vierailijaryhmän kanssa seuraamassa farsinkielisten ohjelmien valmistamista
Kyproksessa. Nuori nainen ja mies tekivät tuolloin studiossa lastenohjelmaa. Kuvausryhmä, näyttelijät, musiikki
ja yläkerrassa työskentelevä ohjaaja olivat saumattomassa
yhteistyössä.
Saimme käydä myös ohjaajan huoneessa katsomassa,
miten hän työskentelee neuvoessaan kameratiimiä sekä
näyttelijöitä. Työ on mielenkiintoista ja haastavaa, tilat ja
resurssit vähäiset. Vaatimattomasta toimintaympäristöstä
huolimatta ohjelmien tavoittavuus persiankielisillä alueilla
on mittavaa.

LÄHETYSPIIRISSÄ KATSELIMME äskettäin
farsinkielisiä ohjelmia internetin välityksellä,
sillä halusimme tutustua paremmin uusimpaan kohteeseemme. Netin kautta se kävi
helposti, sillä sekä Sansan että SAT-7:n
sivuilta löytyy linkkejä eri ohjelmiin.
Myös uusi nimikkomme Nikoo
esiintyi yhdessä ohjelmassa, ja lähetyspiiriläisille jäi sydämelle rukoilla hänen ja koko kyseisen työn puolesta.
Seurakunnan varoin, lähetyspiirin
kahvirahoilla ja myyjäisten tuotoilla
voimme omalta osaltamme tukea
taloudellisestikin hänen työtään.
Nyt olemme yhteyksissä Facebookin välityksellä. Seurakunnassa useampi henkilö halusi pyytää
Nikoon kaverikseen seuratakseen läheltä hänen elämäänsä ja
työtänsä.
ON MIELENKIINTOISTA seurata,
miten Jumala toimii mediatyössä. On mielenkiintoista päästä
omien yhteistyöhenkilöidensä
kanssa kosketuksiin tässä ja
nyt.
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SEURAKUNTAMME VIHDIN uusin nimikkotyöntekijä
oli lokakuun lopulla kirkkomme alttarilla polvistuneena, koska hänet otettiin siunauksin mukaan työhömme ja
saatettiin takaisin työsaralleen. Tämä nuori nainen, Nikoo
Ordodary, toimii Medialähetys Sanansaattajien kansallisena työntekijänä Kyproksessa, muun muassa SAT-7 Parsin
apulaisjohtajana ja nyt taustatukenaan myös yksi seurakunta Suomessa.
Farsinkielisessä televisio-ohjelmassaan Nikoo pääsee
suoraan kotien olohuoneisiin. Hänelle soitetaan tai häneen
otetaan yhteyttä internetin välityksellä. Näin hän saa
keskustella iranilaisten maanmiestensä kanssa, jotka ehkä
muuten eivät saisi kuulla evankeliumin sanomaa.
Ohjelma on suunnattu erityisesti Iraniin, Afganistaniin
ja Tadžikistaniin, mutta sitä voi satelliitin kautta katsella
vaikka Suomessa.
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Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) cd 15
€/kpl UUTUUS! tai 50 €/5 kpl
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetusta käsittelevät Matteuksen
evankeliumia lähetyksen ja
kutsumuksen näkökulmasta.
Opetusosiossa on kysymyksiä pohdittavaksi. Lisäksi
tosikertomuksia maailmalta
evankeliumin muuttavasta
voimasta.
Raamattu kannesta kanteen
-ohjelmasta cd-levyt MP3muodossa: Uusi testamentti
(624 luentoa) 130 €, Vanha
testamentti (810 luentoa)
140 €.
TARJOUS! Uusi ja Vanha testamentti yhdessä ostettuina
240 €.

KIRJOJA
Tulossa uutuus! Markkinoilla
vuodenvaihteessa! Otetaan
vastaan ennakkotilauksia:
Seija
Uimonen
Hän nostaa
tomusta
29 €
UUTUUS!
Jukka
Norvanto
Genesis
25 €
Evankeliumi Mooseksen
mukaan. Kertoo maailman
luomisesta, alusta. Uusi
selitysteos avaa erinomaisesti sitä, miten tässä on alku
myös evankeliumille.
Viisikielinen 20 €
Laulukirja, noin 800-sivuinen. Yli 400 laulua, joissa korostuvat herätys, luottamus
Jumalan sanaan sekä lohdutus ja ilo kaikille tarjolla olevasta pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Sansa on
yksi julkaisijoista.
Mailis Janatuinen
Kaksi naista yksi usko 29 €
UUTUUS!
Ann
Voskamp
Tuhat
lahjaa
27,90 €
UUTUUS!
Haaste elää
tyhjempää,
täydempää
elämää.
Ole Hallesby
Rukouksen ihmeellinen
maailma 29 €

Kirsti Ijäs
Valoa
vanhuuteen
27 €
UUTUUS!
Suoraa puhetta vanhana elämästä,
monesta näkökulmasta.
Raimo Mäkelä
Pelko ja rohkeus 6 €
UUTUUS!
Kärsimys ja lohdutus 6 €
UUTUUS!
Viha ja rakkaus 6 € UUTUUS!
Nick Vujicic
Pysäyttämätön 29 €
Uskossa
on käsittämätöntä
voimaa
Martti
Luther
Mannaa Jumalan lapsille 20 €
Vuoden jokaiselle päivälle
C.O. Rosenius
Elämän leipää 20 € TARJOUS!
Vuoden jokaiselle päivälle
Jorma Laulaja
Jumalan puoleen 19 €
Kirjan 60 hartautta korostavat, että kaikki on lähtöisin
Jumalasta.
Jan-Erik
Lindqvist
Jumalan
haltuun
9,90 €
TARJOUS!
Kirjoitukset
perustuvat
radiohartauksiin. Mukana äänilevy, joka
sisältää 9 aamuhartautta.

LAHJAKIRJOJA
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
siunaukseksi, hymyksi, lohdutukseksi ja rohkaisemaan.
Heini Kataja-Kantola –
Riikka Juvonen
Kastemuistoksi 19 €

LAPSILLE
David Juliet –
Marja Sevon –
Helen Prole
Raamatun sanaa
pienille
15 €
TARJOUS!

Gill Guile – Marja Sevon
(suom.)
Joona ja suuri kala 8,50 €
UUTUUS!
Nooan hieno arkki 8,50 €
UUTUUS!
Helppotajuinen teksti, kaunis
kuvitus ja jokaisen kertomuksen kaverina 16-osainen
palapeli! Kantokahva, helppo
kuljettaa mukana. Ei sovellu
alle 3-vuotiaille.
Gill Guile – Päivi Häkkinen
Minne lampaani katosi
14,90 € UUTUUS!

MUSIIKKIA

Anna-Mari
Kaskinen –
Dubravka Kolanovic
Enkelin kanssa 16,90 €
Lapsen oma rukouskirja
Marion Thomas –
Honor Ayres
Lapsen Raamattu 15 €
Frank E. Peretti -kirjat
10 €/kpl
Pako vesimiehen saarelta
Loukussa meren pohjassa
Anakin haudat
Ovi lohikäärmeen kidassa
Sopivat yli 10-vuotiaille

MUITA TUOTTEITA

Pekka
Laukkarinen
Unelmia
cd 20 €
UUTUUS!
Pekka Laukkarinen Trio
Joulun Tähti cd 18 €
Mukana Matti Laitinen ja
Leevi Helo. Koko perheen levy.
Pekka Simojoki
Niityllä lunta cd 15 €
TARJOUS!
Joululauluja
Pekka
Simojoki
Nordic
Praise
cd 20 € UUTUUS!
KLS-yhtye
Ilot ja surut cd 20 €
10-vuotisjuhlakokoelma
Nina Åström
Minun aarteeni cd 22 €
Avoin taivas cd 20 €
Lauluja Hilja Aaltosen
sydämeltä
Kauneimmat hengelliset
laulut cd 12 € TARJOUS!
Kamarikuoro Kampin Laulu.
Kamariorkesteri Soli Deo
Gloria.
Minna
Pyysalo ja
Jukka
Salminen
Riiraa Rokka
cd 20 €
UUTUUS!
Lauluja lapsenmielisille

Seimet 5–12 €
Oliivipuiset seimet. Korkeus
6,50 cm tai 10,50 cm. Pienemmässä mukana kultanauha ripustukseen.

SANSA-TUOTTEITA
Makeispussit
2,50 €/ps tai 10 €/5 pussia
TARJOUS!
Maut omenastruudeli ja vadelmalakritsi. Teksti: sansa.fi,
Rajattomia lahjoja. Pussin
paino n.100 g.
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.
Kaulanauha 3,80 €
Teksti: Lähetys käynnissä –
sansa.fi. Väri punainen.

Seinäkalenteri 2015
Kauneimmat kirkkomme
11,90 €
Kuvattuna Uudenkaupungin
vanha kirkko, Ruokolahden
kirkko, Tampereen Vanha
kirkko, Siuron, Tornion, Kanta-Loimaan, Loviisan, Mietoisten, Rengon, Järvenpään,
Kiikan ja Nousiaisten kirkko.
Mukana säilytystasku.
Armias, ole suojani 2015
11,90 €
Suloisen kalenterin vanhat kuvat vievät ajatukset
menneeseen. Sen valossa on
hyvä lukea iltarukous. Mukana nimi- ja juhlapäivät, kirkkopyhien tekstit, kuunkierto,
liputuspäivät sekä säilytystasku. Wiresidonta, kannessa
kiiltolaminointi.
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.
Betlehem-seimikoriste
4,50 €
Valmistettu oliivipuusta
Betlehemissä. Ripustettavaksi joulukuuseen, ikkunaan,
seinälle… Koko 6,5 cm.

Lähetyskauppa Putiikki avoinna keskiviikkoisin klo 10–15 Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67. Tervetuloa!

Kynä 3 €
Teksti: Lähetys käynnissä.
Servietit
Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa, Jouluiloa
ja Teille on syntynyt Vapahtaja. Värit: valkoinen, tummanpunainen ja -vihreä.
Muut servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan
yhdessä, Siunaus matkassasi,
Sinua siunaten. Värit: vaaleansininen ja -punainen,
samppanja, vihreäkeltainen
(limetti) ja valkoinen.
Lautasliinat 5,90 €/pak.
Teksti: Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme.
Toisistamme kiitämme. Siunaa
myöskin päivämme. Värit:
keltainen, viininpunainen,
valkoinen, samppanja, vihreä
ja joulunpunainen.

TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse:
019 457 7747 tai
050 564 3541/Putiikki
postitse Sansa/Putiikki
PL 13, 05801 Hyvinkää
s-postitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
kotisivun kautta:
www.sansa.fi/
putiikki tai
www.lahetyskauppa.fi
Tarjoukset voimassa
31.12.2014 saakka
tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
Lähetyksiin lisätään
toimituskulut.

lahetyskauppa.fi

ÄÄNITTEITÄ

Lähde 6/2014
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Kuvita Sansalle
OMA KORTTI!

LÄHETÄ EHDOTUKSESI maanantaihin 2.2.2015 mennessä
osoitteella: Pirjo Hyövälti,
Medialähetys Sanansaattajat, PL 13, 05801 Hyvinkää
ja merkitse kuoren kulmaan
HALUATKO KÄYTTÄÄ luoSansan kortti. Digiversio
vuuttasi medialähetystyön
valokuvasta taas pakkaamattukemiseen? Jos olet innostutomana jpg- tai tiff-tiedostona
nut valokuvaamisesta, maasähköpostiosoitteella: pirjo.
laamisesta tai piirtämisestä,
hyovalti@sansa.fi ja viesmikset kokeilisi, onnistutko
tiosaan maininta Sansan
tunnelmoimaan kuvituksen
kortti. Laita mukaan yhtejoulu-, kukka- tai luontokortystietosi, niin palautamme
tiin! Emme halua etukäteen
alkuperäiset työt.
määritellä kohdettasi, mutta
Rahapalkkiota emme korsiihen on voitava yhdistää
tiksi päätyvästä työstäsi maksa,
kristillinen joulutervehdys,
mutta saat omaan käyttöösi
muu tervehdys tai onnittelu.
150 ilmaista, itse kuvittamaasi
Työsi voi olla joko värillikorttia. Loput myymme Sannen tai mustavalkoinen. Vasan tekemän medialähetystyön
lokuva esimerkiksi paperi-,
hyväksi.
dia- tai digiversio, kunhan se
Sansa painatti vuonna 2014
on tekniseltä tasoltaan riittämyyntiin
viisi omaa uutta
vän hyvä (vähintään 300 dpi
korttia, joissa on suomalainen
ja pakkaamaton).
kuvittaja. Joulutupa on maaninkalaisen Kaarina HeiskaEeva-Riitta Hahtola
sen ja Taivaasta
kajaanilaisen Eino
Urpasen kuvaama.
Ilosanoma-kortin
on askarrellut
päiväkodissa hyvinkääläinen Hilla
Heinomo. Mikkeliläisen Eeva-Riitta
Hahtolan kuvista
tehtiin sekä jouluSyyskortti Ruska on vuoden 2014 uutuuksia. Sen että syyskortti.
on kuvannut mikkeliläinen Eeva-Riitta Hahtola,
kuten Juhlakirkko-joulukortinkin.

Tilaa Lähdelehteä
kolehtipyhäksi
22.2.2015
KIRKKOHALLITUS ON

osoittanut Medialähetys
Sanansaattajille (Sansa)
virallisen kirkkokolehdin
ensi talvena sunnuntaiksi 22.
helmikuuta. Kolehti kerätään
kristillisen sanoman levittämiseen radion, television
ja internetin välityksellä eri
maissa Sansan kautta.
Seurakunnissa voidaan
kolehtipyhän yhteydessä jakaa medialähetystyön Lähdelehteä. Jokaiseen Sansan
kanssa yhteistyösopimuksen
tehneeseen seurakuntaan
lähetetään nippu tuoreinta eli
vuoden ensimmäistä Lähdenumeroa. Se ilmestyy tammikuun lopussa, kolme viikkoa
ennen kolehtipyhää.
Kaikki seurakunnat voivat
tämän lisäksi vapaasti tilata
kyseistä Lähde-lehteä jaettavaksi. Tilaukset tulisi tehdä
viimeistään maanantaina
19.1.2015 joko sähköpostitse:
lahde.tilaukset@sansa.fi tai arjaleena.kajovalta@sansa.fi tai
puhelimitse: 019 457 7744.

NUORTEN AIKUISTEN
Medialeiri
Raumalla 6.–8.2.2015 Sansan ja Rauman seurakunnan
yhteistyössä toteuttama Medialeiri on sinulle, joka olet
kiinnostunut työskentelystä kameran edessä tai takana.
Leirimaksu on 20 €. Ilmoittaudu vapaamuotoisella
sähköpostilla tai soittamalla 23.1.2015 mennessä.
Leirillä on kaksi kanavaa: videokuvaaminen ja draama.
Kanavat tekevät leirin aikana lyhytvideon. Kanavia
ohjaavat tv-tuottaja Mikael Tunér sekä nuorisotyönohjaaja-opiskelija Lauri Heinimaa.
Lisätietoa leiristä päivitetään www.sansa.fi (nuorten aikuisten toiminta) sekä Rauman seurakunnan
nettisivuille.

Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen: mirta.martin@sansa.fi, 050 341 5303
tai johanna.juuti-impola@evl.fi, 044 769 1312

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

Jaa parasta joululahjaa Aasiaan
evankeliumi ensimmäisen kerran

Nyt on Aasian aika. Joulukeräyksen kautta lahjasi vaikuttaa laajasti Aasiassa. Tämän keräyksen tuotolla jaamme
parasta joululahjaa media kautta Indonesiassa, Kiinassa,
Mongoliassa, Thaimaassa ja Intiassa 2014–2016.
Tule mukaan rukoilemaan ja lahjoittamaan!

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

Lahjoita netissä sansa.fi
Kiitos tuestasi!
MEDIALÄHETYS
SANANSAATTAJAT
PL 13, 05801 Hyvinkää
019 457 7700
www.sansa.fi

Kiitos osallistumisesta
yhteiseen medialähetystyöhön
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

TILISIIRTO GIRERING

”Minä ilmoitan teille
ilosanoman, suuren
ilon koko kansalle.
Tänään on teille
Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja.”
Luuk. 2:10–11.

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

”

On tärkeää voittaa
paikallisten ihmisten luottamus.
Kuuntelijatapaamisessa ennen joulua
jaamme jokaiselle lahjan. Yhdessä
paikallisseurakunnan kanssa välitämme
evankeliumia, parasta joululahjaa, ihmisille jotka kuulevat sen ensimmäistä
kertaa.” Samuel Adhi Suruk, Heartline
FM Balin johtaja Indonesiasta.

IBAN

BIC

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

l Yhden viikoittaisen tv-ohjelman kuvausja editointikustannukset 300 euroa.
l Viisi minuuttia ohjelmaa 50 euroa
l Minuutti 10 euroa
Uusi lahjoittaja: jos haluat lisätietoa Sansan työstä
ilmoita yhteystietosi sähköpostilla sansa@sansa.fi tai
puhelimitse p. 019 457 7700.
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

7111 00710
Euro

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

Lahjoita nyt iloa ja toivoa! Aasiassa monet voivat kuulla
Jeesuksesta ainoastaan median välityksellä. Kristillinen
media on ennennäkemättömien mahdollisuuksien edessä.
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Ohjelmat viikoilla 51 | 2014– 6 | 2015
LÄHETYSAIKA on Sansan

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN KUULUU edelleen sekä Radio Dein, Järviradion että Radio Kajauksen
taajuuksilla.
Sitä voi kuunnella myös
Espanjan Aurinkorannikolla
(Costa del Sol) Radio Finlandian välityksellä taajuudella:
102,6 MHz. Lähetysajat samat kuin Radio Kajauksessa
(aikaero Espanjassa -1 tunti).

RAAMATTU KANNESTA KANTEEN KUULUU

lisäksi Ruotsissa Boråsin,
Södertäljen ja Trollhättanin lähiradioissa (närradio)
sekä Norjassa Kaarasjoella
sijaitsevan lähiradion, Radio
DSF:n, kautta.
Australiassa ja UudessaSeelannissa RKK-luentoja
on mahdollista kuunnella
MP3-soittimella äänitteiltä.
Niitä voi lainata Sydneyn
Etelän Ristin seurakunnan
kautta. Projektin kolmantena osapuolena on Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon
ulkosuomalaistyö.

LÄHETYSAIKAA VOI
KUUNNELLA vielä vuo-

denvaihteeseen saakka niin
Radio Deissä, Järviradiossa
kuin Radio Kajauksessa.

tuottama radio- ja medialähetystyön ajankohtaisohjelma,
jonka radiointi päättyy vuodenvaihteessa. Sen toimitti Merja
Kauppinen, joka jatkaa Sansassa
mediatoimittajana ja toimittaa
muun muassa lähetysaiheisia
haastatteluja Rkk-ohjelmaan.
Lähetysaika kuuluu Radio
Deissä vielä viikolla 1/2015
(ke klo 17.30). Radio
Kajauksessa (su klo 11.30,
uusinta ma klo 18) ja Järviradiossa (ma klo 18) se
päättyy viikolla 52.

VIIKOT 51‒1

vk 51. Lähetystyötä
harjoittelemassa
vk 52. Highlights ja kiitos!
vk 1. Katse tulevaisuuteen

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN -radio-ohjelmassa

käydään runsaan 5,5 vuoden
aikana läpi koko Raamattu, lähes
jae jakeelta. Raamattua opettaa
radiopastori Jukka Norvanto.
Toimittajana ja juontajana on
Elina Vaittinen.
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) tuottamaa
raamatunopetusta voi seurata:
Radio Deissä ma–pe klo 21
(uusinnat arkiöisin klo 2 ja arkiaamuisin klo 6). Järviradiossa
ma‒pe klo 6.30. Radio
Kajauksessa su–to klo 21.

Opetukset ovat kuultavissa myös
internetin kautta
Sansan omilta audiosivuilta
www.rkk-sansa.net.

VIIKKO 51/2014

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)

VIIKKO 52

ma 22.12. Korotanko itseni?
(Jaak. 4:5–17)
ti 23.12. Rikkauden vaarat
(Jaak. 5:1–12)
ke 24.12. Rukoile rohkeasti!
(Jaak. 5:13–20)
to 25.12. Johdanto Joelin
kirjaan
(Joel 1:1-9)
pe 26.12. Ilo on kadonnut
(Joel 1:10–14)

VIIKKO 1/2015

ma 29.12. Herran päivä on
lähellä
(Joel 1:15–2:11)
ti 30.12. Repikää rikki
sydämenne!
(Joel 2:12–17)
ke 31.12. Siunauksen sateet

Iloa ja valoa
Raamatusta
Tilaa itsellesi tai lahjaksi raamatunlukuopas, joka sisältää päivittäisen
lukuohjelman ja lyhyet selitystekstit,
Hetkinen tai Liftari.
Innosta myös lapset vanhempiensa kanssa
yhteiselle Raamatun lukemisen matkalle,
www.raamattumaraton.fi.
Aikuisille Hetkinen Raamatun lukemiseen
27 € vuosi, 24 € kesto (4 nroa/vuosi)
Nuorille Liftari matkalla Raamattuun
21 € vuosi, 20 € kesto (3 nroa/vuosi)
Tilaukset p. 045 1223 664 ma, ti, to klo 10–15
tilaukset@rll.fi tai www.rll.fi
Julkaisija: Raamatunlukijain Liitto (RLL)

www.rll.fi

(1. Piet. 3:9–15)
ke 21.1. Keille Kristus
saarnasi?
(1. Piet. 3:16–22)
to 22.1. Kapakkaan vai
kirkkoon?
(1. Piet. 4:1-8)
pe 23.1. Sinua tarvitaan!
(1. Piet. 4:9–19)

(Joel 2:18–3:5)
to 1.1. Herra tuomitsee
kansat
(Joel 4:1–21)
pe 2.1. Johdatus 1. Pietarin
kirjeeseen
(1. Piet. 1:1-2)

VIIKKO 2

ma 5.1. Elävään toivoon
synnytetyt
(1. Piet. 1:3-6)
ti 6.1. Koettelemusten ahjo
(1. Piet. 1:7–11)
ke 7.1. Pane täysi toivo armoon!
(1. Piet. 1:12–13)
to 8.1. Kuuliainen muukalainen
(1. Piet. 1:14–17)
pe 9.1. Hyvästit tyhjänpäiväisyydelle
(1. Piet. 1:18–25)

VIIKKO 3

ma 12.1. Luovu pahuudesta!
(1. Piet. 2:1-4)
ti 13.1. Kivi
(1. Piet. 2:5-8)
ke 14.1. Muukalaisen todistus
(1. Piet. 2:9–12)
to 15.1. Ketä pelkäisin?
(1. Piet. 2:13–17)
pe 16.1. Kristitty työpaikalla
ja kotona
(1. Piet. 2:18–3:2)

VIIKKO 4

ma 19.1. Mihin asuun
pukeutuisin?
(1. Piet. 3:3-8)
ti 20.1. Rakastatko elämää?

VIIKKO 5

ma 26.1. Ei herroina halliten
(1. Piet. 5:1–14)
ti 27.1. Johdanto Aamoksen
kirjaan
ke 28.1. Orjakauppiaat
tuomiolla
(Aam. 1:1–10)
to 29.1. Rikoksia rikosten
jälkeen
(Aam. 1:11–2:6)
pe 30.1. Inhottavan suoraa
puhetta
(Aam. 2:7–3:2)

VIIKKO 6

ma 2.2. Ei seurausta ilman
syytä
(Aam. 3:3-8)
ti 3.2. Korva ja kaksi jalkaa
(Aam. 3:9–4:3)
ke 4.2. Jumala puhuu,
mutta kuunteleeko kukaan?
(Aam. 4:4–11)
to 5.2. Jumala tuntee sinut
(Aam. 4:12–5:6)
pe 6.2. Tavoittelenko
olematonta?
(Aam. 5:7–13)

AINEETON LAHJA
AINEETON LAHJA
AINEETON LAHJA
ANNA Paras lahja
Nyt voit ostaa ystävällesi lahjan,
ANNA Paras
jokalahja
vaikuttaa: se rohkaisee

vaikeissa
oloissa
eläviä veljiä
Nyt
voit ostaa
ystävällesi
lahjan,
ja siskoja,
jakaase
toivoa
nuorille,
joka
vaikuttaa:
rohkaisee
auttaa
hädän
keskellä
vaikeissa oloissa
eläviä
veljiä
jaNyt
siskoja,
jakaaystävällesi
toivoa olevia.
nuorille,
voit ostaa
lahjan,
auttaa
hädän keskellä
joka vaikuttaa:
se rohkaisee
olevia.
vaikeissa oloissa eläviä
veljiä
ja siskoja, jakaa toivoa nuorille,
auttaa hädän keskellä
olevia.

ANNA Paras lahja

Parhaat lahjat osoitteesta
www.sansa.fi
Parhaat lahjat osoitteesta
www.sansa.fi
Parhaat lahjat osoitteesta
www.sansa.fi
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Tapahtumia joulukuussa 2014 ja
alkuvuodesta 2015
▶ 12.12. KAJAANI Karoliinan
kammarissa, Brahenkatu 14, klo
17 lähetyspiirin joulujuhla, Pirjo
Juntunen (seniori).
▶ 12.12. JYVÄSKYLÄ/Keskusta

Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26, klo 17.30 Jyvässeudun
lähetyksen joulujuhla (Sansan ja
Kylväjän yhteinen). Satu Hautaaho (VAT), Mirja-Liisa Koivisto
(seniori), Eila Murphy ja Mervi
Viuhko.

▶ 13.12. LAHTI/Keski-Lahti Srksalissa, Kirkkokatu 5, klo 15–17
joulujuhla (Sansan ja Kylväjän
yhteinen). Ajankohtaista Sansasta, Salamat Masih (seniori).

▶ 14.12. JYVÄSKYLÄ/Palokka

Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
Sansan lähettien Marja-Liisa ja
David Ezzinen työn uudet kuulumiset, Korpiaho.
▶ Myllykosken kirkossa, Myllykoskentie 5, klo 15 Lähetystäräys.
Sansan lähettien Marja-Liisa ja
David Ezzinen työn uudet kuulumiset, Matti Korpiaho (seniori).

▶ 5.-6.1. HÄMEENKYRÖ Kyrös-

kosken srk-talossa, Kirkkokatu
3, MA 5.1. klo 16 raamattuopetus
Rauha lain ja syyllisyyden ahdistaessa, Marko Pihlajamaa. Klo 18
Sanan ja musiikin ilta, puhe Pihlajamaa. TI 6.1. klo 10 messu, saarna Pihlajamaa. Klo 12 raamattuopetus Kristus läsnä kirkossaan
ja klo 13 raamattuopetus Kristus
läsnä sydämessäni, Pihlajamaa.

Kirkossa, Rovastintie 8, klo 11.30

Medialähetyspäivien kiitosilta
Mervi Viuhko

majärventie 38, klo 18 lähetystilaisuus, Pirjo Juntunen (seniori).

▶ 15.2. TURKU JA KAARINA/
Martti Martinkirkossa, Huovin-

katu, klo 10 messu, saarna Marja
Soikkeli. Sen jälkeen Martin srktalolla, Martinkirkkoa vastapäätä,
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus:
Sansan Intian-työn ja Hanna-työn
esittely, Soikkeli.

▶ 15.2. JOKIOINEN Srk-talossa,

Temppelitie 2, klo 10 messu, saarna Matti Korpiaho. Sen jälkeen
lähetystilaisuus: Jugoslavian- ja
Kroatian-työn alkuvaiheet ja kehittyminen nykyiseen muotoonsa,
Korpiaho (seniori).

▶ 22.2. HELSINKI/Vuosaari

Kirkossa, Satamasaarentie 7, klo
11 messu, saarna Timo Reuhkala.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus, Reuhkala. Medialähetyspiiri Näppärät pystyttää
myyjäispöydän kirkon eteiseen n.
klo 12.30.

▶ 22.2. HELSINKI/Mikael Mi-

kaelinkirkossa, Emännänpolku 1
(Kontula), klo 11 messu, saarna
Anitta Vuorela. Lähetyslounas ja
lähetystilaisuus Mikaelinkirkolla:
Inkerin kirkon medialähetystyö,
Vuorela.
Oulussa Karjasillan kirkolla vietettiin viimekesäisten Medialähetyspäivien kiitosiltaa 20.10. Erityisesti mukaan oli kutsuttu
Medialähetyspäivillä palvelleita talkoolaisia, mutta samalla
tilaisuus oli kaikille avoin.
lähetyksen adventtimyyjäiset.
Mukana Satu Hauta-aho (VAT) ja
Päivi Kastepohja.

▶ 15.12.2014 HYVINKÄÄ Työkeskuksen aulakahviossa (srk-keskus), Hämeenkatu 16, klo 18.30
Israel Raamattu- ja rukouspiiri.
Lähi-idässä kuohuu, Marko Pihlajamaa.

▶ 6.1.2015 MIKKELI/Haukivuori

Srk-talolla, Keskustie 53, klo 10
jumalanpalvelus. Sen jälkeen lähetystilaisuus. Medialähetystyön
terveiset, Ilkka Asikainen (seniori).

▶ 6.1. SAVONLINNA Srk-keskuk-

sessa, Kirkkokatu 17, heti jumalanpalveluksen jälkeen lähetysjuhla ja Maiju Flanderin läksiäiset.
Mukana Merja Kauppinen.

▶ 6.1. KOUVOLA/Anjalankoski
Sippolan srk-talossa, Sippolantie 14, klo 10 jumalanpalvelus,
saarna Matti Korpiaho (seniori).

▶ 6.1. PETÄJÄVESI Srk-kodissa,

Asematie 1, klo 10 messu. Sen
jälkeen lounas ja lähetystilaisuus.
Ilosanoma Intiaan, Mervi Viuhko.

▶ 13.1. ALAVUS Alavuden srk-

talossa, Kirkkotie 7, Evankelinen
lähetysyhdistys ELY ry:n Ylitse
kaikkien rajojen -seurat. Mukana
Mervi Viuhko.

▶ 21.1. RAUMA Kodistuvalla,

Kodisjoentie 1453 A, klo 18 Kodisjoen lähetyspiiri. Sansan työn
esittely, Marko Pihlajamaa.

▶ 25.1. ILOMANTSI Kirkossa,

Henrikintie 2, klo 10 messu, saarna Pirjo Juntunen (seniori). Sen
jälkeen srk-talolla lähetystilaisuus, Juntunen.

▶ 26.1. VAARA-KARJALA Tuupo-

vaaran srk-talolla, Koulutie 8, klo
14 lähetystilaisuus, Pirjo Juntunen (seniori).
▶ Kiihtelysvaaran srk-talolla, Toh-

sansa@sansa.fi

Medialähetys Sanansaattajat

sansa.fi

@Sanansaattajat

▶ 22.2. HELSINKI/Töölö Temppeliaukion kirkossa, Lutherinkatu
3, klo 10 messu. Sen jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Tiina
Virtanen.

NÄKÖALOJA
medialähetystyöhön
Tule mukaan Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
vapaaehtoisten aluetyöntekijöiden verkostoon ja
osallistu koulutusviikonloppuun 6.–8.2.2015
Kauniaisissa.
Etsimme eri-ikäisiä vapaaehtoisia pitämään
työtämme esillä ympäri Suomea. Tarjoamme
näköaloja medialähetystyön maailmaan ja mielenkiintoisen tehtävän Jumalan lähetyksessä.
Voit tehdä vapaaehtoistyötä, kun sinulle sopii.
Koulutamme ja tuemme sinua tehtävässäsi.
Täytä hakulomake koulutusohjelmaan 7.1.
mennessä netissä sansa.fi/vapaaehtoinen.
Lisätietoja: sansa.fi/vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoistoiminnan 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

▶ 22.2. HYVINKÄÄ Hyvinkään

kirkossa klo 10 messu, saarna
Marko Pihlajamaa. Kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus srk-keskuksessa,
aiheena afar-työ, Pihlajamaa.

▶ 22.2. VANTAA/Vantaankoski

Myyrmäen kirkossa, Uomatie 1
(Louhela), klo 10 messu, saarna
Juha Auvinen. Kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus, Auvinen.

▶ 22.2. HARTOLA Kirkossa,

Keskustie 55, klo 10 messu, saarna Salamat Masih (seniori). Sen
jälkeen lähetystilaisuus, aiheena
SAT-7, Masih.
Sansassa srk-vierailuja työntekijöiden
lisäksi tekevät vapaaehtoiset aluetyöntekijät (VAT), Sansan työstä eläkkeelle
siirtyneet seniori-työntekijät (seniori),
kirkon ja lähetyksen alalta eläkkeelle
siirtyneet seniorityöntekijät (seniori),
seurakuntien nimeämät Sansa-lähettiläät (S-lähettiläs) ja Sansan nimeämät
Hanna-lähettiläät (H-lähettiläs) sekä
Sansan hallituksen jäsenet.

Sansa TV

NUORI AIKUINEN sinulle
on paikka varattuna!
Juuri sinulla on lahjoja, jotka voit valjastaa Jumalan
valtakunnan hyväksi. Löydä paikkasi Sansan nuorten
aikuisten verkostosta!
Haluatko haastaa itsesi?
Vapaaehtoisena aluetyöntekijänä voit toimia omalla
paikkakunnallasi sekä medialähetyksen että seurakunnan työssä. Maksuton koulutusviikonloppu
6.–8.2.2015.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan sansa.fi/vapaaehtoinen.
Hae koulutusohjelmaan
7.1.askel
mennessä.
Uskalla
ottaa ensimmäinen
ja tule mukaan omana
itsenäsi, omalta paikaltasi.
Kysy lisää: nuorten aikuisten verkoston koordinaattori
mirta.martin@sansa.fi, p. 050 341 5303

LÄHETYS KÄYNNISSÄ | 019 457 7700 | www.sansa.fi
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”Lähdin kokeilemaan ja jäin koukkuun!”
MUKANA MISSIOSSA Nuorisotyönohjaaja Marko Flöjtin, 24, koukutti rippikoulun jälkeen
paikallinen pappi kokeilemaan isoskoulutusta. Valinta johti toiseen ja toinen kolmanteen.
Heidi Granberg

Leena Punkari

Y

hden Diakonia-ammattikorkeakoulun kolmen kuukauden työharjoittelujakson
Marko Flöjt työskenteli
syksyllä 2011 Kroatiassa.
Pääosin töitä tehtiin Kutinassa,
mutta jonkin verran myös Slavonski
Brodissa. Pidettiin uskontotunteja,
pyhäkouluja ja nuorteniltoja, joissa
Markon mukaan opetettiin Raamattua, laulettiin, ehkä pelattiin tai
leikittiin iästä riippuen. Samanlaista
yhdessäoleilun kulttuuria kuin Suomessa ei Kroatiassa, eikä varsinkaan
Serbiassa ollut.
Harjoittelijoita oli Kutinassa
yhtä aikaa viisi. Sieltä jalkauduttiin
pareittain kolmeksi viikoksi Serbian
puolelle Stara Pazovaan. Sen monilla
asukkailla on juuret Slovakiassa ja
kotikirkkona Slovakialainen evankelinen kirkko Serbiassa.
– Jotenkin jäi Balkanin alue sydämeen ja mieleen. Erityisesti se, että
nuorisotyö on siellä vielä lapsenkengissä varsinkin tietyillä seuduilla,
Marko puhelee.
Marko valmistui Diakista joulukuussa 2012 sosionomiksi (AMK)
ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi.
Luumäen seurakunnassa avautui
vakituinen virka, johon hänet palkattiin vuoden 2013 alusta. Samalla hän
palasi asumaan kotikulmilleen Kuusankoskelle, joka nykyisin kuuluu
Kouvolaan.

Sairaudesta hyötyäkin
Marko Flöjtillä on perinnöllinen
Morquion oireyhtymä, joka on harvinainen luusto- ja nivelsairaus.
– Toki se vaikuttaa elämään. Olen

Marko Flöjt oli
ensimmäistä
kertaa
ehdokkaana
seurakuntavaaleissa ja tuli
valituksi sekä
Kouvolan seurakuntayhtymän
yhteiseen kirkkovaltuustoon että
Kuusankosken
seurakuntaneuvostoon.

käynyt läpi monia leikkauksia ja
vaikeita vaiheita, mutta kipuja ei
erityisemmin ole. Nyt tilanteeni on
vakaa. Pystyn liikkumaan, olemaan
ja elämään, tekemään töitä, Marko
iloitsee.
– Kohta kymmenen vuotta minulla on ollut kaksi kyynärsauvaa,
joihin turvaudun varsinkin väsyneenä. Joskus pärjään yhdellä, joskus
jopa ilman.
Lapsena Marko kertoo olleensa ujo ja omissa oloissaan, vaikka
koulussa kavereita olikin. Mutta oli
heitäkin, jotka tuijottivat, elleivät
muuten pilkanneet.
– Nykyisessä työssäni sairaudesta
tuntuu joskus jopa olevan hyötyä.
Osa nuorista ei kiinnitä siihen mitään huomiota, osa katsoo ja kysyy.
Lapset ovat nuoria varovaisempia.
– Luumäellä päävastuualueeni on
varhaisnuorisotyö (7–14-vuotiaat).
He saattavat leikkiä kyynärsauvoilla
ja kysellä, mikä helpottaa kohtaamista.

Hyväksynnän tärkeys
– Usein kerron osana iltahartautta
ripareilla ja muilla leireillä omaa elämäntarinaani.
Siihen kuuluu myös se, miten
Marko sai kipinän omalla rippikoululeirillään. Kokemus hyväksytyksi
tulemisesta juuri sellaisena kuin on
ja Jumalan rakkaudesta oli vapauttava.
– Isoskoulutukseen olisin tuskin
lähtenyt, ellen olisi lähtenyt syksyllä 2005 heti riparin jälkeen. Pastori
Minna Tanska kysyi, että olenko
harkinnut. Minä siihen, että ei kai
minusta… Hän, että lähde kokeeksi,
et siinä mitään menetäkään. Lähdin

ja jäin koukkuun!
– Samoihin aikoihin menin
mukaan seurakunnan näytelmäryhmään, jossa toimin edelleen vastuutehtävissä. Meillä on erilaisia projekteja, sketsejä, draamoja. Esiinnymme
seurakunnan gospel-illoissa, seurakuntayhtymän yhteisissä tilaisuuksissa, riparien iltaohjelmissa…

Palkitseva työ
Kun Marko Flöjt lähti opiskelemaan,
hänellä oli kutsumus:
– Haluan olla välittämässä sanomaa Jumalan rakkaudesta, ilosanomaa evankeliumista ja Jumalan
valtakunnasta.
– Koen työni palkitsevana. Saan

kohdata nuoria ja kertoa heille armollisesta Jumalasta. Samoin siitä,
miten meidän olisi hyvä elää tässä
maailmassa kristittyinä toisiamme
kohdaten ja rakastaen.
Markon kausi kirkon paikallisena
luottamushenkilönä alkaa vuodenvaihteessa. Hän pitää tärkeänä, että
yhtymässä kuuluu myös oman paikallisseurakunnan ääni. Vapaaehtoisille hän haluaa lisää tilaa seurakunnassa ja nuorille aikuisille mieluista
ohjelmaa.
– Nuoria aikuisia voisi lähestyä
menemällä heidän luokseen oppilaitoksiin ja työpaikoille. Viedä
joulutervehdyksiä tai kysyä lupaa
jouluhartauden pitämiseen.
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Medialähetys
Sanansaattajat
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00003
VASTAUSLÄHETYS

Lähde, ensimmäisinä vuosikymmeninä
nimeltään Menkää siis, kertoo maailmanlaajasta medialähetystyöstä. Sen sivuilta
löytyvät kuuntelija- ja katsojapalautteet,
henkilöhaastattelut, matkakuvaukset ja
kenttäkirjeet. Lähdettä lukemalla voi
pysytellä edelleen myös Lähteellä,
Jumalan sanan äärellä.
Ilmestyy 6 kertaa vuodessa: 3 runsasta
numeroa sekä kevään että syksyn puolella.

sansa.fi

kestotilauksena 32 €/vuosi
vuositilauksena 37 €/vuosi
opiskelijatilauksena
21 €/vuosi
kestotilauksena Pohjoismaiden
ulkopuolelle 43 €/vuosi
vuositilauksena Pohjoismaiden
ulkopuolelle 48 €/vuosi
Ilmaisen näytenumeron!

