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  JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Rohkeasti Jeesuksen luokse
Marko Pihlajamaa

 ”MEIDÄN YLIPAPPIMMEHAN jos ku-
kaan kykenee ymmärtämään vajavuuk-
siamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa 
samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; 
hän vain ei langennut syntiin. Astukaam-
me sen tähden rohkeasti armon valtais-
tuimen eteen, jotta saisimme armoa ja 
laupeutta, löytäisimme avun silloin kun 
sitä tarvitsemme.” (Hepr. 4:15−16)

Jeesusta verrataan Vanhan testamentin 
ylipappiin. Hän on ylipappi, joka ymmär-
tää heikkoa ihmistä, onhan hän elänyt 
ihmisen elämän maan päällä.

Jeesus oli samalla kertaa uhripalve-
lusta suorittava ylipappi sekä uhri, joka 
uhrattiin ihmiskunnan syntien tähden. 
Koska hän oli synnitön Jumalan Poika, 
hänen Golgatalla vuotanut uhriveren-
sä riittää sovittamaan koko maailman 
ihmisten synnit. Tämän lisäksi hän täytti 

Jumalan lain myös omalla synnittömällä 
elämällään.

Jeesus on syntiemme sovitus sekä 
oman pyhän elämänsä että kalliin verensä 
tähden.

LANGENNUT JA SYNTEJÄNSÄ häpeävä 
ihminen pakenee luonnostaan Jumalaa. 
Nyt meitä kehotetaan kääntymään ja 
kulkemaan Herran valtaistuimen luokse. 
Sana kehottaa tässä rohkeuteen.

Voimme hakea avoimesti, julkisesti, 
mitään peittelemättä Herralta anteek-
siantamusta. Tekstissä oleva rohkeutta 
tarkoittava sana voidaan kääntää myös 
luottamuksena, julkisuutena ja avoimuu-
tena.

Tällaisesta Vapahtajasta kerromme 
kaikkialle maailmaan radion, satelliit-
titelevision ja mobiiliviestimien kautta. 
Kaikkien ihmisten tulee kuulla tämä loh-
dullinen viesti. 

 MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (Sansa) 
työn tuloksena evankeliumi vietiin viime vuoden 
loppuun mennessä yli kahden miljardin ihmisen 
ulottuville. Sansan tukemia radio- ja televisio-oh-
jelmia sekä internetsisältöjä seurasi kuukausittain 
neljännesmiljardi ihmistä Aasiassa, Afrikassa ja 
Euroopassa.

Näin toteutui Sansan strategian 2010–2015 näky. 
Kiitämme tästä Jumalaa ja työtämme esirukouksin 
ja lahjoin tukeneita.

UUDEN, VUOTEEN 2020 ULOTTUVAN strategiakau-
den ensimmäisen vuoden tavoitteena on välittää 
toivoa vaikeissa oloissa eläville kristityille. Samalla 
sanomaa kuulevat myös miljoonat sellaiset, jotka 
eivät vielä tai eivät enää tunne Jeesusta Kristusta.

Evankeliumi muuttaa ihmistä ja hänen ym-
päristöään. Ihmisarvo tulee siitä, että ihminen 
ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja Kristuksen 
lunastama.

MAAILMASSA ON KASVAVA MÄÄRÄ maita, joissa 
tämä ei toteudu. Open Doors -järjestön julkaise-
man World Watch 2016 -listan mukaan kristityt 
kärsivät uskonsa tähden eniten Pohjois-Koreassa, 
Irakissa, Eritreassa, Afganistanissa, Syyriassa, 
Pakistanissa, Somaliassa, Sudanissa, Iranissa ja 
Libyassa. Erityisen julman väkivallan kohteeksi 
kristityt ovat joutuneet Nigeriassa ja Pakistanissa.

Listan kymmenen kärkimaata ovat vain jää-
vuoren huippu. Open Doorsin tilastojen mukaan 

syksyn 2014 ja syksyn 2015 välisenä aikana koko 
maailmassa surmattiin uskonsa tähden yli 7 000 
kristittyä ja noin 2 300 kirkkoa vastaan hyökättiin 
tai niitä vahingoitettiin. World Watch -lista julkais-
taan vuosittain.

LISTATUISTA MAISTA USEIMMISSA Sansan tukemat 
mediasisällöt rohkaisevat kristittyjä uskossaan 
ja vahvistavat heidän kristillistä identiteettiään. 
Samalla kun ohjelmat tavoittavat vaikeissa oloissa 
eläviä kristittyjä, ne antavat oikeaa tietoa kristinus-
kosta muillekin.

Ohjelmat rakentavat rauhan, toivon ja sovinnon 
siltoja eri kansanryhmien ja uskontokuntien välille.

Eri tavoin jaettavat, esimerkiksi internetistä 
ladattavat tai mobiilisovelluksina katsottavat, 
kuunneltavat ja luettavat kristilliset sisällöt palve-
levat omalla kielellään myös niitä, jotka pakenevat 
sotaa, vihaa ja väkivaltaa muihin maihin. Medialla 
on merkitystä. 

Ohjelmat rakentavat rauhan, 
toivon ja sovinnon siltoja eri 
kansanryhmien ja uskonto-
kuntien välille.
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Leena Punkari
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 LÄHDE 1/2016 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin 
jaloin. Tässä numerossa ovat esillä muun muassa Sansan toimintasuunnitelma tänä vuonna, Intian 
vähemmistökielillä lähetettävien kristillisten radio-ohjelmien tulokset sekä talousasiat uudessa sarjassa.

Kristillinen radiotyö on
evankelioinut enemmistön
Gujaratin gamiteista

Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

   IKKUNA

  LÄHETYSKULMA 
 
4  UUTISIA

5  TEOLOGIA  Media evankeliumin 
 palveluksessa

6–7  PÄÄJUTTU Sansan toiminnasta 
 alkaneena vuonna 2016.

8  INTIAN VÄHEMMISTÖKIELISTÄ 
 Gamitinkielisellä kristillisellä radio-
 ohjelmalla esimerkiksi on evankelioitu 
 lähes koko heimo. Yli puolet heistä käy 
 kirkossa.
 
9-12  PUTIIKKI JA LÄHDE

13  TUKEVASTI YHDESSÄ Pienpiiri antaa 
 iloa ja voimaa

14  LÄHTEELLÄ Läheinen suhde 
 Jeesuksen kanssa

  RUKOUS

15  KIRJE KENTÄLTÄ  Elina Braz de 
 Almeida kertoo kuulumisia Kroatiasta.

  SANSALAISENA  Hallituksen puheen-
 johtaja Jarno Tepora kirjoittaa järjestön 
 tulevista vuosista.
 
16  PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja 
 katsojien palautteita maailmalta

17  MEDIALÄHETYSPÄIVIEN OHJELMA 
 Elämän aalloilla 21.−22.5.2016 Lappeen-
 rannassa.

18  RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
 Neljännen kierroksen teemamaanantait 
 kerran kuussa ovat alkaneet.

  TALOUS Eurot kuvaavat toimintaa 
 numeroiden avulla. Uusi sarja.

19  LÄHDE MUKAAN kevään 
 tilaisuuksiin, joissa on mukana Sansan 
 edustajia. Sansan kolehtipyhänä 14.2. 
 on eri puolilla Suomea parikymmentä 
 tilaisuutta, joista Sansan mediamessun 
 voi kello 18 kuunnella Radio Deistä ja 
 katsoa suorana nettilähetyksenä 
 YouTubesta.

20  MUKANA MISSIOSSA Helsinkiläinen 
 Tuija Mäkinen on mukana monessa, 
 kuten Sansan Hanna-lähettiläänä ja 
 toisinaan Tuomasmessussa vastuun-  
 kantajana. 

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.
 Sansa perustettiin Hyvinkäällä vuonna 1973. Se tukee 
kristillistä mediatyötä 36 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja 
Euroopassa. Nykyajan tekniikka vie viestin Jeesuksesta 
suoraan vastaanottajan korvaan tai silmien eteen, ajattomasti 
ja rajattomasti.
 Työn huomattavimmat kohdealueet ovat Intia, muslimi-
maat, Kaakkois-Aasia ja Kiina. Sansalla on lähetystyöntekijöitä 
arabiankielisessä tv-työssä Ranskassa sekä projektityön-
tekijöitä hindinkielisessä tv-työssä Intiassa. Yhdistyksen työn-
tekijöitä on myös sekä SAT-7:n, TWR-Euroopan että Kroatian 
evankelisen kirkon työyhteydessä. Kolme lähettiä tai projekti-
työntekijää tekee medialähetystyötä asemapaikkanaan 
Suomi.

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

42. vuosikerta
Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija  
Medialähetys  
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja  
Juha Auvinen 
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri
Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi

Taitto
Pirkko Valtonen
pirkko.valtonen@leipapuu.fi

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

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

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

Kotisivun osoite
www.sansa.fi

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

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

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

Ilmoitukset
lehden toimitukseen

Ilmoitushinta
1 euro/pmm + alv 24 %

Lähde ilmestyy
vuodessa 5 numeroa, joista 
2 liitteenä Sana-lehden 
yhteydessä

Painopaikka
I-print Oy, Seinäjoki

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

Seuraava numero  
ilmestyy 31.3.2016. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee 
olla toimituksessa 26.2.2016.

Kannen kuva 
Timo Reuhkala

Vijay-tuottajan (oik.) vanhemmat olivat 
ensimmäisiä gamitinkielisen kristillisen radio-
ohjelman kuuntelijoita noin 30 vuotta sitten. 
Kuva vuodelta 2008.

  
 

Tim
o Reuhkala
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Annaleena Pakkanen ja Leena 
Punkari

  EIKÄ TAVOITE kahdes-
ta miljardista mahdollisesta 
kuuntelijasta ja katsojasta aino-
astaan täyttynyt. Se jopa ylittyi 
jonkin verran.

– 2,1 miljardia ihmistä saat-
toi avata television, radion tai 
kännykän ja seurata Sansan tu-
kemaa ja yhteistyökumppanei-
den toteuttamaa kristillistä si-
sältöä. Kolme neljäsosaa heistä 
asuu Aasiassa, lähes neljäsosa 
Lähi-idässä ja kymmenesosa 
Itä-Euroopassa ja Afrikassa, 

kertoo Sansan mediatutkija 
Eila Murphy.

Lukuun on laskettu ne 
vähintään 15-vuotiaat, jotka 
puhuvat äidinkielenään tai toi-
sena kielenään sitä kieltä, jolla 
Sansa kustantaa kristillistä 
ohjelmaa heidän alueellaan.

– Myös lapset voivat seura-
ta joitakin Sansan tukemia si-
sältöjä, esimerkiksi arabian- ja 
farsinkielisiä tv-ohjelmia, joten 
olemme saavuttaneet tavoit-
teemme varmasti. Jokaisena 
päivänä yleisö ei kuitenkaan 
ylitä kahta miljardia, Eila 
Murphy muistuttaa.

SANSAN TUKEMIA radio- ja 
televisio-ohjelmia sekä inter-
netsisältöjä seurasi toiminnan-
johtaja Juha Auvisen mukaan 
säännöllisesti neljännesmil-
jardi ihmistä kuukausittain 
Aasiassa, Afrikassa ja Euroo-
passa. 

Lukuun ei ole laskettu 
sattumanvaraisia kerran, pari 
vuodessa kanavilla piipahte-
levia.

 Kaikkiaan kristillisiä oh-
jelmia seuraa maailmassa noin 
2,5 miljardia ihmistä kuukau-
sittain. 

Kahden miljardin tavoite 
jopa ylittyi
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) tavoite viedä evankeliumi kahden 
miljardin ihmisen ulottuville on toteutunut. Kaksi miljardia oli Sansan 
strateginen tavoite vuosille 2010–2015.

Peggy Banks johtaa
nyt Project Hannahia
Leena Punkari

  TOHTORI PEGGY BANKS aloitti 1. helmikuuta 
Hanna-työn kansainvälisenä johtajana. Marli Spieker 
jatkaa työn kansainvälisenä neuvonantajana ja toimii 
lähivuodet Peggyn mentorina.

Banks väitteli tohtoriksi vuonna 2011. Samana 
vuonna hän aloitti Teksasin Dallasissa Northwest Bible 
Churchin palveluksessa ja toimi siellä hengellistä kas-
vatusta johtavana pappina. Aikaisemmin hän on joh-
tanut suurissa organisaatioissa naistyötä, raamatullista 
neuvontaa sekä johtamisen kehittämistä.

Banks on myös kouluttanut naisjohtajia muun mu-
assa Intiassa, Senegalissa, Tansaniassa ja Thaimaassa.

MARLI SPIEKER ON jo pitkään toivonut ja rukoillut so-
pivaa jatkajaa työlleen, jotta hän voisi viettää enemmän 
aikaa Edmund-puolisonsa ja perheensä kanssa.

− Kiitos Herralle, joka on kuullut rukouksemme. 
Nyt minulla on suuri rauha sielussani, Marlin kerro-
taan kirjoittaneen päätöksen jälkeen.

Peggyn puoliso Ken Banks on saattohoidon kappa-
lainen Dallasin alueella. Banksit muuttavat pian Caryyn 
Pohjois-Carolinaan, josta Ken etsii uutta työtä. 

Eila Murphy

Sansa

  SIRPA RISSANEN aloitti 
Sansan lähetystyöntekijänä 
helmikuun alussa. Hän työs-
kentelee projektivastaavana 
kristillisen satelliittitelevisio-
yhtiö SAT-7:n hankehallinto-
tiimissä Kyproksen Nikosias-
sa. Työhön kuuluu strategi-
sesti tärkeiden mediahankkei-
den suunnittelua, seurantaa ja 
raportointia.

Rissanen, 51, on opiskellut 
yo-merkonomiksi ja Etelä-
Afrikan yliopistossa (UNISA) 
BA-tutkinnon, mikä vastaa 
Suomessa humanististen tie-
teiden kandidaatin tutkintoa.

AIKAISEMMIN SIRPA on toimi-
nut muun muassa hallinnolli-

sissa ja viestinnän tehtävissä 
Lähetyslentäjien (MAF) ja 
Suomen Lähetysseuran työ-
yhteydessä. Työkokemusta 
hänellä on Afrikasta, Lähi-
idästä ja Mongoliasta.

– Olen asunut perheeni 
kanssa ulkomailla viimeiset 
23 vuotta. Lähi-idän alueella 
olen työskennellyt aiemmin 
Jerusalemissa ja palestiinalais-
alueilla, ja SAT-7 on järjes-
tönä tuttu tuolta ajalta. Nyt 
nuorisomme on jo maailmalla 
− Meksikossa, Englannissa 
ja Suomessa − ja asumme 
Roy-puolisoni kanssa kaksin 
Kyproksella.

– Medialähetystyö on käy-
tännönläheistä ja ajankohtais-
ta. Satelliittitelevisio tavoittaa 
ihmiset niin pakolaisleireillä 

kuin suljetuissa kodeissakin, 
ja on upeaa saada työskennel-
lä SAT-7:n kansainvälisessä 
työyhteisössä, Sirpa Rissanen 
jatkaa. 

Sansa valitsi Sirpa Rissasen lähetystyön-
tekijäksi SAT-7:n hankehallintoon

Arvonnassa voittivat
  LÄHETYSKAUPPA PUTIIKISSA suoritettiin arvonta 

joulukuun alussa kaikkien 31.11.2015 mennessä Putii-
kissa asioineiden, Lähde-lehden tilanneiden tai osallis-
tumislomakkeen palauttaneiden kesken.

Voittajat: 1. Lähde-lehden vuosikerta, Raija Nyr-
hinen, Alavus, 2. Kirja Matkalla missiossa, Helena 
Suoranta, Niinisalo, 3. Intialainen silkkihuivi, Fanni 
Vihmakoski, Jokela, 4. Kirja Päivän Tunnussana 2016, 
Anna-Riitta Raatikainen, Vesanto, 5. Sansan putkihui-
vi, Voitto Huotari, Mikkeli.

Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille! 

Project Hannah, TWR

CostaStudio

Peggy Banks ja Marli Spieker matkustavat yhdessä TWR:n 
alueille ja tapaamaan yhteistyökumppaneita.

Sirpa Rissasen ensimmäinen 
työkausi Sansan lähettinä kestää 
kolme vuotta.

Aasiassa riittää kaupunkeja, joissa seurataan ohjelmia usein kännyköillä, ja toisaalta maaseudun kyliä, 
joissa vain harvalla on oma radio.

Uusia tehtäviä tai nimikkeitä
  SANSASSA ON tehty useampia tehtävä- tai tehtäväni-

mikemuutoksia.
 Merja Kauppinen aloitti tammikuun alussa media-

toimituksen vetäjänä tehtävänimikkeenään mediatuot-
taja.

 Mervi Viuhkon tehtävänimike muuttui tammi-
kuun puolivälissä verkostotoiminnan johtajaksi, joka 
kuvaa paremmin hänen nykyisiä vastuitaan.

 Anitta Vuorela, joka on toiminut yhteyspäällikön 
sijaisena seurakuntapalveluissa, jatkaa tehtävässä nyt 
vakituisena.

 Anne Isokuortti puolestaan jatkaa projektikoordi-
naattorina sekä Erja Tillgrenin sijaisena johdon assis-
tentin tehtävissä.

 Petteri Rantamäen määräaikaista tehtävää Sansan 
mediakoordinaattorina on jatkettu 1.4.−31.10.2016. 
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Juha Auvinen

Peruslinjauksen mukaan 
tapa kertoa evankeliumista 
vaihtelee eri kulttuureissa ja 
yhteyksissä. Kirkon sano-

ma leviää omaehtoisesti, usein ilman 
järjestäytyneitä rakenteita. Kirkon 
missio etsii ja käyttää tehokkaasti ja 
ennakkoluulottomasti digitaalisen 
viestinnän nopeasti muuttuvia muo-
toja ja välineitä. Myös kehittyvissä 
maissa yleistynyt mobiilikäyttö on 
mahdollistanut nopean ja nykyaikai-
sen lähetystyön muodon.

Toimintaperiaatteena peruslinjaus 
toteaa: ”Kirkko tavoittaa eri kult-
tuureissa elävät ja eri kieltä puhuvat 
kansanryhmät heidän omalla kielel-
lään. Jumalan sana saavuttaa ihmiset 
eri muodoissa: painettuina raamatun-
käännöksinä, äänitteinä, mobiilisovel-
luksina sekä radio- ja televisio-oh-
jelmien kautta. Digitaalinen toimin-
taympäristö, erityisesti sosiaalinen 
media tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
vuorovaikutukseen. Työ tavoittaa sa-
toja miljoonia ihmisiä sekä kotimaassa 
että ulkomailla.”

Digitaalinen media tarjoaa ainut-
laatuisen ja kustannustehokkaan ta-
van tavoittaa eri kulttuureissa eläviä 
ihmisiä evankeliumilla. Tämä tapah-
tuu heidän omalla kielellään ja omas-
sa ympäristössään välineillä, joita he 
muutenkin käyttävät. Yhä useammilla 
ihmisillä on mahdollisuus seurata eri 
viestimiä, lukea Jumalan sanaa ja olla 
vuorovaikutuksessa sosiaalisen medi-
an kautta. Kristillisiä ohjelmia seuraa 
noin 2,5 miljardia ihmistä kuukausit-
tain.

Jumala puhuu
Raamatussa
Raamattu on media. Siinä ja sen kir-
joitetun sanan kautta Jumala vies-
tii luomansa maailman ja ihmisten 
kanssa. Jeesuksessa Jumalan Sana tuli 
ihmiseksi (Joh. 1:1–5, 9–14).

Viestinnässä on kysymys kielestä. 
Tämä tulee esille esimerkiksi Vanhan 
testamentin kertomuksessa Babylo-
nin tornista (1. Moos. 11:1,7) ja Uuden 
testamentin helluntaikertomukses-
sa. Jälkimmäisessä ”jokainen kuuli 
puhuttavan omaa kieltään” (Ap. t. 2: 
5–6, 11).

Nykyaikaisessa medialähetystyös-
sä tapahtuu edelleenkin helluntain 
ihme, kun kansat kuulevat julistet-
tavan Jumalan suuria tekoja omalla 
kielellään!

Jumala on luonut ”korvat kuu-
lemaan ja silmät näkemään” (Snl. 
20:12). Usko syntyy kuulemisesta, 
mutta kuulemisen synnyttää Kristuk-
sen sana (Room. 10:17).

Ilman Jumalan luomaa ilmakehää 
ei olisi radioaaltoja, eivätkä taivaat ju-

listaisi Jumalan kunniaa, taivaankansi 
kertoisi hänen teoistaan (Ps. 19: 2). 
Ilmestyskirjan (14:6) korkealla taivaan 
laella lentävä enkeli on tulkittu sa-
telliitiksi, jonka tehtävänä on julistaa 
ikuinen evankeliumi maan asukkaille, 
kaikille kansoille, heimoille, kielille ja 
maille.

Jokaiselle kansalle
sille sopivalla tavalla
Jumala on luonut maan, kansat, kielet 
ja kulttuurit. Lähetyskäsky kehot-
taa kastamaan ja opettamaan kaikki 
kansat (Matt. 28:19–) ja saarnaamaan 
evankeliumin kaikille luoduille 
(Mark. 16:15).

Kirkko ja kristillinen media eivät 
voi viestittää evankeliumia olematta 
kiinnostuneita kulttuurista, koska 
viestintää ja kulttuuria ei voi erot-
taa toisistaan. Niin kuin Jeesus tuli 
ihmiseksi ja asui ihmisten keskellä, 
niin kristillisen sanoman täytyy tulla 
osaksi kulttuuria ollakseen merkityk-

Media 
evankeliumin palveluksessa

sellinen. Toiseksi, vaikka kristinusko 
onkin kulttuurien yläpuolella alkupe-
ränsä ja totuutensa puolesta, kirkko ei 
voi kertoa tästä tiedostamatta miten 
sovittaa sanomansa ympäröivään 
kulttuuriin.

Apostolien teoissa korostuu Luuk-
kaan muista evankeliuminkirjoitta-
jista poikkeava kulttuurisesti herkkä 
ja kielellisesti rikas, tasapuolinen, 
raportoiva ja yksityiskohtia kuvaileva 
tyyli. Luukkaan sanotaankin olleen 
ensimmäinen kristitty journalisti.

Myös Paavali kohtasi eri kulttuurit 
eri tavoin. Hänen kreikkalaisille osoit-
tamansa puhe Areiopagilla (Ap. t. 
17:22–31) on erilainen kuin hänen pu-
heensa juutalaisseurakunnille, joilla jo 
oli ymmärrystä Raamatun Jumalasta 
ja jotka tunsivat Vanhan testamentin 
profetiat ja Messias-ennustukset (esi-
merkiksi Ap. t. 13:16–41; 14:16–17).

Vaikka Pietari julisti pääasiassa 
juutalaisille ja Paavali muille kansoil-
le, he kumpikin julistivat samaa evan-
keliumia (Gal. 1:11–12; 2:7–10).

Sanoma on
keskiössä
Väline, ohjelman tekijä tai puhuja 
ei saa viedä katsojan tai kuuntelijan 
huomiota sanomalta, jonka kohtaami-
sen seurauksena tästä tulee Jeesuksen 
seuraaja. Kun esimerkiksi samaria-
lainen nainen kertoi toisille, mitä 
Jeesus oli sanonut ja tehnyt, ihmiset 
tulivat sankoin joukoin Jeesuksen luo 
ja kuultuaan tätä sanoivat, että ”hän 
todella on maailman pelastaja”. (Joh. 
4:5–29, 39–42)

Onnistuneen viestinnän tulos 

TEOLOGIA Kirkon uusi lähetyksen peruslinjaus Yhteinen todistus sisältää kymmenen pääkohtaa. Niistä 
yksi on Media ja digitaalinen viestintä.

Juha Auvinen

Digitaalisesta mediasta
  DIGITAALISUUS ON tiedon 

(datan) syöttämisessä, käsittelyssä, 
siirrossa, tallennuksessa ja esittämi-
sessä käytettävä menetelmä, jossa 
datalla on täsmälliset arvot, joita on 
rajallinen määrä.

Digitaalinen media voi sisältää 
numeroin ohjelmoitua (koodattua) 
siirrettävää ääntä, kuvaa ja teks-
tiä. Monimedian ja hypertekstin 
käyttäminen sujuu. Hypertekstillä 
voidaan linkittää automaattiset, hy-
perlinkeiksi kutsutut viittaukset eri 
dokumenttien välillä.

 Koska animaatioita, grafiikkaa, 
kuvia, tekstejä, videokuvaa ja ääntä 
on mahdollista esittää digitaalisesti, 
niitä voi helposti siirtää internetissä 
tietokoneelta toiselle.

 Perinteisemmätkin viestimet – 
televisio, radio ja lehdet – ovat siir-
tymässä analogisesta yhä enemmän 
digitaaliseen muotoon. 

Kirkon missio etsii 
ja käyttää 
tehokkaasti ja 
ennakkoluulot-
tomasti digitaa-
lisen viestinnän 
nopeasti muut-
tuvia muotoja ja 
välineitä. Myös 
kehittyvissä 
maissa yleistynyt 
mobiilikäyttö on 
mahdollistanut 
nopean ja nyky-
aikaisen lähetys-
työn muodon.

Nykyaikaisessa media-
lähetystyössä tapahtuu 
edelleenkin helluntain 
ihme, kun kansat 
kuulevat julistettavan 
Jumalan suuria tekoja 
omalla kielellään!

on yhteisö. Erilliset yksilöt liittyvät 
yhteisöksi kristillisen median avulla. 
Parhaimmillaan se toteutuu Ilmestys-
kirjan 7. luvun näyn suuren kansan-
joukon muodossa: Siinä oli ihmisiä 
kaikista maista, kaikista kansoista ja 
heimoista, ja he puhuivat kaikkia kie-
liä. He seisoivat valtaistuimen ja Ka-
ritsan edessä yllään valkeat vaatteet 
ja kädessään palmunoksa ja huusivat 
kovalla äänellä: ”Pelastuksen tuo 
meidän Jumalamme, hän joka istuu 
valtaistuimella, hän ja Karitsa!” 
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Toivoa vaikeissa 
oloissa eläville
Tänä vuonna Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) vie toivoa erityisesti vaikeissa oloissa eläville 
kristityille, jotka eivät voi vapaasti tunnustaa uskoaan ja kokoontua. Heille radion, television ja internet-
pohjaisen digitaalisen median kautta välitetyillä ohjelmilla on erityinen merkitys. Monissa ei-kristityissä 
ne herättävät kiinnostuksen kristinuskoa kohtaan.

Kristiina Erelä, Leena Punkari ja Marja 
Soikkeli

Intiassa muiden uskontojen kuin 
hindulaisuuden asema on hei-
kentynyt vuoden 2014 touko-
kuun vaalien jälkeen. Odishan 

osavaltiossa kristittyjä syrjitään 
boikotoimalla heidän työtään tai hui-
jaamalla, koska he ovat usein lukutai-
dottomia.

Sansan tukema odijankielinen 
Naiset toivon lähteellä -ohjelma tuo 
heidän elämäänsä rakkautta ja merki-
tystä. Sansa tukee TWR-Intian yhteen-
sä 15 kielellä tekemiä radio-ohjelmia, 
joista osa on naistenohjelmia. Lisäksi 
jatkuu hindinkielinen Sinun toivosi 
-niminen televisio-ohjelma.

Kiinassa valtio harjoittaa politiik-
kaa, jonka tarkoituksena on pitää suu-
ri maa koossa ja puhtaana vierailta 
vaikutteilta. Erityisen tarkasti seura-
taan sellaisten järjestöjen toimintaa, 
joilla on yhteyksiä ulkomaille. Sansan 
tukema työ kuitenkin jatkuu. Kiina 
on mediakehityksen kärkimaa, mikä 
näkyy myös medialähetystyössä.

 Indonesiassa kristittyjen tilanne 
vaihtelee maan eri osissa. Yhteisöissä, 
jotka suhtautuvat kielteisesti kris-
tinuskoon, Sansan työ vie evankeli-
umia eteenpäin. Uutena hankkeena 
alkaa FEBC-Indonesian toteuttama 
radio-ohjelmakoulutus teologisissa 
seminaareissa. Tuki kriisiradiotyölle 
jatkuu.

 Uusi hanke on myös 
Kambodžassa perhetyön radio-oh-

jelma verkostoyhteistyönä. Sansa on 
uutena jäsenenä mukana Luterilaisen 
maailmanliiton (LML) Mekong Missi-
on Forumissa.

Ohjelmat ovat monille
puuttuva seurakunta
Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja 
Keski-Aasiassa nähtävät ja kuultavat 
Sansan yhteistyökumppanien SAT-7:n 
ja TWR:n ohjelmat tavoittavat ihmisiä 
maissa, joissa kristittynä eläminen on 
vaikeinta. Ohjelmat ovat monille se 
puuttuva oma seurakunta.

 Ääriryhmät ovat lisääntyneet 
myös Afrikassa. Sansan LML:n kautta 
tukema fulfuldenkielinen radiotyö 
tavoittaa 19 miljoonaa fulania. Heidän 
joukossaan on paljon ääriryhmien 
jäseniä.

Eritreassa valtapuolue kontrolloi 
kansalaistensa elämää ja uskontoa. 
Sansan tukema tigrinjankielinen 
radio-ohjelma tuo toivoa Eritrean 
kristityille. Myös radiotyö Etiopiassa 
jatkuu.

 Euroopassa yhteistyötä tehdään 
edelleen Kroatian evankelisen kirkon 
kanssa ja Venäjällä Inkerin evankelis-
luterilaisen kirkon kanssa.

Seurakuntien lähetystyötä
palvelemassa
Vuosi 2016 aloittaa Sansan uuden 
strategiakauden 2016−2020. Sansan 
kotimaisen työn tavoitteena on in-
nostaa seurakuntia ja yhä useampia 
suomalaisia tukemaan medialähetys-
työtä. Vuositeemaksi on valittu 

Kohti toivoa.
Sansa toimii seurakuntien ja kristil-

listen yhteisöjen kumppanina media-
lähetystyössä. Uusi strategia haastaa 
selkeyttämään, mitä tarkoittaa käy-
tännössä, että kolmiyhteinen Jumala 
on uskonut lähetystehtävän toteutta-
misen kirkolleen ja sen seurakunnille.

Yhteistyösopimukset vahvistavat 
yhteistyötä. Seurakuntia kutsutaan 
myös jäseniksi.

Hiippakuntatyössä ovat avainase-
massa Sansan hiippakunnittain nime-
tyt yhteyshenkilöt. He jatkavat hyvin 
alkanutta yhteistyötä kansainvälisen 
työn hiippakuntasihteerien kanssa. 
He myös osallistuvat lähetysjärjestö-
jen edustajien tapaamisiin ja lähetys-
seminaareihin.

Verkostot vahvistavat
medialähetystyötä
Sansan vapaaehtoistoiminta kehittyy 
ja laajenee verkostoksi. Kaikenikäi-
set vapaaehtoiset ovat tervetulleita 
palvelemaan Jumalan missiossa ja 
medialähetystyössä. Etsimme yhdessä 
kullekin sopivan paikan.

Yhdessä innostamme seurakuntia 
moderniin lähetystyöhön. Tarjoamme 
Matkalla missiossa -kirjaa erilaisten 
pienryhmien aineistoksi.

Maailmanlaaja naisten rukousver-
kosto TWR:n Project Hannah, Suo-
messa Hanna-työ, jatkaa kasvuaan. 
Tänä vuonna Hanna-työ liitetään 
kiinteämmäksi osaksi Sansan verkos-
totoimintaa.

Raamattu kannesta kanteen -ohjel-

  YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ 14.2. on Sansan 
kolehtipyhä, jolloin kerätään valta-
kunnallinen kolehti radiolähetys-
työhön Intian vähemmistökielille. 
Ympäri Suomea on parikymmentä 
tapahtumaa. Tuomasmessu klo 18 
Mikael Agricolan kirkosta Helsingistä 
radioidaan Radio Dein välityksellä 
valtakunnallisesti ja näytetään suora-
na nettilähetyksenä YouTubessa.

  MEDIALÄHETYSPÄIVÄT teemalla 
Elämän aallot järjestetään 21.‒22.5. 
yhdessä Lappeenrannan seurakun-

tayhtymän kanssa. Iltapäivällä 21.5. 
päivien ohjelmaa lähetetään suorana 
nettilähetyksenä.

  ALUEELLISET TAPAHTUMAT: 
Lahti, Kotka, Joensuu (Pielisensuun 
seurakunta) 8.10., Sotkamo 9.10. ja 
Kauhava 9.10.

  NUORILLE AIKUISILLE Summer 
Mission School Kroatiassa 1.−20.7.

  LAHJAT LIIKKEELLÄ – verkosto-
laisten yhteyspäivä 2.11. Hyvinkäällä.

ma kutsuu kuulijaa ottamaan paik-
kansa Jumalan valtakunnan työssä. 
Vuodenvaihteessa alkoi neljäs kierros 
ajankohtaisopetuksineen, kirjelaatik-
koineen ja kuuntelijaesittelyineen.

Rkk tarjoaa innostavaa raamatun-
opetusta ja kutsuu kuulijaa ottamaan 
paikkansa Jumalan valtakunnan 
työssä. Rkk tukee myös seurakuntien 
raamatunopetusta ja innostaa Sanan 
tutkisteluun.

Sansa kutsuu
mukaan uusia
Sansan viestinnän kärkenä on uu-
distunut Sansa.fi-sivusto. Järjestön 
viestintää leimaa rohkeus, iloisuus 
ja innostuneisuus. Sansan uudistuva 
mediatoimitus tavoittelee medialähe-
tystyön puolesta rukoilevien joukon 
kasvua, kannattajakunnan lisäänty-
mistä ydinjoukkoa laajemmaksi ja 
sähköisen viestinnän vahvistumista.

Lähde-lehti on osa Sansan koko-
naisviestintää ja Sansan jäsenetu. Sitä 
jaetaan myös seurakuntavierailujen 
yhteydessä.

Tänä vuonna Lähde ilmestyy 
viisi kertaa: kolme kertaa itsenäisenä 
lehtenä ja kaksi kertaa Sana-lehden 
välissä. Lähde-lehden tilaajat ja San-
san jäsenet saavat siis Lähteen lisäksi 
kaksi kertaa vuodessa Sana-lehden. 
Ja kaikki Sanan tilaajat saavat kaksi 
kertaa vuodessa myös Lähde-lehden. 
Näin moninkertaistamme lehtemme 
lukijoiden määrän.  

Lähde mukaan Sansan
tilaisuuksiin ja tapahtumiin!

Monet Sansan tapahtumat on lähetetty joko kokonaan tai osittain suorina netti-
lähetyksinä. Tänä vuonna ainakin Medialähetyspäiviltä toukokuussa ja Lahjat liikkeellä 
-yhteyspäivästä marraskuussa välitetään ohjelmaa suoratoistona.

Mirta Martin
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FEBC

Studio Sawtu LinjiilaEila Murphy

Lautasantennit täplittävät taloja monissa islamilaisten maiden kaupungeissa Keski-
Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, kuten esimerkiksi Kairossa.

Fulfuldenkielistä kristillisen radio-ohjelman tekoa Kamerunissa. Kanavana 
Studio Sawtu Linjiila.

FEBC-Kambodžan johtaja Sopheary Hem pitämässä pyhäkoulua lapsille kotikulmillaan 
Phom Penhissa.
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Timo Reuhkala

Hanna-kieliä ovat gujarati, 
hindi, orija ja tamil. Ne 
ovat isoja kieliryhmiä, 
ja Hanna-konsepti on 
niissä kiinnostava, uusi 

lähestymistapa.
Maithili on myös iso kieli ja sen 

radiotoimittaja on yläkastisesta 
perinteestä tullut kristitty. Kaikkien 
muiden ”Sansa-kielten” toimittajat 
tulevat alimmista kasteista tai kastien 
alapuolelta.

Intialaisittain pieniä kieliä ovat 
Sansan kansainvälisen kumppanuus-
toiminnan johtaja Timo Reuhkalan
mukaan dhodia, kharia, kukna, ku-
rukh, kutchi, mauchi, mundari ja va-
savi. Hän pitää pienuuden ylärajana 
kielen viittä miljoonaa puhujaa.

Luetelluista alle miljoonan puhu-
jan kieliä ovat dhodia, kharia, kukna, 
kutchi ja mauchi – ja niidenkin keski-
näiset erot saattaa nousta kymmeniin- 
tai satoihintuhansiin.

Kuuntelijoista enemmistö
on jo kristittyjä
Sansan Intian-hankkeista eli ohjel-
makielistä poistuivat viime vuoden 
lopussa gamit, bhilin murre kotwalia 
ja varli. Tuen lopettamiseen päädyt-
tiin, koska ohjelmien kuuntelijat ovat 
pääasiassa jo kristittyjä ja keskimää-
räistä koulutetumpia.

Ohjelman jatkamista ei voinut pe-
rustella myöskään kielen tukemisella, 
koska kielet on SIL:n (kansainvälinen 
maailman kielten kehitystä seuraava 
järjestö) ethnologue.com-sivustolla 
luokiteltu kehittyviksi.

Mainituilla kielillä tehtävistä oh-
jelmista Sansa on pisimpään eli 25 
vuotta tukenut Intiassa gamitinkie-
listä ohjelmaa, lähes sen syntyajoista. 
Tuona aikana gamitien keskuuteen on 
kasvanut vahva kristillisyys ja satoja 
pieniä seurakuntia.

Suunnitelmissa on tänä vuonna 
toteuttaa yhteistyössä TWR-Intian 
kanssa kolmen ohjelman evaluaatio, 
ja yksi näistä on gamitinkielinen oh-
jelma. Arvioinneissa saamme kiinnos-
tavaa tietoa radio-ohjelmien vaikutta-
vuudesta vuosikymmenien aikana.

Valmistumassa on
tuhatpaikkainen kirkko
Gamitinkielisen ohjelman tuotanto 
on tiimityötä. Tapasin kolme ryhmän 
jäsentä Ukai-nimisessä kylässä Etelä-
Gujaratissa, lähellä Maharashtran 
osavaltion rajaa.

Vijay Gamit, yksi tuottajista, on 
ensimmäisen gamitinkielisen ohjel-
man kuuntelijoiden lapsi. Hän elättää 
itsensä ja perheensä tekemällä tieto-
koneella painotuotteita ja tulostamalla 

niitä, esimerkiksi hääkutsuja, julisteita 
ja esitteitä.

Vijay kertoi, että kun hänen van-
hempansa kuuntelivat ensimmäistä 
Sansan tukemaa ohjelmaa gamiteille, 
he eivät tunteneet heimostaan yhtä-
kään kristittyä. Tällä hetkellä he arvi-
oivat, että ehkä puolet heimosta käy 
kirkossa. Joidenkin arvio on jopa 80 
prosenttia, mikä on ehkä liian myön-
teinen arvio.

Vyaran pikkukaupungin lähelle 
Etelä-Gujaratiin rakennettiin ensim-
mäinen kirkko kymmeniä vuosia 
sitten. Jokin aika sitten se tuhottiin ja 
rakennettiin uusi, suurempi kirkko, 

johon sopii satoja ihmisiä. Nyt raken-
teilla on jo uusi kirkko, joka valmis-
tuu maaliskuussa. Sinne mahtuu 
lähes tuhat seurakuntalaista, mikä on 
jymyuutinen.

Nämä tiedot kertovat siitä vahvas-
ta kristinuskon kasvusta, jota gamit-
heimon alueella on tapahtunut koko 
sen ajan, kun siellä on käytetty radio-
ta evankeliumin julistamiseen.

Radio-ohjelmat ovat
muuttaneet yhteiskuntaa
Gamitheimon alueella kristittyjä 
vainotaan hyvin vähän, koska kris-
tittyjen määrä on niin suuri. Muiden 

heimojen alueilla vainoja on paljon 
enemmän.

Kyläläiset eivät vainoa kristittyjä, 
vaan uhkaa aiheuttavat kylään tule-
vat ulkopuoliset. Nämä ulkopuoliset 
tosin kutsuu kylään joku kyläläinen. 
Pääosin heimon keskuudessa vallitsee 
kuitenkin rauha.

Hindulaisuus sijoittaa kaikki gami-
tit yhteen dalitien alakastiin. Ympä-
röivillä alueilla asuvat varlit, vasavit 
ja choudharit ovat alempaa kastia. 
Kasti tulee ilmi henkilön kolmannesta 
nimestä, joka merkitään henkilöpape-
reihin. Esimerkiksi gamiteilla kolmas 
nimi on Gamit. Kirkoissa kastijär-
jestelmä ei näy, vaan kaikki syövät 
yhdessä, eikä toisia syrjitä.

Radio-ohjelmat ja niitä seurannut 
kirkkojen rakentaminen on muutta-
nut yhteiskuntaa merkittävästi. Toki 
seurakunnilla riittää vielä paljon työtä 
seurakuntalaisten opettamisessa.

Alueen kirkkokunnat tai muut 
kristilliset organisaatiot ovat ang-
likaanitraditiosta nouseva Pohjois-
Intian kirkko (Church of North India), 
amerikkalainen lähetysliike Friends 
Mission sekä Vishwa Vani, joka oli 
aikaisemmin TWR-Intian tärkeä yh-
teistyökumppani.

Vähemmän salaisia
viinatehtaita
Gamit on mielenkiintoinen ohjelma-
kieli, koska sen vaikutukset ovat ol-
leet suuret, ja kristinusko on vahvasti 
levinnyt nimenomaan radion avulla.

Ohjelma on saanut myös aikaan 
sosiaalisia muutoksia yhteisössä. 
Salaisia viinatehtaita on vähemmän, 
minkä takia ihmiset ovat työteliääm-
piä. He voisivat myös rahoittaa itse 
ohjelmansa.

Kurukhinkielinen ohjelma taas on 
pitkään toiminut luterilaisia yhdis-
tävänä kanavana, ja sen kuuntelul-
la luterilaisissa perheissä on pitkät 
perinteet. Kaupalliset radioasemat tai 
valtion radio käyttävät heimokieliä 
hyvin vähän, jos ollenkaan.

Kurukhinkielinen ohjelma on ainoa 
säännöllinen radio-ohjelma kyseisellä 
kielellä, joten sitä kuunnellaan kielen 
takia uskonnosta riippumatta.

Sansalla on yhteistyösopimus 
Evankelis-luterilaisen Gossner-kir-
kon (Gossner Evangelical Lutheran 
Church in Chotanagpur and Assam) 
kanssa. Se tekee khariankielistä radio-
ohjelmaa.

Pidempään yhteistyössä Sansa on 
kuitenkin ollut Luoteisen evankelis-
luterilaisen Gossner-kirkon (North 
Western Gossner Evangelical Luthe-
ran Church) kanssa. Se tekee kuruk-
hinkielistä radio-ohjelmaa. 

Kannen kuvassa hartaushetki pienen va-
savikylän kirkossa eteläisessä Gujaratissa.

Intiassa tehdään 15 sellaisella kielellä kristillisiä radio-ohjelmia, että Medialähetys Sanansaattajat tukee työtä ja 
sitä voi Sansan välityksellä tukea. Kielten puhujien määrät laskemalla selviää, että suuria kieliä ovat Hanna-työn 
kielet sekä maithili. Muut ovat vähemmistökieliä.

Tiina Virtanen

Gamitinkielisen ohjelman radiointia ei Intiassa lopeteta, vaikka Sansa luopuikin sen 
taloudellisesta tukemisesta. Ohjelmatiimiä vetää Manilol (vas.) Avustajina ja toimittajina 
toimivat Vinod ja Vijay, jonka vanhemmat olivat ensimmäisiä gamitinkielisen ohjelman 
kuuntelijoita noin 30 vuotta sitten (sivu 3).

Gamitinkielisen kristillisen ohjelmatuotannon 25-vuotista radiointihistoriaa juhlittiin 
Gujaratin Piplekuassa syksyllä 2011. Kolmipäiväisen tapahtuman järjesti TWR-Intia, ja 
sen iltatilaisuuksiin osallistui 3 000−5 000 kuuntelijaa. Päivätilaisuudet eivät olleet yhtä 
suosittuja kuin illat. Paikalla oli myös Sansan edustus.

on Intiaan rakentunut satoja seurakuntia

Timo Reuhkala

Vähemmistökielillä tehtyjen radio-ohjelmien voimasta
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Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien 
PUTIIKKIIN!
Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, olet lähettämässä ilosanoman ja 
viemässä avun sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla voit ilahduttaa 
itseäsi tai ystäviäsi mukavilla lahjoilla.

PUTIIKKI ON AINA AUKI!

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

UUTUUKSIA ja TARJOUKSIA

la
he

ty
sk
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fi

Kuulevan korvan ja 
näkevän silmän –

molemmat on 
Herra luonut.

Snl 20:12

JOKU VOITTAA KAMERAN
Jos asioit 31.3.2016 mennessä, osallistut arvontaan!

Voitot:
1. Kamera Canon Ixus 160
2. Kirja Turvallisesti sinun, Jorma Laulaja
3. Cd-levy Elävää vettä, Pirkko ja Terttu Välimäki
4. Henry-nalle
5. Sansan korttinippu (sisältää 25 kpl 1-osaisia kortteja)

Jos asioit Putiikissa tai tilaat Lähde-lehden uutena 31.3.2016 
mennessä, olet mukana arvonnassa. Voit osallistua myös pelkästään 
arvontaan, lomakkeet seuraavilla sivuilla.

Tanja Alon − 
Mervi Viuhko

Matkalla 
missiossa 10 € 

TARJOUS!
Israelissa, maail-
malla, kotimaassa. 
Kuljettaa media-
lähetystyön matkas-
sa, johdattaa Raama-
tun maisemiin, juuta-
laisiin juhlapyhiin ja 
raamatunkertomuksiin. 
Sopii myös raamattu- ja 

rukouspiirien työskentelyyn. 
Julkaisijana Sansa.

Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 22 € 
TARJOUS!
Elämää Kroatian evankelises-
sa kirkossa. Muistoja ihmisis-
tä ja tapahtumista kirjoittajan 
värikkään ja vaiheikkaan 
elämän varrelta. Värikuvaku-
vitus. Julkaisijana Sansa.

Juho Sankamo
Israel kuninkaiden maailma 
29 € UUTUUS!
Kirjassa käydään läpi 
kuningashistorian tärkeim-
mät arkeologiset löydöt. 
Kuninkaiden maailma ei ole 
yksipuolinen, vaan se on 
sidottu profeettojen julistuk-
seen, hovin elämään, aikansa 
suurvaltojen kamppailuihin 
maailman herruudesta ja 
Jumalan suureen pelastus-
suunnitelmaan.

Tapio Puolimatka
Kärsimyksen tarkoitus 33 € 
UUTUUS!
Kysymys kärsimyksen tar-
koituksesta on keskeinen, 
sillä pohjimmiltaan ihminen 
tietää, että hänen elämällään 
on merkitys. Jeesus osoitti 
täydellisen rakkauden kär-
simällä ihmisen puolesta ja 
uhraamalla itsensä. Tappiot 
voivat muuttua voitoiksi, ja 
ihmisen syvin tarve kokea 
Jumalan rakkaus saa täyttyä. 
Kärsimyksen kohtaaminen on 
mahdollisuus uuteen alkuun. Jukka Norvanto

Rajatonta rakkautta 
kirja 14 € TARJOUS!

Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) cd 7 € 
TARJOUS!

Max Lucado
Ontuva lammas 
23 € UUTUUS!
Kirja lapsille kertoo lam-
paasta, joka aina jää muista 
erilleen ja joukosta ulos. 
Eräänä tähtikirkkaana yönä se 
kuitenkin oppii: Jumalalla on 
erityinen paikka myös niille, 
jotka tuntevat olonsa ulko-
puolisiksi.

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

Oravakortti 1€ UUTUUS!
Kannessa teksti: ”Kuulevan 
korvan, näkevän silmän, mo-
lemmat on Herra luonut.” 
Snl. 20:12. Seuraavalla aukea-
malla lisää Sansan omia 1- ja 
2-osaisia kortteja!



ÄÄNITTEITÄ

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

KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:

Sansan 2-osaiset kortit: 1. Ruusu             kpl, 2. Rusokirsikka             kpl, 3. Osanotto              kpl

Sansan 1-osaiset kortit: 4. Orava            kpl, 5. Tilhi           kpl, 6. Orvokki            kpl, 7. Tulppaani            kpl, 

8. Kukka             kpl, 9. Punakukka            kpl, 10. Siskolle kans!            kpl, 11. Lähetyskortti            kpl, 

12. Virtaava vesi            kpl, 13. Aamuaurinko            kpl, 14. Oikea tie            kpl, 15. Ruska            kpl, 

16. Pakettikortit            nippua

MUUT TUOTTEET  
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Medialähetys Sanansaattajat
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00003
VASTAUSLÄHETYS

Arvonnassa ovat mukana 31.3.2016 mennessä Putiikissa asioineet, Lähde-lehden uutena tilanneet tai 
lomakkeen täyttäneet. Tarjoukset voimassa 31.3.2016 tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin 
lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 019 457 7747/Putiikki tai 050 564 3541, s-postitse: 
pirjo.hyovalti@sansa.fi tai kotisivujen kautta: joko sansa.fi tai lahetyskauppa.fi. Lähetyskauppa Putiikki 
Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10−15. Tervetuloa!

KIRJOJA Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) cd 7 € 
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä 
ja 11 opetusta 
käsittelevät 
Matteuksen 
evankeliumia 
lähetyksen ja 
kutsumuksen näkökulmasta. 
Opetusosiossa on kysymyksiä 
pohdittavaksi. Lisäksi tosiker-
tomuksia maailmalta evanke-
liumin muuttavasta voimasta.

Jukka Sariola
Ystäväni Seija – Kutsumuk-
sena Afganistan 27,90 € 
UUTUUS!
Vuoden 2014 heinäkuussa 
tuli uutisvirtaan kahden suo-
malaisten avustustyöntekijän 
surma Afganistanissa. Toinen 
heistä oli Seija Järvenpää. 
Vuoden kristillinen kirja 
2015.

Nabeel Qureshi
Etsin Allahia, 
löysin 
Jeesuksen 28 € 
UUTUUS!
Sisältää viitteet.

Michael Coren
Radikaalin islamin sota 
kristinuskoa vastaan 19 € 
UUTUUS!
Maailmassa ei ole mitään ryh-
mää, jota vainottaisiin enem-
män kuin kristittyjä.

Sari Savela
Uupumuksesta uuteen alkuun 
23 € UUTUUS!
Minun tarinani

Risto Blom
Kallein jalokivi 25 €

Viisikielinen 20 €
Noin 800-sivuinen laulukirja. 
Yli 400 laulua, joissa koros-
tuvat herätys, luottamus Ju-
malan sanaan sekä lohdutus 

ja ilo kaikille tarjolla olevasta 
pelastuksesta Jeesuksessa 
Kristuksessa. Sansa on yksi 
julkaisijoista.

Marli Spieker
Kun toivo voittaa 
10 €

Raamattu 
elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Nor-
vannon Raamattu kannesta 
kanteen -radio-ohjelman 
pohjalta kirjoittamia Raamat-
tu elämään -sarjan kirjoja on 
ilmestynyt 54.
TARJOUS! Koko sarja 499 € 
(Yksittäin 17,90 €/kpl).
Yksittäin esimerkiksi:
Alussa 17,90 €
1. Moos. 1−5
Nooasta Abrahamiin 17,90 €
1. Moos. 6−24
Jaakobista Joosefiin 17,90 €
1. Moos. 25−50

Jukka Norvanto
Aadamista 
alkaen 25 € 
UUTUUS
Aakkoshar-
tauskirjassa 
pastori Jukka 
Norvanto 
etsii nimien 
takaa ihmis-
tä, joka voisi 
olla meille opiksi. Esimerkki 
voi olla hyvä, mutta myös 
varoittava. Jokaisen aakkosen 

takana on kiinnostava ihmis-
kohtalo.
Genesis 25 €
Evankeliumi 
Mooseksen 
mukaan. Uusi 
selitysteos.
Vainottu 25 €
Tahtoisin olla 
hyödyksi 5 €
Tahtoisin antaa 
anteeksi 3 € 
TARJOUS!

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

LAHJAKIRJOJA

Juha Vähäsarja
Armon ja odotuksen sanoja 
17 €

Tapio Luoma
Siunausta ja varjelusta
 elämääsi 17,90 €
Iloa ja siunausta sinulle 
17,90 €

Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 23 €
Tari-
noita 
arkeen 
ja juh-
laan
Tämä 
on se 
päivä 
12 € 
TARJOUS!
Tarinoita uskosta ja elämästä

Eric Metaxas
Bonhoeffer 19 € TARJOUS!
Pastori, marttyyri, näkijä, 
vakooja

Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 € 
TARJOUS!
Yhden miehen värikkäästä 
ja vaiherikkaasta elämästä, 
erityisesti suomalaisesta elä-
mänmuodosta sotien jälkeen.

Juha Vähäsarja
Lapsen lailla 28 € 
UUTUUS!
Hartauskirja. Joka 
päivälle.

Lähellä – tänään 
25 € UUTUUS! 
Jumala on lähellä kiireessä ja 
hiljaisuudessa, ilossa ja surussa, 
arjessa ja pyhässä ja myös 
tänään. Kirjassa on 75 kirjoitta-
jaa. Vuoden jokaiselle päivälle.

Mailis Janatuinen
Jää luoksemme 28 €
Sana vuoden jokaiselle päivälle

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

Erkki Ranta
Karitsa ja Leijona 25 € 
UUTUUS!



Tellervo Soisalo (toim.)
Ajatuksia ystävyydestä 
11,90 €

Heini Kataja-Kantola – Riikka 
Juvonen
Kastemuistoksi 10 € 
TARJOUS!
Kastetta-
van lap-
sen kotiin. 
Kristil-
linen 
sanoma 
kasvatuk-
sesta ja 
tilaa omille valokuville ja 
muistoille.

KORTTEJA
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1.

2. 3 4.

5.

6.

8.
7.

SANSA-TUOTE

Sansan 2-osaiset 2,20 €/kpl

1.Onnittelukortti Ruusu, kan-
nessa teksti: Onnea! Sisällä 
teksti:”Herra siunatkoon sinua 
ja varjelkoon sinua.” 4. Moos. 
6:24. Lämpimät onnittelut 
juhlapäivänäsi. Kuva: Timo 
Granström. UUTUUS!
2. Onnittelukortti Rusokirsik-
ka, kannessa: Sydämelliset on-
nittelut. Sisällä: ”Herra sinun 
Jumalasi on sinun keskelläsi…” 
Sef. 3:17. Kuva: Anne Rajala.
3. Osanottokortti, kannes-
sa: Lämmin osanotto. Sisällä: 
Suruun osaa ottaen. Kuva: 
Marjaana Kotilainen.
 
Sansan 1-osaiset 1 €/kpl

4. Oravakortti, kannessa teks-
ti: ”Kuulevan korvan, näkevän 
silmän, molemmat on Herra 

Pyrkikäämme tuntemaan Herra: 
hänen nousunsa on varma kuin aamurusko,

hän tulee meille kuin sade, 
kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.

Hoos. 6:3

Hän virvoittaa minun sieluni, 
      hän ohjaa minua oikeaa tietä
   nimensä kunnian tähden.
                       Ps. 23:3

Tie valmis on, voin löytää sen.

nneaO !

sansa.fi

Kuva: Timo Granström. Onnea!
...Minä luon uutta

Kuulevan korvan ja 
näkevän silmän –

molemmat on 
Herra luonut.

Snl 20:12

luonut.” Snl. 20:12. Kuva: 
Timo Granström. UUTUUS!
5. Tilhikortti, kannessa: ”Kat-
sokaa taivaan lintuja: eivät 
ne kylvä, eivät ne leikkaa…” 
Matt.6:26. Kuva: Terho Pelko-
nen.
6. Onnittelukortti Orvokki, 
kannessa: Onnea! Kuva: Valt-
teri Mulkahainen.
7. Kukkakortti Tulppaani, 
kannessa: ”Minä luon uutta”. 
Takana: ” Nyt se puhkeaa esiin 
– ettekö huomaa? Minä teen 
tien autiomaahan ja joet kui-
vuuden keskelle.” Jes. 43:19. 
Kuva: Valtteri Mulkahainen.
 8. Kukkakortti, kannessa: 
”Saat nauttia Herran hyvyyttä, 
hän antaa sinulle mitä sydä-
mesi toivoo.” Ps. 31:4. Kuva: 
Juha Auvinen.
9. Onnittelukortti Punakukka, 
kannessa: ”Rajaton on hänen 

rakkautensa, iäti hän on meille 
uskollinen.” Ps. 117:2. Takana: 
Sydämelliset onnittelut. Kuva: 
Eila Murphy, korallipuu Indo-
nesiasta.
10. Siskolle kans! Hanna-
työn kortti, kannessa: Siskolle 
kans!. Takana: Rukous, Rohke-
us, Evankeliumi. Lisäksi: ”Sinä 
osoitat minulle elämän tien. 
Minä saan nähdä sinun kasvo-
si, sinä täytät minut ilolla.” 
Ap. t. 2:28. Kuva: FEBC.
11. Lähetyskortti Tyttö Intias-
ta, kannessa: ”Heidän toivonsa 
on huokaus.” Job.11:20. Kuva: 
Anu Immanuel, TWR-Intia.
12. Virtaava vesi, kannessa: 
”Virta ja kaikki sen haarat 
ilahduttavat Jumalan kaupun-
kia.” Ps. 46:5. Kuva: Ari Suomi.
13. Maisemakortti Aamu-
aurinko, kannessa: ”Pyrki-
käämme tuntemaan Herra…” 

Hoos. 6:3. Kuva: Valtteri Mul-
kahainen.
14. Maisemakortti Oikea tie, 
kannessa: ”Hän virvoittaa 
minun sieluni, hän ohjaa mi-
nua…” Ps. 23:3. Kuva: Valtteri 
Mulkahainen.
15.Syyskortti Ruska, kannes-
sa: ”Nyt kauneutta hehkuu 
myös lakastuva maa.” Kuva: 
Eeva-Riitta Hahtola.
16. Sansan omat pakettikortit 
1 €/nippu (sis. 10 kpl). Onnea! 
Kuva: 
Johanna 
Ervast.

MUSIIKKIA

Pekka Simojoki
Nordic Praise cd 20 € 
UUTUUS!
Englannin-
kielinen 
Ylistys-le-
vyn kan-
sainvälinen 
versio.

Pekka Laukkarinen
Unelmia 
cd 20 €

Gloriaa 
cd 18 €

Jone ja 
Kroco
Kaikkien kaveri cd 20 €
Lapsille.

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

Jippii
Tää näky 
levitä saa 
cd 20 € 
Lapsille.

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

Miika Auvinen
Lapsi Kuninkaan cd 5 € 
TARJOUS!

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE

Leena Lane – Anna Todd
Pääsiäisen 
aikaan − 
Puuhakirja 
Raamatus-
ta 8,50 €
Alle kou-
luikäisille 
ja alakou-
lulaisille, 
kerhoihin, 
päiväkotei-
hin ja pyhäkouluihin.

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

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

Soile Joki-
mies – Gill 
Guile
Etsi & 
löydä
Jeesus ta-
paa ihmi-
siä 19,90 € 
UUTUUS!
Jännittävä 
löytö Uuteen testamenttiin
Suuret seikkailut 19,90 € 
UUTUUS!
Jännittävä löytö Vanhaan 
testamenttiin

Eläimet 14,50 € UUTUUS!
Tarrakirja, jossa yli 250 tarraa. 
Yli 200 eläinlajia.

Sophie Piper – Anthony Lewis
Marion Thomas – Frank 
Endersby
Raamattu lapsille 12 € 
TARJOUS!

Hanna Ekola
Siunaa minua 8,75 €
Ikäsuositus 2+.

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

Jerry B. Jenkins
Tuho Yukonin territoriossa 
10 €
Yli 10-vuotiaille.

Patricia St. John
Rukous on 
seikkailua 5 €
Haluatko oppia 
rukoilemaan – 
haluatko mukaan 
seikkailuun.

Merienkeliadressi 7 € 
TARJOUS!
Lämpimästi 
muistaen, 
raamatunlau-
seella: ”Herra 
on minun 
Paimeneni... 
”(Ps. 23:1−2)
Muistoa 
kunnioittaen, 
raamatunlauseella: 
”Jeesus sanoi: Minä 
olen ylösnousemus ja 
elämä. Joka uskoo mi-
nuun, saa elää, vaikka 
kuoleekin, eikä yksi-
kään, joka elää ja us-
koo minuun, ikinä kuo-
le.” (Joh.11:25−26) tai 
tekstitön.

9.

14.

10.

11. 12. 13.

15.

16.
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Vuonna 2016 Lähde-lehti ilmestyy viisi kertaa: kolme kertaa itsenäisenä 
lehtenä ja kaksi kertaa Sana-lehden välissä. Lähde-lehden tilaajat ja Sansan 
jäsenet saavat siis Lähteen lisäksi kaksi kertaa vuodessa Sana-lehden. Ja kaikki 
Sanan tilaajat saavat kaksi kertaa vuodessa myös Lähde-lehden. Näin monin-
kertaistamme lehtemme lukijoiden määrän.

Lähde kertoo maailmanlaajasta medialähetystyöstä juurevasti ja koskettavasti. 
Sen sivuilta löytyvät kuuntelija- ja katsojapalautteet, haastattelut ja kenttä-
kirjeet. Lähdettä lukemalla pysyy myös Lähteellä, Jumalan sanan äärellä.

Jos tilaat Lähde-lehden uutena tai asioit Putiikissa 31.3.2016 mennessä, olet mukana arvon-
nassa. Voit osallistua myös pelkästään arvontaan.

TILAAN LÄHDE-LEHDEN:

 kestotilauksena 32 €/vuosi, Suomeen ja muihin Pohjoismaihin        

 vuositilauksena 37 €/vuosi, Suomeen ja muihin Pohjoismaihin

 kestotilauksena 43 €/vuosi, Pohjoismaiden ulkopuolelle

 vuositilauksena 48 €/vuosi, Pohjoismaiden ulkopuolelle

 opiskelijatilauksena 21 €/vuosi,  Suomeen ja muihin Pohjoismaihin

 ilmaisen näytenumeron

 OSALLISTUN VAIN ARVONTAAN
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MUITA TUOTTEITA

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

Tilaa Lähde – osallistut medialähetystyöhön!

Saajan nimi:  

Lähiosoite:  

Postinumero ja -toimipaikka:  

Maksajan nimi:                                                  

Lähiosoite:  

Postinumero ja toimipaikka:  

Puhelin:  

Sähköposti:  

HANNA-TYÖN TUOTTEITA

Muki 19,90 €
Arabian tuotantoa. Ko-
ristekuviossa Hanna-
työn väri liila.

Heijastin 3 € 
UUTUUS!
Muovipintainen ja pehmeä. Mukana 
metallinen kiinnitin. Kuviona Hanna-
työn tunnus. Teksti: Kiitos tuesta!, 
Hanna-työ ja Sansa.fi.

Servietit 4,20 €/pak (sis. 20 kpl)
Teksti: Kun toivo voittaa. Väri liila.
Kassi 3,50 € 

Seinäristi 6,50 € 
UUTUUS!
Risteissä erilai-
sia painokuvia, 
enkeliaiheita ja 
Nooan arkki. Koko 
n. 14,50 cm x 9 
cm. Sopii seinään 
kiinnitettäväksi tai 
ikkunaan ripustet-
tavaksi.
 

SANSA-TUOTTEITA

Sansa-putkihuivi 
5 € UUTUUS!
Väri merenvihreä, ve-
nyvä materiaali. Sansa-
logo ja teksti: Mission 
on Air.

Puuvillakassi 5 € 
TARJOUS!
Laadukas, tyylikäs 
ja ekologinen. Sopii 
kantohihnamitoituk-
sen ansiosta kädessä 
ja olalla kannettavak-
si. 100 % puuvillaa. 
Koko n. 38 cm x 42 
cm. Väri punainen.

Kaulanauha 3,50 €
Teksti: Lähetys käyn-
nissä – sansa.fi. Väri 
punainen. 

Kynä 3 €
Teksti: Lähetys käynnissä.

Servietit 4,20 €/pak.(sis. 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus mat-
kassasi, Iloitaan yhdessä, Ole Jeesus 
kanssamme ja Sinua siunaten. Värit: 
keltainen, viininpunainen, samppan-
ja, valkoinen ja limetinvihreä.
Lautasliinat 5,90 €/pak.(sis. 20 kpl)
Uusi teksti: Siunaa Jeesus ruokam-
me, ole aina luonamme. Toisistamme 
kiitämme. Siunaa myöskin päivämme. 
Tai teksti: Siunaa Jeesus ruokam-
me, ole aina luonamme. Auta mua 
muistamaan, että kaiken sulta saan. 
Värit: keltainen, viininpunainen, 
samppanja, valkoinen, limetinvihreä 
ja punainen.

Enkelitaulu 8,50 € UUTUUS!
Suojelusenkeli, kuvapaina-
tus keraamiselle laatalle. 
Koko n. 10 cm x 10 cm.

Turvalamppu 20 €
Monikäyttöinen lamppu, 
jonka voi magneetilla kiin-
nittää esim. auton kone-
peltiin. Mukana hätävalo, 
turvavyöleikkuri ja ikku-

Kassi 3,50 €  UUTUUS!
Tyylikäs ja 
kevyt. Kuituma-
teriaali. Sopii 
kantohihnami-
toituksen takia 
kädessä ja olalla 
kannettavaksi. 
Väri liila. Kuvio-
na Hanna-työn 
tunnus. Teksti: 
Kiitos tuesta!, Hanna-työ ja Sansa.fi.

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

naiskuri. Tarpeellinen varus-
te kaikkiin autoihin! Sisältää 
AA-paristot (2 kpl).

Huivit 10 €
Valmistettu Kambodzassa. 
Koko 1,50 cm x 40 cm + hap-
sut. Sopii myös hartiahuivik-
si. Ryhdikäs kangas, siisti työ. 
Monia värivaihtoehtoja.

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



 ELÄMME IHMEESTÄ Sansan pienpiiritoiminnassa. 
Vastoin kaikkia nykytrendejä viime vuosien aikana me-
dialähetyksen merkeissä tapahtuva pienpiiritoiminta on 
kasvanut. Jumala on kutsunut uusia ihmisiä mukaan. 
Unelmoimme tänä vuonna medialähetyksen merkeissä 
kokoontuvan 200 pienpiirin määrän ylittyvän.

Olemme saaneet kuulla monia ihmeellisiä tarinoita. 
Kuinka pitkäänkin sydämessä ollut haave löytää oman 
näköinen tapa olla mukana seurakunnan ja lähetyksen 
toiminnassa on löytynyt esimerkiksi Hanna-piiristä. Juma-
la on valmistanut toisia ottamaan vetovastuuta, ja usein 
vastuuta myös jaetaan usean henkilön kesken.

PIIREILLÄ ON OMA elinkaarensa. Moni jopa vuosikymme-
niä toiminut piiri on haikeudella ja kiitollisuudella päättä-
nyt toimintansa. Usein syynä on ollut piiriläisten ja vetäjän 
ikääntyminen tai muutokset elämäntilanteissa.

Jos voimat eivät enää riitä pienryhmätoiminnassa mu-
kana olemiseen, onneksi arvokasta esirukoilijan tehtävää 
ei tarvitse jättää.

VANHAN VAASAN pappilassa on jo usean vuoden ajan ko-
koontunut medialähetyksen rukouspiiri Mediapiiri-nimel-
lä. Piirin vetäjä Antti Warén kertoo:

− Iltamme runkona on Lähde-lehdestä ja Sansan netti-
sivuilta kerätyt uutiset, kuuntelijapalautteiden läpikäymi-
nen sekä yhteinen rukous. Rukouslappujen avulla rukous 
kattaa melko tarkasti Sansan eri kohdealueet.

− Olemme Jumalalle kiitollisia, että saamme olla mu-
kana maailmanlähetyksessä Sansan ja sen kumppaneina 
olevien medialähetysjärjestöjen kanssa, kun ne toteuttavat 
Vapahtajamme antamaa lähetyskäskyä.

JOKAINEN PIIRI on omannäköisensä ja kokoontumiskerrat 
rakentuvat hieman eri tavoin. Yhteisenä tekijänä on, kuin-
ka Sanan, rukouksen ja lähetysasian äärelle kokoontumi-
nen virkistää tuoden iloa ja voimaa.

Monet työmme yhteydessä toimivat pienpiirit suun-
nittelevat kausitoimintaansa. Joissakin on tapana kutsua 
vierailijoita, ja toiset kantavat vastuuta omalla palveluvuo-
rollaan seurakunnan jumalanpalveluksissa. Lisäksi piirit 
järjestävät kirkkokahveja ja muita tapahtumia sekä ovat 
mukana tempauksissa.

Moni piiri haluaa suuntautua myös maailmalle. Kertoa 
ja kutsua toisiakin mukaan viemään toivon ilosanomaa 
medialähetystyön keinoin.

KAIPAATKO SINÄKIN hengelliseen hengitykseesi 
raikastusta? Jos et vielä ole löytänyt paikkaasi pien-
piiristä rohkaisen sinua kyselemään, millaisia piirejä 
seurakunnassasi toimii, ja menemään mukaan.

Tai puhuuko Isä sydämellesi uuden raamattu- tai 
rukouspiirin perustamisesta, jossa on mukana media-
lähetystyön ulottuvuus? Ota rohkeasti yhteyttä 
mervi.viuhko@sansa. 

Pienpiiri antaa iloa ja voimaa

MERVI VIUHKO  mervi.viuhko@sansa.fi

Unelmoimme tänä vuonna media-
lähetyksen merkeissä kokoontuvan 
200 pienpiirin määrän ylittyvän.
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KUTSU

Medialähetys Sanansaattajat 
ry:n jäsenille
sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen

Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet 
kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen 
Lappeenrantaan lauantaina 21. toukokuuta 2016 
kello 19. Kokouspaikka Lappeen seurakuntasali, 
Kirkkokatu 10.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ilmoittautumiset p. 019 457 7700 tai osoitteeseen 
anne.isokuortti@sansa.fi viimeistään 13.5.

TERVETULOA!

Medialähetys Sanansaattajat ry., hallitus

Leikkaa, kopioi, jaa!
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LÄHTEELLÄ Hyvä ystävä on elämän aarre. Ystävyyden arvon tietää ja tuntee myös hän,
 jolla ei ole ystävää.

 RUKOUS Ihmisillä on kovin paljon hätää 
ja ahdistusta, pelkoa ja puutetta. YK:n 
pakolaisjärjestön mukaan vuonna 2014 
maailmassa oli 60 miljoonaa pakolaista, 
turvapaikanhakijaa ja sisäistä pakolaista. 
Heistä yhdeksän kymmenestä oli 
kehitysmaissa.
 Köyhimmät eivät kykene 
pakenemaan kuin korkeintaan naapuri-
maihinsa. Osa taas vaeltaa paremman 
elämän perässä pitkällekin ja saattaa 
huomata matkansa lopulta turhaksi.
 Monenlaista on tapahtunut ja 
tapahtuu, pahoja rikoksiakin. Voi, Herra, 
avaa ymmärryksemme ja auta, 
puolin ja toisin. 

Avaa ymmärryksemme!
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Arja Savuoja

Luodessaan ihmisen Juma-
la laittoi meihin jokaiseen 
kaipauksen tulla rakastetuksi 
ja hyväksytyksi. Se on syvin 

tarpeemme.
On ymmärrettävää ja inhimillistä, 

että etsimme tuota täyttymystä toi-
sesta ihmisestä. Täydellisen rakkau-
den voimme kuitenkin löytää vain 
Golgatan keskimmäiseltä ristiltä. 
Jeesus sanoo: ”Suurempaa rakkaut-
ta ei kukaan voi osoittaa, kuin että 
antaa henkensä ystäviensä puolesta.” 
(Joh.15:13)

Jeesus siis sanoo meitä ystävik-
seen. Eikä vain ystäväksi, vaan vielä 
enemmän. Raamattu sanoo: Te ette 
siis enää ole vieraita ja muukalaisia, 
vaan kuulutte Jumalan perheeseen 
(Ef. 2:19).

Me olemme Jeesuksen perheväkeä! 
Voiko sen läheisempi olla? Meidän 
suhteemme läheistemme kanssa 
muuttuu sitä syvemmäksi, mitä 
enemmän me vietämme aikaa heidän 
kanssaan. Ystävyyssuhde Jeesuksen 
kanssa ei tee tästä poikkeusta.

Jeesus on elämäni
ykkönen – vai?
Mitä läheinen suhde Jeesuksen kanssa 
sitten tarkoittaa sinun ja minun koh-
dalla? Ajattelen, että kyse on ennen 
kaikkea arvojärjestyksestämme. Kuka 
tai mikä saa meiltä eniten aikaa ja 
huomiota?

Itse huomaan helposti ajattelevani, 
että tottakai Jeesus on elämäni ykkö-
nen, olenhan luvannut seurata häntä. 
Mutta kuinka paljon lopulta vietän 
aikaa Jeesuksen kanssa? Hänen, joka 
kattaa eteeni ilmaiset armon anti-
met: anteeksiannon ja iankaikkisen 
elämän.

Ilon sijaan huomaan arkisen elä-
män haasteiden ja kysymysten valtaa-
van kovin herkästi mieleni. Perheasi-
at, työ, työttömyys, talous, sairaudet 

Läheinen suhde Jeesuksen kanssa

Tunteemme muuttuvat,
mutta Jeesus ei
Meidän suuri rikkautemme – tun-
teemme – on samalla suuri haasteem-
me. Kun ahdistuksen ja pelon laineet 
lyövät rajuimmin, meistä herkästi 
tuntuu, että Jeesus on jättänyt meidät 
yksin myrskymme keskelle.

Mutta Jeesus ei ole kaukana meis-
tä. Hän ei ole hylännyt meitä. Ei, 
vaikka tunteemme suorastaan huutai-
sivat sitä viestiä. Jeesus nimenomaan 
lupaa, että hän on kanssamme joka 
päivä maailman loppuun asti (Matt. 
28:20).

Jos Jeesuksen läsnäolon vakuutus 

jne. vyöryttävät eteeni kaikki mahdol-
liset vaikeudet ja ongelmat, joiden alle 
elämä saattaa paiskata minut.

Elämänilon tilalle astuu tulevai-
suuden pelko. Toivo tallaantuu huol-
tenvuoren kivikoissa. Levottomuus 
vahvistuu askel askeleelta. Lopulta 
pelko saavuttaa päämääränsä: Jee-
suksen sijasta huomion keskipisteenä 
olenkin minä itse. Tunteeni, tarpeeni, 
toiveeni, terveys, tulevaisuus, tulot.

Pelon ja epätoivon suossa tarpoes-
sani minusta alkaa tuntua täysin sel-
vältä, että Jeesus on hylännyt minut.

pysymmekö me hänen lähellään? 
Kolossalaiskirje kehottaa meitä: Elä-
kää hänen yhteydessään, juurtukaa 
häneen.

Juurtuminen on jotain hyvin py-
syvää, syvälle ulottuvaa, paikallaan 
pitävää. Opetuslapset pysyivät Jee-
suksen seurassa silloinkin, kun eivät 
ymmärtäneet Jeesuksen tekoja, sanoja 
tai tapoja toimia.

Mekin voimme olla ymmällämme 
siitä, miten Jeesus näyttää toimivan 
elämässämme. Rukouksiin ei tun-
nu tulevan vastausta ja elämämme 
olosuhteet kertovat meille jotain 
aivan muuta kuin Jumalan rakkauden 
kieltä.

Vastoinkäymisten mylly
jauhaa kuonaa pois
Jumalan rakkauteen sisältyy aina 
myös risti. Ilo ja tuska kulkevat elä-
mässä rinnakkain.

Me haluaisimme selvitä elämästä 
omin voimin, haluaisimme onnistua 
oman viisautemme varassa. Mutta 
omat voimat loppuvat. Aina. Ennem-
min tai myöhemmin.

Vasta siellä vastoinkäymisten 
myllyssä meistä jauhetaan itsekeskei-
syyden ja omavoimaisuuden kuonaa 
pois. Vasta silloin mielemme herkis-
tyy kuulemaan lempeän kuiskauksen: 
”Tulkaa minun luokseni kaikki te 
työn ja kuormien uuvuttamat, minä 
annan teille levon.”

Lohdullista on tietää, että vaikka 
meidän kiinnostuksemme kohteet 
harhailevat ja eksyvät joskus kauaskin 
Jeesuksesta, niin Jeesus on aina kiin-
nostunut meistä.

Vapahtajan läheisyys
täyttää kaipauksen
Suurin lepo ja rauha löytyvät lopulta 
siitä, kun suostumme rakastettaviksi.

Jeesuksen rakkauden läsnäolossa 
on ainut paikka maailmassa, jossa me 
tulemme täydellisen hyväksytyiksi 
ja rakastetuiksi juuri sellaisina kuin 

Jumalan rakkauteen sisältyy aina myös risti. Ilo ja 
tuska kulkevat elämässä rinnakkain.

Koptilainen ikoni 500-luvun loppupuolelta Egyptistä esittää pyhää Menasta ja Jeesusta 
Kristusta. Ikonissa he kulkevat rinnakkain, ja Jeesus pitää kättään Menaksen olkapäällä. 
Sitä kutsutaankin nykyisin usein ystävyyden ikoniksi.

Louvren taidemuseo

perustuisi tunteisiimme, me toden 
totta olisimme tuuliajolla kuin kaar-
navene meren aallokossa. Tunteemme 
muuttuvat, mutta Jeesus ei. Kiitos 
Jumalalle, että uskomme ei ole tun-
teidemme, vaan ikuisesti luotettavan 
Sanan varassa.

Kun rukouksiin ei tunnu
tulevan vastausta
Jeesus pysyy vierellämme, mutta 

olemme. Saamme pudottaa kaikki 
vaatimusten ja suoristusten kuormat 
Jeesuksen jalkojen juureen.

Kiitollisuus valtaa levollisen 
mielen. Sydämestä kumpuaa ylistys. 
Jäljelle jää vain sanaton, hoitava hil-
jaisuus. Entisajan pyhät kutsuivat tätä 
Jumalan katselemiseksi. Vapahtajan 
läheisyys täyttää kaipauksen. Täydel-
linen ystävä on löytynyt. 



JARNO TEPORA hallituksen puheenjohtaja

Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ja 
lähetyksen digitalisointi

 VUODEN 2016 ALUSSA Medialähetys Sanansaattajat 
aloitti uuden viisivuotisen strategiakauden Sansan suunta 
2016−2020. Sen tavoitteena on syventää aiemman strategian 
linjauksia.

Edellisen strategiakauden näky viedä evankeliumi kah-
den miljardin ihmisen ulottuville toteutui. Kiitos siitä Her-
ralle. Tästä on hyvä jatkaa kolmiyhteisen Jumalan lähetystä 
alati muuttuvassa maailmassa lähellä ja kaukana.

VISIOMME ON, ETTÄ vuonna 2020 Sansa on median di-
gitalisaation ja mobiilikäytön kasvun avulla jakanut toivon 
ja armon sanomaa erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä heille, 
jotka eivät vielä tai enää tunne Jeesusta Kristusta, joka 
ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan on kantanut ja 
sovittanut kaikkien meidän ihmisten synnit.

Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja Kristuksen lunas-
tama. Tähän perustuu hänen ihmisarvonsa. Jumalan elämää 
antava sana avaa median avulla ja Pyhän Hengen voimasta 
pelastuksen jokaiselle ihmiselle, joka saa kuulla sanan ja 
vastaanottaa sen kohdallaan.

LÄHETYSTYÖMME YTIMESSÄ ON tehtävänä kertoa Jee-
suksesta Kristuksesta. Sen täyttämisessä käytämme välinee-
nä erityisesti digitalisoituvaa mediaa.

Digitalisointi avaa medialähetystyölle valtavasti mahdol-
lisuuksia, joita voidaan käyttää hyväksi mediatutkimuksen 
antaman tiedon perusteella viestimien käytöstä eri alueilla. 
Näin ohjelmien sisältö ja jakelu voidaan entistä täsmälli-
semmin räätälöidä vastaamaan median käyttäjien tarpeita 
ottaen huomioon heidän elämäntilanteensa ja ympäristönsä 

eri puolilla maailmaa, mutta myös kotimaassamme.

INTERNETIN TAI MOBIILISOVELLUKSEN avulla Sansan 
tukemia erikielisiä ohjelmia on mahdollista kuunnella tai 
katsoa kaikkialla maailmassa. Niiden sisällöllinen tarjon-
ta on laaja: evankeliointia uusien ihmisten tavoittamiseksi 
Kristukselle, raamattu- ja teologista opetusta kristityille ja 
sosiaalisia ohjelmia tukemaan ihmisiä heidän jokapäiväises-
sä elämässään.

Sansa on valmis osaltaan palvelemaan seurakuntia ja 
järjestöjä myös kotimaassamme tehtävässä maahanmuutta-
jatyössä tarjoamalla niille sopivia mediasisältöjä. 
Tavoitteena on, että pakolainen voisi Suomessa kuunnella 
tai katsoa ohjelmia omalla kielellään.

SEURAAVAN STRATEGIAKAUDEN aikana Sansan tehtä-
vänä on entistä monipuolisemmin palvella erilaisin media-
sisällöllisin ohjelmin ja kotisivustojen avulla kirkkomme 
seurakuntia niiden evankeliointityössä ja lähetys-
kasvatuksessa. Lähetys on kaikkien kirkkojen ja 
jokaisen seurakunnan perustehtävä.

Medialähetys Sanansaattajat kirkon medialähetys-
järjestönä haluaa olla mukana rakentamassa kirkon 
lähetystyön Yhteinen todistus -peruslinjauksen 
mukaisesti missionaarista kirkkoa, jolle lähetyksen 
Herra ja lähetys on rakas. Muistakaamme, että lähetys 
alkaa jo kotoa ja kotiovelta.

Lähetys tarvitsee jatkuvaa rukoustamme, sitou-
tumista taloudelliseen vastuuseen ja rohkeutta uusien 
kanavien käyttöön pelastavan Sanan viemiseksi. 

Leena Punkari

Elina Braz de Almeida

 JUHLA-AIKANA ruokalajeja il-
mestyy pöytään neljä: alkukeitto, 
alkuruoka, monilajinen pääruoka ja 
jälkiruoka. Ja kaikkea pitää maistaa. 
Pitkin päivää tarjoillaan kakkuja, joita 
hyvä emäntä valmistaa vähintään 14 
eri lajia.

Näin raskaan työn vastapainoksi 
pastori tarvitseekin sitten pitkiä juok-
sulenkkejä .

IHMISILLE TÄÄLLÄ on arkenakin luon-
nollinen seurustelutapa kutsua ystä-
viä omaan kotiin syömään. Aterian 
äärellä puidaan elämää kiireettömäs-
ti. Väillä nauretaan isännän kertomil-
le vitseille, ja välillä ollaan hyvin-
kin syvissä vesissä etsien ratkaisua 
perheen ongelmiin. Ja rukous on aina 
läsnä näissä kohtaamisissa.

Tämä ”aina” koskee myös ei-usko-
via perheitä. Sen sain hiljattain kokea 
kaupunginjohtajamme kodissa. Hän 

KIRJE KENTÄLTÄ Vuodenvaihde on Kutinassa pastorille raskasta aikaa – raskasta nimittäin 
ruuan suhteen. Seurakuntalaisten kodeissa juhlapöydät notkuvat mitä herkullisimpia ruokia, 
ja pastorille saattaa tulla kaksikin ruokailukutsua päivässä.

Thiago Braz de Almeida

ja hänen perheensä ovat tunnustavia 
ateisteja. Ruokailu oli alkamassa ja 
ehdin jo ajatella, että heitän hiljaisen 
rukouksen Jumalan puoleen tämän 
perheen puolesta, kun perheen äiti 
kääntyikin puoleeni: ”Voisimmeko 
saada rukouksen?” Sain jotenkin sa-
notuksi: ”Rukoilen oikein mielelläni.”

TODELLISUUS ON kuitenkin tänään 
sitä, etteivät kaikkien seurakuntalais-
ten tai kaupunkilaisten pöydät notku 
herkkuruokia. Ajat ovat Kroatiassa 
taloudellisesti hyvin kovat. Seurakun-
tana olemme tänäkin talvena jakaneet 
ruoka-avustuspaketteja.

Eräs tällaisista kodeista on Ana-
äidin ja Ivan-pojan koti. He ovat kak-
sin. Isä haettiin 90-luvun alussa sodan 
alettua kotoa, minkä jälkeen häntä ei 
enää nähty. Vuosia sodan päätyttyä 
he saivat kuulla, että isä on haudattu 
hautausmaan pensasaidan alle.

Nykyisin poika tekee töitä satun-
naisesti. Äiti saa sata euroa kuussa 

Sain jotenkin sanotuksi:
Rukoilen oikein mielelläni

sosiaaliavustusta. He asuvat hylätys-
sä omakotitalossa kaupungin luvalla. 
Aina ei ole rahaa sähköön, joten jos-
kus keskustelujamme ja rukouksiam-
me valaisee vain pöydälle sytytetty 
kynttilä.

JEESUS TULEE tänäkin päivänä sisälle 
kaikenlaisiin koteihin: ”Minä seison 
ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee 
minun ääneni ja avaa oven, minä 
tulen hänen luokseen, ja me aterioim-
me yhdessä, minä ja hän.” 
(Ilm. 3:20) 

Myös Thiago 
ja Elina 
kutsuvat 
Kroatiassa 
jouluiseen 
aikaan ystäviä 
kotiinsa 
aterioimaan 
ja yhteiseen 
juhlan-
viettoon.
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Teoillasi on merkitys 
Soita nyt lahjasi 
0600 18808
Puhelun hinta 15,36 € + pvm

Lahjoita netissä sansa.fi

Kiitos tuestasi! 

MEDIALÄHETYS 
SANANSAATTAJAT 
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Hyvä medialähetystyön ystävä

Intia on vastakohtaisuuksien maa: on loistokkuutta, mutta maaseudun 
kylissä ei aina ole sähköä. Siksi maaseudun asukkaat kuuntelevat edelleen 
radion lyhytaaltolähetyksiä. Sansa tukee ohjelmia kielillä, joilla ei ole muita 
kristillisiä radio-ohjelmia, usein ei ylipäätään mitään ohjelmia. Radio-
ohjelmat vahvistavat paikalliskulttuuria ja kieltä.  Ja kertovat siitä, että 
Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. 

Levitetään toivoa radion kautta Intiaan! Tuotto käytetään Medialähetys 
Sanansaattajien tukemien ohjelmien tuotanto- ja radiointikuluihin. Yksi oh-
jelma maksaa 130 €. Jos lahjoitat koko summan, niin saat tiedon maksamasi 
ohjelman lähetysajasta ja voit rukoilla kuuntelijoiden puolesta. 
Kiitos, että osallistut yhteiseen medialähetystyöhön!

 7111 91004

 l Yksi lyhytaalto-ohjelma (15 min)  
 Intiaan 130 €

 l Viisi minuuttia radio-ohjelmaa 43 €
 l Kaksi minuuttia radio-ohjelmaa 17 €

Katso aiheeseen 
liittyviä videoita  
youtube.com/sansatv

”Oli suuri yllätys, kun löysin kuknan-
kielisen Hyvä uutinen -ohjelman 
äidinkielelläni. Sen kautta kuulin 

Jeesuksesta. Tämä ohjelma on 
pelastanut koko meidän perheen. 

Rukoilkaa puolestamme.” 
kuuntelija Intiasta.

Tue sydämen kielellä tehtävää 
radiotyötä Intiassa – lahjoita 
nimikko-ohjelma vähemmistökielellä

”Kiitos, että toitte 
evankeliumin 
tänne syrjäkylälle”

1 ARABIA ”Olen jordanialainen 
mies ja haluan tietää: Kuinka 
ihminen voi saavuttaa pelastuk-
sen? Uskonsa kautta vai työnsä ja 

tekojensa kautta?” SAT-7 Arabic

2 BHILI ”Minulla on vaimo ja neljä 
lasta. Palvoimme hartaudella perin-
teisiä jumaliamme, vietimme juhlat 
ja suoritimme rituaalit. Olin har-

joittanut myös noituutta. Kaikki oli hyvin, 
kunnes tyttäreni paloi pahasti tapaturmassa. 
Veimme häntä paikasta toiseen hoitoon, 
mutta mikään ei auttanut.
 Naapuri kuunteli ohjelmaanne radios-
ta. Hän kertoi Jeesuksesta, joka rakastaa 
meitä, ja se yllätti meidät täysin. Hän kutsui 
meidät kirkkoon, jossa rukoiltaisiin tyttöm-
me puolesta. Vanhempani vastustivat, mut-
ta lopulta menin. Jumala kuuli rukoukset, 
tyttö parantui ja me saimme rauhan uskosta 
Jeesukseen. Enää vanhempani eivät ole 
vastustaneet uskoamme. Ohjelmien johdosta 
meillä on nyt vahva usko.” TWR-Intia

3 FARSI ”Olen nuori mies Iranista. 
Olen välillä masentunut. Elän 
pienessä kylässä. Ihmiset eivät 
pidä siitä, että olen kristitty. Jopa 

valtion virkamiehiä on käynyt tivaamassa 
minulta uskostani. Eikä minulla ole työtä-
kään. Voisitteko auttaa minua tutustumaan 
johonkin työnantajaan.” SAT-7 Pars

4 GAMIT ”Eräänä päivänä virittäes-
säni radiotani kuulin gamitinkieli-
sen ohjelmanne. Pidin siitä hyvin 
paljon. Minä haluan tulla Jeesuk-

sen Kristuksen opetuslapseksi. Pyydän, 
opastakaa minua.” TWR-Intia

5 INDONESIA ”Kuunneltuani 
Naiset toivon lähteellä -ohjelmaa 
tiedän nyt, miten välttyä den-
guekuumeelta ja miten pitää sekä 

itseni että ympäristöni puhtaana. Olen 
myös saanut näkökulmaa siihen, miten 
voi olla anoppinsa kanssa ystävä. 
Kaikki, mistä ohjelmissa puhutte, on 

hyödyllistä äideille ja naisille.” 
TWR-Indonesia

6 KROATIA ”Vaikka olen katolilai-
nen, kuuntelen riemuissani hengel-
lisiä viestejänne. Ne ovat syviä ja 
selkeitä, täynnä Jumalan rakkautta 

ja armoa. Suosittelen, että kaikki kristityt 
ja ateistit kuuntelisivat lähetyksiänne.” 
Kroatian evankelinen kirkko

7 MONGOLI ”Kun kuulin radiosta 
ohjelmaanne, ihmettelin millaiset 
ihmiset yrittävät manipuloida 
kuuntelijoita niin kummallisella 

asialla kuin kristinuskolla. Radiossa kerrot-
tiin myös radiotalolla lauantaisin pidettä-
vistä kristittyjen kokouksista. Menin sinne 
monta kertaa väittelemään.
 Aloin kuitenkin myös lukea Raamat-
tua. Mitä enemmän luin, sitä enemmän 
tajusin olevani väärässä − varsinkin, kun 
luin ihmisen pahuudesta ja Jumalan val-
mistamasta pelastuksesta. Silloin uskoin. 

Olen ollut kristitty nyt neljä kuukautta 
ja elämäni on aivan erilaista kuin ennen. 
Uskoontulostani seurasi myös paljon 
vaikeuksia, mutta en aio luopua uskostani 
Jumalaan.” Wind-FM, FEBC-Mongolia

8 MUNDARI ”Kylämme nimi tar-
koittaa pitkää vuorta, sillä kylä 
sijaitsee vuoren rinteellä. Täällä ei 
ole sähköä, ei koulua eikä kun-

non teitä. Ympärillä on viidakkoa. Ainoa 
viihteemme on radio, jollainen joillakin ky-
läläisillä on, myös minulla. Kuuntelen siitä 
uutisia ja elokuvalauluja. Elin synnissä, en 
ollenkaan hyvää elämää.
 Eräänä iltana satuin ohjelmanne 
kohdalle. Kun aloin kuunnella säännölli-
sesti, Jumalan sana puhui minulle suoraan 
synneistäni. Ohjelman puheet koskettivat 
minua. Tunnustin syntini ja pyysin niitä 
anteeksi. Vain Jumalan armon takia pelas-
tuin ja olen nyt uskossa. Kiitos siitä, että 
toitte evankeliumin tänne syrjäkylälle.” 
TWR-Intia



VISIOMATKA
Istanbuliin Turkkiin
15.–18.9. 2016
Lähde ensi syksynä Aasian portille tutustumaan 
kristilliseen radio- ja satelliittitelevisiotyöhön sekä 
luterilaiseen seurakuntatyöhön. Lento to 15.9. 
Helsinki-Istanbul, paluu ti 18.9. Istanbul-Helsinki. 
Matkanjohtajina toimivat työalajohtaja Taneli Skyttä 
Lähetysyhdistys Kylväjästä ja mediakehitysjohtaja Ilkka 
Kastepohja Sansasta. 

Matkan hinta 450 €/2hh, lisämaksu 120 €/1hh. 
Hintaan sisältyy majoitus puolihoidolla (aamiaiset ja 
illalliset), suorat lennot Turkish Airlinesilla sekä 
matkaohjelman mukaiset liikkumiset. Lisäksi koko 
ohjelman, retket sekä sisäänpääsymaksut museoihin.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on NesTravel.

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä ja lisätietoa 
Ilkka Kastepohja, ilkka.kastepohja@sansa.fi, 
p. 0500 540 484.
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OHJELMA

LAUANTAI 21.5.

 9.00 Astu aalloille, tervetuloa Medialähetys-
  päiville. Yhteinen turinatuokio 
  sansalaisten kanssa aulassa. 
  Lappeenranta-sali.

 9.30 Siirrytään saliin, hartaus ja avajaiset.

 10.00 Meren aallot pauhaavat, raamatunopetus 
  VT, seurakuntien edustaja. Lappeenranta-
  sali.

 11.00 Toivoa vaikeissa oloissa eläville
  Paneelikeskustelu, Sansan suunta ja 
  strategia, yleisö saa esittää kysymyksiä 
  panelisteille. Lappeenranta-sali.

 11.45 Ruokatauko. Lähialueen runsaslukuiset 
  ravintolat palvelevat.

 13.00 Suoralähetys internetin kautta alkaa
  Medialähetysjuhla
  Sansan lähetit: Eeva ja Jari Vähäsarja 
  Itävallasta (Työ TWR:ssa ja Euroopan 
  Hanna-työ) ja Eila Murphy (Miten media ja 
  evankeliumi tavoittavat ihmisiä Aasiassa?)
  Kristuksen rakkaus sydämestä sydämeen, 
  Yhteinen todistus − lähetyksen peruslinjaus. 
  Kirkon lähetystyön keskus, Jaakko Rusama. 
  Videotervehdys, piispa Tapio Luoma 
  (Espoon hiippakunta). Lappeenranta-sali.

14.30–15.15 Kahvitauko

 15.15 Aallot kantavat, raamatunopetus UT, 
  seurakuntien edustaja ja Marko 
  Pihlajamaa. Lappeenranta-sali.

 16.15 SAT-7:n 20-vuotisjuhla
  Sansan lähetit Mikael Tunér (farsi) sekä 
  Marja-Liisa ja David Ezzine (arabia). 
  Lappeenranta-sali.

 17.00 Suora nettilähetys päättyy, ruokatauko. 
  Lähialueen runsaslukuiset ravintolat 
  palvelevat. 

 18.00 Terveisiä kentältä, lähetit tavattavissa 
  (Ezzinet, Murphy, Tunér, Vähäsarjat). 
  Lappeerannan seurakuntakeskus.

  Satamatorilla musiikkia, todistuspuheen-
  vuoroja, lähetyskertomuksia.

 19.30  Sanan ja rukouksen ilta, Elina Braz de 
  Almeida ja Seija Uimonen. Lappeen kirkko.

 21.00 Kesäillan konsertti. Lappeen kirkko.

Rippikoululaisille omaa ohjelmaa päivän aikana, 
Elina Braz de Almeida.

SUNNUNTAI 22.5.

 9.00 Aamun sana ja rukous, Pirjo Hyövälti ja 
  Ilkka Asikainen. Lappeen seurakuntasali.

 10.00 Piispanmessu, piispa Seppo Häkkinen. 
  Lappeen kirkko.

  + Sansan saarnaajat rovastikunnan seura-
  kunnissa: Lappeenranta, Lauritsala, 

  Sammonlahti, Joutseno, Taipalsaari, 
  Savitaipale, Lemi, Luumäki.

 11.30–13.00 Lounas. Lähialueen runsaslukuiset 
  ravintolat palvelevat.

 13.00 Medialähetystyön riemujuhla. Piispa 
  Seppo Häkkinen, Juha Auvinen, Marko 
  Pihlajamaa, seurakuntien edustajia. 
  Lappeen kirkko.

  Päätöskahvi

Lauantaina 21.5. klo 13−17 Medialähetyspäivien 
  Satelliittitapahtumat Oulussa (Tuiran 
  seurakunta), Alajärvellä ja Kajaanissa. Tule 
  Medialähetyspäiville omalla paikalla-
  kunnallasi seuraamalla tapahtumaa 
  internetin välityksellä osoitteessa 
  sansa.fi/netti-tv!

TERVETULOA!
Medialähetys Sanansaattajat 

Lappeenrannan evankelis-luterilaiset seurakunnat

Osoitteita:
Lappeenranta-sali, Villimiehenkatu 1
Lappeenrannan seurakuntakeskus, Koulukatu 10
Satamatori, Satamatori 1
Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10
Lappeen kirkko, Valtakatu 35

Majoitus Lappeenrannan majoitusliikkeissä, varaa 
majoituksesi mahdollisimman pian:
Hotelli Cumulus, Valtakatu 31, 05 677 811
(Varattu Sansalle 31.3. saakka: 10 x yhden hengen 
standard-huone, 20 x kahden hengen standard-huone. 
Hinnat alkaen 85 €/1 hh/vrk, alkaen 94 €/2 hh/vrk.)
Sokos Hotelli Lappee, Brahenkatu 1, 010 762 1000
(Tunnuksella MEDIALÄHETYSPÄIVÄT, 20.4. saakka: 
40 kpl yhden hengen huoneita, 40 kpl kahden hengen 
huoneita. Hinnat 100 €/1 hh/vrk, 120 €/2 hh/vrk.)
Hotelli Scandic Patria, Kauppakatu 21, 05 677 511
Spa Lappeenranta, Ainonkatu 17, 020 761 3761
Citimotel Lappeenranta, Kannelkatu 1, 040 689 7977

Muutokset mahdollisia

Lisätietoja Medialähetys Sanansaattajat (Sansa), 
Hyvinkää, 019 457 7700, sansa.fi

Ilosanomaa
somessa!

 NOPEUTUVAT internet-
yhteydet ja laajat 4G-verkot 
kutsuvat meitä modernille 
lähetyskentälle internetin 
maailmaan. Heinäkuussa 
2016 Sansa järjestää nuorille 
aikuisille Summer Mission 
School -lähetysaktion ja -kesä-
koulun Kroatiassa. 

Intensiivisen 20 päivän ai-
kana tutustutaan syvemmin 
mm. videoiden, blogien ja 
kuvien tarjoamiin mahdolli-
suuksiin ilosanoman levittä-
misessä internetin sosiaali-
sessa mediassa.

Osallistumismaksu 350 € 
(koulutus, majoitus, ateriat). 
Matkajärjestelyt ja -kulut 
jokainen hoitaa itse. Lisätietoa 
sansa.fi/summermission-
school. Ota yhteyttä summer-
missonschool@gmail.com. 
Hakuaika päättyy 26.2.  



 RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
-radio-ohjelman neljännen kierroksen 
ensimmäiset talvikuukaudet sujuvat 1. 
Mooseksen kirjan ja Matteuksen evanke-
liumin äärellä.
 Tulevilla viikoilla käsitellään ensim-
mäisen Mooseksen kirjan lukuja:

HELMIKUU
Viikko 5 1. Moos. 16:1−18:8
Viikko 6 1. Moos. 18:9−21:34
Viikko 7 1. Moos. 22:1−24:32
Viikko 8 1. Moos. 24:33−27:29

MAALISKUU
Viikko 9 1. Moos. 27:30−31:16
Viikko 10 1. Moos. 31:17−34:17
Viikko 11 1. Moos. 34:18−37:36
Viikko 12 1. Moos. 38:1−42:17
Viikko 13 1. Moos. 42:18−47:10

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori Juk-
ka Norvanto. Toimittajana ja juontajana 
toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka sijaistaa 
Elina Vaittista puoli vuotta. Lähetysaihei-
sia haastatteluja toimittaa muun muassa 
Merja Kauppinen.
 Kunkin kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina kuullaan ajankohtainen 
teemaopetus. Jokainen raamatunopetta-
ja nauhoittaa myös jatko-osan, jonka voi 
kuunnella pelkästään Rkk-ohjelman audio-
sivuilta.
 Tammikuun 4. päivänä Sansan hen-
kilöstöjohtaja, pastori Marko Pihlajamaa 
puhui aiheesta Millainen on ristintie? 
Helmikuun 1. päivänä puolestaan Hengen 
Uudistuksen toiminnanjohtaja, pastori 
Marko Huhtala aiheesta Olenko kuulija vai 
tekijä?
 Maaliskuu 7. päivänä on vuorossa 
Sansan lähetystyöntekijä, raamatunopet-
taja David Ezzine, jonka aiheena on Miten 

puhua Jeesuksesta islaminuskoiselle?

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN 
(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta 
voi seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21 
(uusinnat arkiöisin klo 02 ja arkiaamuisin 
klo 06), Järviradiossa ma‒pe klo 6.30. 
Kaikkia opetuksia on mahdollista kuunnel-
la myös internetin kautta Sansan omilta 
audiosivuilta rkk-sansa.net.
 Lisäksi omaan älypuhelimeensa tai 
taulutietokoneeseensa voi ladata mo-
biilisovelluksen, jolla opetukset ovat 
kuunneltavissa. Sovelluksista on Android-, 
iPhone- ja Windows 8.1 -versiot. 

Rkk-ohjelman teemamaanantait ovat alkaneet

Henkilöstöjohta-
ja, pastori Marko 
Pihlajamaa piti 
Rkk-ohjelman 
ensimmäisen 
teemaopetuksen 
ristintiestä. Hän on 
käynyt tutustumas-
sa niin Israeliin kuin 
Jordaniaankin, 
kuva Ammanista.
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Sansan kuva-arkisto

Radiokanavien 
kuuluvuusalueet 
laajenevat

Lähetyskannatus-
tuotot

Testamenttituotot

  RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN  kuuluu Radio Deissä 
taajuuksilla: Espoo–Helsinki–Van-
taa 89,0 MHz, Haapavesi 107,4 MHz, 
Hämeenlinna 105,9 MHz, Joensuu 
107,4 MHz, Jyväskylä 94,1 MHz, 
Kajaani 100,0 MHz, Kemi 100,5 MHz, 
Kokkola 104,3 MHz, Kouvola 96,2 
MHz, Kristiinankaupunki 89,5 MHz, 
Kuopio 106,1 MHz, Lahti 106,4 MHz, 
Lappeenranta 96,0 MHz, Lohja 107,2 
MHz, Mikkeli 87,8 MHz, Oulu 106,9 
MHz, Pori 95,7 MHz, Rovaniemi 93,4 
MHz, Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki 
89,4 MHz, Tampere 98,8 MHz ja Turku 
107,3 MHz.
 Järviradiossa: Alajärvi 100,1 MHz 
ja 107,9 MHz (ent. Lehtimäki), Hel-
sinki 103,1 MHz, Jyväskylä 91,3 MHz, 
Kankaanpää 107,2 MHz, Kannus 92,7 
MHz, Kauhajoki 91,3 MHz, Kaustinen 
103,7 MHz, Kokkola 96,7 MHz, Kuo-
pio 102,9 MHz, Lestijärvi 99,1 MHz, 
Mikkeli 97,6 MHz, Pietarsaari 94,6 
MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Pori 98,3 
MHz, Pylkönmäki 90,5 MHz, Savon-
linna 89,6 MHz, Seinäjoki 99,1 MHz, 
Tampere 107,4 MHz, Turku 88,0 MHz, 
Vaasa 103,0 MHz, Viitasaari 89,6 MHz, 
Vimpeli 89,7 MHz ja Äänekoski 102,8 
MHz.

  RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN kuuluu lisäksi Ruotsissa 
Boråsin lähiradiossa (närradio) ja 
Pohjois-Norjassa sijaitsevan lähiradi-
on, Radio DSF:n, kautta. 

Lähde

  MOLEMPIEN radiokanavien, jotka 
lähettävät Suomessa Sansan Raamattu 
kannesta kanteen -ohjelmaa, kuulu-
vuusalueet ovat laajenemassa. Sekä 
Radio Dei että Järviradio tiedottivat 
marraskuussa muutaman päivän vä-
lein uusista taajuuksista.

 Niistä Radio Dein taajuus Kajaa-
nissa (100,0 MHz) toimii jo, samoin 
Järviradion taajuus Savonlinnassa 
(89,6 MHz).
 Lisäksi Järviradiolla on uudet toi-
miluvat Ouluun (107,4 MHz), Par-
kanoon (99,6 MHz), Raumalle (107,7 
MHz), Riihimäelle (104,9 MHz) ja 
Saloon (102,9 MHz). Niiden taajuudet 
otetaan käyttöön maaliskuussa. Radio 
Deillä taas on uusi toimilupa myös 
Vaasaan. 

Timo Lankinen

  EUROT EIVÄT ole toiminnasta erilli-
nen, ”likainen” alue, vaan kuvastavat 
toiminnan laajuutta ja painotuksia. 
Eurot ovat toiminnan kuvausta nume-
roiden avulla.

Taloudenhoito palvelee sekä ul-
koisia tarpeita − verottajaa, pankkeja, 
kirkon työryhmiä jne. − että Sansan 
omia, sisäisiä tarpeita työn suunnit-
telussa, tehokkuuden ja vaikuttavuu-
den arvioinnissa.

Kirjanpito täytyy hoitaa laeissa ja 
asetuksissa määriteltyjen periaattei-
den mukaisesti. Tulokset raportoi-
daan viranomaisille, sidosryhmille 
ja vuosikokouksessa ”omistajille” eli 
yhdistyksen jäsenille.

TULOSLASKELMASSA esitetään tilikau-

Eurot kuvaavat toimintaa numeroiden avulla
TALOUS Aloitamme sarjan, jossa Sansan taloutta tarkastellaan eri näkökulmista pala kerrallaan. 
Aiheet noudattavat tuloslaskelman ja taseen pääkohtia. Taloudenhoidon yleisrakenteen jälkeen 
aiheina ovat tulot ja menot sekä taseen vastaavaa ja vastattavaa. Joka kerta luodaan katsaus 
ajankohtaiseen taloustilanteeseen.

den toiminnan taloudellinen tulos: 
ylijäämä tai alijäämä ja siihen vaikut-
taneet yksittäiset tekijät, kuten lähe-
tyskannatustulot ja jäsenmaksutulot 
sekä tilikaudelle kuuluvat menot, 
kuten maksetut tuet ja palkkakustan-
nukset. Tuloslaskelma kuvaa vuoden 
toiminnan taloudellista vaikutusta ja 
resurssien kohdentamista.

Tase on tietyn ajankohdan poik-
kileikkaus senhetkisistä varojen ja 
velkojen määristä.

SISÄISEN LASKENNAN raportit, ana-
lyysit ja laskelmat palvelevat toi-
minnan suunnittelua. Merkittävin 
asiakirja on talousarvio ja sen toteutu-
maraportit. Talousarvio laaditaan jopa 
1,5 vuotta ennen kuin siihen merkityt 
tulot ja menot toteutuvat. Voimak-
kaasti muuttuvissa olosuhteissa on 

tärkeää arvioida talousarvion toteu-
tumista ja suunnitella toimenpiteitä, 
joilla muutoksiin voidaan reagoida.

Talousarvion tulojen toteutuminen 
on asia, joka ei ole pelkästään Sansan 
omissa käsissä. Siitä päättävät niin 
seurakuntien päättäjät kuin yksityiset 

Sansan työn tukijat.
Oheinen kuvio kertoo lähetys-

kannatuksen muutoksista kolmen 
vuoden aikana. Tuotot ovat lievästi 
laskeneet, mikä on asettanut suuria 
paineita toiminnan suunnittelulle. 
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▶ 13.2. RANUA Srk-talossa, 
Pappilantie 11, klo 11−16 Rovanie-
men rovastikunnan lähetyspäivä. 
Arkkipiispa Kari Mäkinen, pastori 
Louis Fernando Blanco Boliviasta, 
Sansasta mukana Raili Tapio.

▶ 21.2. OULU/Oulujoki Kirkos-
sa, Oulujoentie 69, klo 10 messu, 
saarna Arja Savuoja. Messun 
jälkeen Myllyojan srk-talolla, 
Koivumaantie 2, lähetyslounas 
ja lähetystilaisuus. ”Monin kielin 
keskeltämme…” Toivon sanoma 
pakolaisille, Savuoja.

▶ 28.2. MÄNTYHARJU/Per-
tunmaa Kirkossa, Kirkkotie, mes-
su klo 10, saarna Merja Vuohela. 
Messun jälkeen lähetystilaisuus. 
Intian vähemmistökielille tehtävä 
radiotyö, Vuohela.

▶ 28.2. YLÄ-SAVO/Iisalmi Py-
hän Ristin kirkossa klo 10 messu, 
saarna Pirjo Juntunen. Lähe-
tyslounas ja yläsalissa Medialähe-
tys Sanansaattajien lähetyspyhä-
tapahtuma. Aiheena SAT-7:n 
televisiotyö, Juntunen (seniori).

▶ 28.2. HYVINKÄÄ Vanhassa 
kirkossa, Uudenmaankatu 13, 
klo 18 kirkkoilta. Juonto Inga-Lill 
Rajala (seniori), puhe Pekka Kiuttu 
(seniori).

▶ 6.3. LAHTI/Joutjärvi Kirkos-
sa, Ilmarisentie 1, klo 16 lähetysil-
ta. Intian radiotyö, Matti Korpiaho 
(seniori).

▶ 6.3. TURKU JA KAARINA/
Martti Martinkirkossa, Huo-
vinkatu, klo 10 messu, saarna 
Timo Lankinen. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
Martin srk-talolla, Temppelinkatu 
1, Lankinen.

▶ 11.3. ENONTEKIÖ Hetan 
srk-talossa, Ounastie 121, klo 17 
lähetystilaisuus, Raili Tapio.

▶ 13.3. MUONIO Srk-talossa, 
Puthaanrannantie 11, klo 11 
messu, kirkkokahvit ja lähetystilai-
suus, Raili Tapio.

▶ 13.3. SYSMÄ Kirkossa, Kirk-
kokuja 1, messu klo 10. Messun 
jälkeen Olavin toimintakeskukses-
sa (Nuotta-sali), Uotintie 7. tarjoilu 

ja arpajaiset. Klo 12 Naistenpäivät. 
Usko, toivo ja rakasta, Inga-Lill 
Rajala (seniori).

▶ 14.3. OULAINEN Ahonperän 
leirikeskuksessa, Ahonperäntie 
417, naisten saunailta. Hanna-työn 
esittely, Arja Savuoja.

▶ 19.3. KALAJOKI Kalajoen Kris-
tillisellä Opistolla, Kasarmintie 2, 
Opiston ystävien päivät (19.−20.3.) 
Opiston ystävien juhla klo 18. San-
san työ Intiassa, Arja Savuoja.

▶ 30.3. HÄMEENLINNA/Lam-
mi Vapaaehtoiskeskus Keitaassa, 
Lamminraitti 37, klo 10−12 lähe-
tyspiiri, Salamat Masih (seniori).

▶ 1.−3.4. SOTKAMO Vuoka-
tinrannassa, Vuokatinrannantie 
8, Naistenpäivät, Pirjo Juntunen 
(seniori). Katso ohjelma vuokatin-
ranta.fi.

▶ 3.4. ORIMATTILA Anninkam-
marissa, Erkontie 26, klo 18 Nuttu-
piiri. Mitä on Hanna-työ?, Jaana 
Lescelius (Hanna-lähettiläs).

▶ 3.4. HAAPAJÄRVI Kirkossa, 
Kirkkokatu 1, klo 10 messu, saarna 
Arja Savuoja. Messun jälkeen lä-
hetystilaisuus srk-talolla, Ronkaa-
lankuja 3. Satelliittitelevisio toivon 
lähettinä, Savuoja.

▶ 3.4. ALAJÄRVI/Lehtimä-
ki Alueellinen Hanna-päivä. 
Kirkossa, Kirkkotie 24, klo 10 
messu, saarna Mervi Viuhko. 
Lehtimäen srk-kodissa, Matkatie 
1, lähetyslounas ja päivän jatko 
teemalla Jumalan juoksutyttöi-
nä. Satu Hauta-aho (VAT), Marjo 
Kuoppa-aho (VAT), Mervi Viuhko 
ja Lehtimäen hannat.

▶ 16.4. SOINI Srk-talolla, Mul-
tiantie, klo 13 naistenpäivä. Tule 
Kristus huomiseenkin -näytelmä 
Leena Valkeus, Sansasta Satu 
Hauta-aho (VAT) ja Mervi Viuhko.

* * *
▶ 25.−27.7. ORAVAINEN 
Eläkeläisten leiri Laihian srk:n 
Seura-rannan leirikeskuksessa, 
Stenovägen 180, Oravaisissa. 
Mukana mm. Pirjo Antila (VAT). 
Yhteistyössä Laihian srk ja 
Sansa.

sansa.fi                               sansa@sansa.fi sansa.fi/mediapankki @SanansaattajatMedialähetys Sanansaattajat

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

▶ 14.2. HELSINKI Mikael Agri-
colan kirkossa, Tehtaankatu 23, 
klo 18 Tuomasmessussa Sansan 
mediamessu. Katso Tuomas-
messu suorana nettilähetyksenä 
YouTubesta tai kuuntele Radio 
Deistä (Taajuudet tämän lehden 
sivulla 18.)

▶ 14.2. HELSINKI/Vuosaari 
Kirkossa, Satamasaarentie 7, klo 
11 messu, saarna Juha Auvinen. 
Lähetystilaisuus radiolähetys-
työstä Intian vähemmistökielille, 
Auvinen.

▶ 14.2. HELSINKI/ Paavali Paa-
valinkirkossa, Sammatintie 5, klo 
10 messu, saarna Anitta Vuorela. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Vuorela.

▶ 14.2. HEINOLA Heinolan kir-
kossa, Siltakatu 18, klo 10 messu, 
saarna Seija Uimonen. Messun 
jälkeen srk-keskuksessa, Harjuka-
tu 9, kirkkokahvit ja lähetystilai-
suus, Uimonen (seniori).

▶ 14.2. HÄMEENLINNA/Kalvo-
la Kirkossa, Iittalantie 300, klo 
10 messu, keskustelusaarnassa 
Antti Herkkola ja Merja Vuohela. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Intian vähemmistökielille tehtävä 
radiotyö, Vuohela.

▶ 14.2. TURKU/Tuomiokirk-
kosrk Tuomiokirkossa, Tuo-
miokirkonkatu 1, klo 10 messu, 
saarna Marja Soikkeli. Eerikin 
kokoussalissa, Eerikinkatu 1, 
Hanna-piiriläisten tarjoilemat 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Soikkeli.

▶ 14.2. VANTAA/Vantaankos-
ki Myyrmäen kirkossa, Uomatie 
1, messu klo 10, mukana Inga-
Lill Rajala. Kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus, Rajala (seniori).

▶ 14.2. HYVINKÄÄ Kirkossa, 
Hämeenkatu 16, klo 10 messu, 
saarna Matti Korpiaho. Kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus vierei-
sessä srk-keskuksessa, Korpiaho 
(seniori).

▶ 14.2. TAMPERE/Harju 
Pispalan kirkossa, Pispalan 
valtatie 16, klo 11 messu, saarna 
Salamat Masih. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus, Masih (senio-
ri). Pispalan hannat tarjoavat 
kirkkokahvit.

▶ 14.2. TAMPERE/Eteläinen 
Viinikan kirkossa, Kaartotie 1, 
klo 10 messu. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus Hanna-työstä, 
Kaija Luoma (vapaaehtoinen). 

▶ 14.2. JÄRVENPÄÄ Kirkossa, 
Kirkkotie 4, klo 10 messu, ko-
lehtipuhe Mervi Viuhko. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus: Medialähetys mahdol-
listaa evankeliumin etenemisen 
yli kaikkien rajojen, Viuhko.

▶ 14.2. ESPOO/Olari Matin-
kappelilla, Liisankuja 3, klo 12 
rukouslaulumessu. Messun 
jälkeen lähetysjuhla: Medialähe-
tystyöllä tavoitetaan miljoonia 
ihmisiä, Timo Lankinen.

▶ 14.2. HOLLOLA Sovituksen-
kirkossa, Keskuskatu 2, klo 10 
messu, saarna Pekka Kiuttu. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Kiuttu (seniori).

▶ 14.2. LOPPI Kirkossa, Pilpa-
lantie 1, klo 10 messu, saarna 
Marko Pihlajamaa. Lähetystilai-
suus kirkon srk-salissa, Marko 
Pihlajamaa.

▶ 14.2. NURMES Kirkossa, Kirk-
kokatu 17, messu klo 10, saarna 
Pirjo Juntunen. Messun jälkeen 
Rukoushuoneella, Kirkkokatu 
11, lähetystilaisuus, Juntunen 
(seniori).

Kirkkoon Sansan kolehtipyhänä 14.2.

▶ 14.2. ALAVUS Töysän kirkossa, 
Kappelitie 4, klo 10 jumalanpal-
velus, saarna Pirjo Antila. Kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus: Intian 
vähemmistökielillä tehtävä työ, 
Antila (VAT).

▶ 14.2. KANGASNIEMI Kirkos-
sa, Kirkkoniementie 2, klo 10 
messu, saarna Ilkka Asikainen. 
Messun jälkeen lähetystilaisuus 
viereisessä srk-talossa, Asikainen 
(seniori).

▶ 14.2. SIEVI Kirkossa, Haikolan-
tie 44, klo 10 messu, saarna Arja 
Savuoja. Messun jälkeen lähetys-
tilaisuus srk-kodilla, Haikolantie 
44, Medialähetyksellä ilosano-
maa Intiaan, Savuoja.

▶ 14.2. VANTAA/Hämeenkylä 
Kirkossa, Auratie 3, klo 10 messu, 
saarna Timo Reuhkala.

Yksi Sansan kolehtipyhän tilaisuuksista vietetään Mikael Agricolan kirkos-
sa Helsingissä. Messu alkaa klo 18, jolloin sitä voi myös katsoa YouTubesta 
ja kuunnella Radio Deistä. Kuva aikaisemmasta Tuomasmessusta.

Tuomasmessussa Sansan mediamessu
Markku Pihlaja

Nauhoita 
ystävä!

  MEDIALÄHETYKSEN ko-
lehtipyhän toimintaidea ystä-
vänpäivänä 14.2. on Nauhoita 

ystävä – punaisella nauhalla 
lähetysrakkauteen. Nauha 
lahjoitetaan toiselle, se osoittaa 
siunauksen ja on kutsu lähe-
tystyöhön.

Varaa kirkkaanpunaista 
satiininauhaa, leikkaa sitä 
pätkiksi ja jaa esimerkiksi 

messuun tai kirkkokahveille 
tulijoille ovella, kun toivotat 
heidät tervetulleiksi.

Vaikkapa kolehtipuheen 
yhteydessä voi kertoa, milloin 
nauhan voi sitoa vieressä 
istuvan ranteeseen tai napinlä-
peen. Toki kirkkovieras voi si-

toa nauhan omaankin käteen-
sä tai esimerkiksi laukkuunsa.

Nauha muistuttaa Jumalan 
rakkauden ja evankeliumin 
kulusta sydämestä sydämeen. 
Nauhalla välität viestiä lähe-
tysrakkaudesta: ystävästä kau-
kana, esimerkiksi Intiassa. 

Mervi Viuhko



Elämää suuremmalla asialla
MUKANA MISSIOSSA Helsinkiläinen Hanna-lähettiläs Tuija 
Mäkinen näkee lähetystyön elämää suurempana asiana, 
koska evankeliumi kuuluu kaikille. Meille kaikille.

Leena Punkari

Vaikka nivelrikko vaivaa 
Tuija Mäkistä, 61, toisinaan 
niin paljon, että hän kulkee 
kahden kyynärsauvan 

varassa, hän ei halua jäädä neljän 
seinän sisälle. Hän haluaa osallistua 
ja tehdä, mitä milloinkin kohdalle 
osuu.

 − Jos osuu kohdalle kahvin-
keittovuoro, sitten keitetään kahvia. 
Jos osuu kohdalle esirukousvuoro, 
sitten rukoillaan, Mäkinen heläyttää.

 Toki rajoitteitakin työkyvyt-
tömyyseläkkeelle toissasyksynä 
päätyneellä Mäkisellä on. Hän on 
joutunut luopumaan muun muassa 
vapaaehtoiseen pelastuspalveluun 
osallistumisesta, koska maastoon ei 
ole menemistä.

Veivaamassa radiota

Tuija Mäkinen asui lapsuutensa ja 
nuoruutensa Vaasassa. Rippikoulus-
ta hän sai Uuden testamentin.

 − Ehkä siksi olen tykästynyt 
erityisesti psalmeihin. Ja onhan Jo-
hannes 3:16 puhutteleva: ”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon…”

 − Heti rippikoulun jälkeen 
ryhdyimme seurakunnassa rakenta-
maan nuorisomessua, suomenkieli-
set ja ruotsinkieliset yhdessä. Se oli 
hyvää aikaa.

 Mäkinen käy kesäisin edelleen 
ystävänsä mökillä Vaasan saaristos-
sa, ja muitakin nuoruuden kaveripo-
rukasta on mukana. Sinne Tuija on 
hankkinut veiviradionkin, eikä sitä 
suinkaan kuunnella patterien avulla.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Päiväys

Allekirjoitus

LIITY NYT
Sansan kannattavaksi jäseneksi

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

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

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ KIITOS,
Haluan liittyä 
Medialähetys 
Sanansaattajien 
kannattavaksi jäseneksi

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

Jäsenenä saan Lähde-lehden.

Voit liittyä jäseneksi myös netissä:
sansa.fi

Mummun rukousopissa

Hyvältä Mäkinen muistaa myös Itä-
Suomessa asuneet Aino-mummun 
ja Otto-papan, äitinsä vanhemmat. 
Enonkoskelle mentiin kesälomilla. 
Tekemistä riitti.

 Lähdön kynnyksellä tuli jo ikä-
vä, koska Tuija tykkäsi mummusta 
kovasti. Mummu opettikin hänet 
yhteisen iltarukouksen viettoon 
määrättynä kellonaikana.

 − Hän lohdutti, että saman täh-
titaivaan ja taivaankannen allahan 
me olemme. Voimme ajatella näke-
vämme toisemme, vaikka etäisyyttä 
onkin.

Sansan ja SLS:n juhlissa

Tuija Mäkinen opiskeli kulttuuri- ja 
nuorisosihteeriksi, teki kummankin 
alan töitä Keski-Suomessa ja muutti 
Helsinkiin vuonna 1989. Työ järjes-
tösihteerinä oli raittiusjärjestössä, 
jota ei itsenäisenä ole enää olemas-
sakaan.

 Eläkkeelle Tuija jäi Helsingin 
kaupungin päihdepoliklinikalta 
toimistosihteerinä. Hän oli ollut 
aikaisemmin seurakunta-aktiivi ja 
toiminut jossakin vaiheessa myös 
seurakuntasihteerinä, jolla oli vas-
tuuta sekä lähetys- että aikuistyöstä.

 − Kuusi, seitsemän kertaa olin 
käynyt seurakunnan – ensin Mellun-
mäen, sitten Mikaelin − valtakirjalla 
sekä Medialähetyspäivillä että Lähe-
tysseuran Lähetysjuhlissa.

 − Hain omaa paikkaani ja se 
löytyi lähetystyöstä. Heli-tyttäreni 
opiskeli sosionomiksi (AMK) suun-

tautumisvaihtoehtonaan nuoriso-
työnohjaaja ja valitsi yhdeksi har-
joittelupaikakseen Kroatian, jossa 
Sansan lähetystyöntekijä Elina Braz 
de Almeida oli hänen ohjaajansa.

Hanna-työ kolahti

Viime syyskuussa Tuija oli perusta-
massa Hanna-piiriä, joka kokoontuu 
Länsi-Pasilan kappelissa Meilahden 
seurakunnassa. Viime marraskuus-
sa hän osallistui Turussa Suomen 
Hanna-työn juhlakonferenssiin ja 
innostui ikihyviksi.

 − Maailman naiset rukoilevat 

yhdessä paremman elämän puolesta 
ja kouluttavat heitä, jotka ovat hei-
koilla!

 Tietoa Hanna-työstä Mäkinen 
hankkii erityisesti Sansan Faceboo-
kista ja Lähde-lehdestä. Nykyisin 
hän on myös Hanna-lähettiläs, joka 
on käynyt ensimmäisen osan Sansan 
koulutuksesta.
 Sansan kolehtipyhänä 14. helmi-
kuuta Mäkinen palvelee Tuomas-
messussa Helsingissä esirukous-
johtajana. Tuomasmessu on hänelle 
tuttu jo ennestään, Samoin Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunta ja Vanha 
kirkko ja… 

− Jeesuksen löytäminen antaa paljon. Asia on yhteinen ja yhdistää, vaikka jokin poruk-
ka sattuisi muuten olemaan vieras. Olemme yhteisö, jonka yksi jäsen olen, Tuija Mäki-
nen kuvaa ja kannustaa kaikkia mukaan vapaaehtoistyöhön.

Marja Soikkeli
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