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”Kaikki kuulemme
omalla kielellämme”
ari
unk
na P
Lee

ENSIMMÄISENÄ HELLUNTAINA koolla ollut
suuri joukko ihmisiä kuuli kohahduksen taivaalta,
näki tulisia kieliä laskeutuvan kunkin päälle, täyttyi Pyhällä Hengellä ja alkoi puhua.
Kansainvälisessä joukossa jokainen kuuli puhuttavan äidinkieltään: ”Meitä on täällä partilaisia,
meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta
ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta,
Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on
tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä
juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on
kreetalaisia ja arabialaisia – ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan
suuria tekoja.” (Ap. t. 2:9–11)
Pyhän Hengen työ ei rajoittunut vain Jerusalemiin ensimmäisenä helluntaina vaan levisi koko
maailmaan, ja jatkuu yhä.
MEDIALÄHETYSTYÖSSÄ HELLUNTAIN ihme toteutuu, kun Jumalan sanaa kuunnellaan sadoilla
kielillä eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Intiassa
kristilliset ohjelmat ovat ainoita, joita radioidaan
eräillä paikallisilla kielillä. Siksi ne kiinnostavat
miljoonia kuuntelijoita.
Sansan medialähetystyön tuloksena sanoma
Kristuksesta tavoittaa ihmisiä myös esimerkiksi
Indonesiassa, Etu- ja Keski-Aasiassa, Kiinassa ja
monissa Afrikan maissa, yhteensä 36 kielellä.
OMALLA KIELELLÄ kuultu Jumalan sana puhuttelee ihmisiä, Pyhä Henki herättää heissä kiinnostuksen evankeliumia kohtaan ja synnyttää uskon
Jeesukseen. Ihmiset, joilla ei ole muuta mahdollisuutta evankeliumin kuulemiseen, löytävät radioja televisio-ohjelmien tai internetin ja sosiaalisen

Jumalan valtakunta etenee
vastustamattomasti kaikkialle
maailmaan.
median kautta yhteyden kristilliseen
seurakuntaan ja saavat kasteen.
KOLMIYHTEINEN JUMALA kutsuu ja Pyhän Henkensä kautta varustaa työhönsä kristittyjä, joiden
yhteinen tehtävä on julistaa evankeliumia Kristuksesta koko maailmalle. Yhteistyöjärjestöjensä ja
-kirkkojensa kautta Sansa on osa maailmanlaajaa
kristillisen mediatyön verkostoa.
Sansan näky on viedä evankeliumi median
välityksellä ihmisille, jotka eivät vielä tai eivät
enää tunne Jeesusta Vapahtajanaan. Viime vuonna
työmme ulottuvilla oli yli kaksi miljardia ihmistä
Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa.
VIESTINTÄMAAILMA MUUTTUU erityisesti uuden
teknologian myötä. Median kautta tavoitetaan miljoonia sellaisia ihmisiä, jotka eivät muuten kuulisi
evankeliumia omalla kielellään. Kristilliset mediasisällöt ovat erityisen tärkeitä oloissa, joissa kirkko
ei voi toimia vapaasti, eivätkä kristityt kokoontua
yhteen.
Jumalan Henki puhaltaa missä tahtoo. Luther
on todennut Isä meidän -rukouksen toista pyyntöä ”Tulkoon sinun valtakuntasi” selittäessään,
ettei sanan vaikutukselle voi kukaan asettaa rajoja.
Jumalan valtakunta etenee vastustamattomasti
kaikkialle maailmaan.

Eikö Jumalaa voikaan tuntea?
SYDÄMELLÄMME ON evankeliumin
eteenpäin vieminen median avulla erityisesti sinne, missä sitä ei vielä ole kuultu.
Toivomme ja rukoilemme, että ohjelmien
katsojat ja kuulijat oppisivat tuntemaan
Jumalan.
Päivän teksti (22.5.) puhuu kuitenkin
Jumalasta salattuna: ”Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen
viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä!” (Room. 11:33).
Eikö Jumalaa voikaan tuntea? Jeesuksen meille antama lähetyskäsky kehottaa
meitä tekemään kaikista kansoista hänen
opetuslapsiaan opettamalla ja kastamalla.
Tätä käskyä me toteutamme monin eri
tavoin: rukoillen ja lahjoittaen, lähtien
tai lähettäen. Kukaan ei kuitenkaan tule

uskoon siksi, että joku niin käskee. Se on
Pyhän Hengen työtä.

VAIN JUMALA näkee ihmisen sydämeen
ja tietää tarkalleen, mitä kaipaa intialainen maanviljelijä, indonesialainen
imaami tai afganistanilainen perheenäiti.
Hän vastaa salatuimpiin tarpeisiin niin
kuin vain Luoja voi. Ihmisen ja Jeesuksen
välille syntyy elävä suhde.
Ympäri maailmaa kuulijoilta ja katsojilta saamissamme palautteissa toistuu
ajatus, että käännyttyään Jeesuksen puoleen he ovat saaneet rauhan sydämeensä
ja tarkoituksen elämälleen. Ennen mielen
on täyttänyt viha, pelko ja syyllisyys.
Tilalle on tullut vakuuttuminen siitä, että
Jumala rakastaa minua ja syntini ovat
anteeksi annetut.
Tällainen on Jeesus, tämän Jumalan me
tunnemme.

Aura Laihinen

Kristiina Erelä
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aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen
jäseniä sekä Hanna- ja Sansa-lähettiläitä
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MUKANA MISSIOSSA Erityisopettaja
Arto Varis johtaa puhetta Lappeenrannan ja Lappeen seurakuntien yhteisessä
lähetystyöryhmässä. Välillä hän on
myös rukouskummi.

TIIVISTELMÄ SANSAN vuosikerto-

muksesta 2015.

INTIAA ENSIKERTALAISENA

Timo Lankinen näki, kuuli, haistoi ja
maistoi. Matka oli kulttuurishokki.
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PÄÄJUTTU Indonesia on asukasluvultaan maailman suurin muslimimaa,
mutta enemmistö Balin saarella on
hinduja. Sansa tukee Indonesiassa mediakoulutusta teologian opiskelijoille.
Elämän aalloilla 21.−22.5.2016 Lappeenrannassa. Sansan saarnaajat rovastikunnan seurakuntien messuissa kello 10.

1 euro/pmm + alv 24 %
vuodessa 5 numeroa, joista
2 liitteenä Sana-lehden
yhteydessä
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RUKOUS

KIRJE KENTÄLTÄ Sirpa Rissanen
kertoo työstään SAT-7:n palveluksessa
Kyproksessa.

Kannen kuva

oL
Tim

Annaleena Pakkanen

inen
ank

Ensikokemusta Intiasta ei
unohda koskaan
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, muslimimaat, Kaakkois-Aasia ja Kiina. Sansalla on lähetystyöntekijöitä
arabiankielisessä tv-työssä Ranskassa sekä projektityöntekijöitä hindinkielisessä tv-työssä Intiassa. Yhdistyksen työntekijöitä on myös sekä SAT-7:n, TWR-Euroopan että Kroatian
evankelisen kirkon työyhteydessä. Kolme lähettiä tai projektityöntekijää tekee medialähetystyötä asemapaikkanaan
Suomi.

Intian kaduilla ja teillä kohtaavat ihmiset, eläimet
(varsinkin naudat), autot, moottoripyörät, riksat...
Kameran osuma Andhra Pradeshin osavaltiossa.
Sivu 15.

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.

LÄHDE 3/2016 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään aina
omin jaloin. Tässä numerossa on 4-sivuinen tiivistelmä Sansan vuosikertomuksesta 2015. Lisäksi Aasiassa on
koettu niin Indonesiaa kuin Intiaa ja Libanonissa pakolaisleiri.
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90 prosenttia seurakunnista
avusti turvapaikanhakijoita
Kirkon tiedotuskeskus

VUODEN 2015 LOPPUUN mennessä Suomesta haki
turvapaikkaa yli 32 000 henkilöä. Vuotta aikaisemmin
hakijoita oli siihen verrattuna noin kymmenesosa.
Evankelis-luterilaiset seurakunnat panostivat merkittävästi turvapaikanhakijoiden tukeen ja vastaanottamiseen. Lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) seurakunnasta reagoi kriisiin. Tieto perustuu Kirkon tutkimuskeskuksen tammi-maaliskuussa 2016 seurakunnille
tekemään kyselyyn.
− Seurakunnissa on monenlaista osaamista ja kokemusta, jonka merkitys nousi esiin tässä tilanteessa,
kirkkohallituksen pakolais- ja maahanmuuttajatyön
asiantuntija Marja-Liisa Laihia toteaa.
ERI PUOLILLE MAATA perustettiin viime vuoden loppuun mennessä yli 180 uutta vastaanottokeskusta.
Noin joka kymmenes seurakunta antoi tiloja hätämajoituksen järjestämistä varten.
Seurakunnista 60 prosenttia järjesti tavara- tai vaatelahjoituksia, 53 prosenttia keräsi ylimääräisiä kolehteja
turvapaikanhakijoiden auttamiseksi.
Lukuisat seurakunnat järjestivät yhteisiä tapaamisia
tai toimintaa pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Yli
kolmasosa seurakunnista kutsui heitä seurakunnan
yhteisiin hengellisiin tilaisuuksiin. Runsas neljännes
seurakunnista järjesti ruokailuja, urheilutapahtumia tai
muuta ohjelmaa. Noin joka kuudes seurakunta organisoi ystävä- tai tukihenkilötoimintaa.
KYSELY LÄHETETTIIN kaikkiin vuonna 2015 toimineisiin
412 seurakuntaan. Niistä 409 vastasi.

Aukiolot ja ilmestyminen
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (SANSA)

toimisto Hyvinkäällä ja Lähetyskauppa Putiikki sekä
puhelinvaihde on suljettu koko heinäkuun.
LÄHDE-LEHDEN seuraava numero 4/2016 ilmestyy
syys‒lokakuun vaihteessa. Sen aineistopäivä on
perjantai 26.8.

Aurinkoista ja siunattua kesää kaikille!

Zahlén pakolaisleiri Libanonissa on muodostunut viinitarhan keskelle. Satelliittitelevisiojärjestö SAT-7 lähettää muun muassa arabiankielistä kouluohjelmaa, joka välittää katsojille toivoa, tietoa ja iloa. Suunnitelmissa on kokonainen koulutuskanava, työnimeltään SAT-7 Education.

Syyrian pakolaiset
kaipaavat kotiin

Vajaan kuuden miljoonan asukkaan Libanon on ottanut vastaan noin 1,2
miljoonaa Syyrian ja 450 000 Palestiinan pakolaista.
Juha Auvinen

HEDELMÄLLISESSÄ

Bekaanlaaksossa, Zahlén
kaupungissa sijaitsevassa
pakolaisleirissä asuu Syyrian
Alepposta ja Damaskoksesta
paenneita. Niukissa leirioloissa lähes jokaisen majan ja
teltan katolla tai kupeessa
on kaksi tärkeää varustetta:
vesisäiliö ja satelliittilautasantenni.
Yhden majan edessä
muslimiperheen äiti Ammina pitelee sylissään veljensä

Kristillistä mediaa 55 maasta
verkostoitui Thaimaassa
Eila Murphy

POHJOIS-THAIMAASSA Chiang
Main kaupungissa kokoontui 29.3.–
9.4. mediaosaajia ympäri maailmaa
innostavaan kolmiosaisen konferenssin kokonaisuuteen. Se sisälsi koulutusosan, katsausosan ja aineisto-osan,
jossa teemana tänä vuonna oli video.
Kuudetta kertaa järjestetyssä varsinaisessa EMDC-konferenssissa oli
460 osallistujaa 138 järjestöstä ja 55
maasta.
PUOLET KONFERENSSIN osanottajista
työskentelee vähemmistökansojen
keskuudessa, puolet edustaa järjestöjä, jotka tuottavat tai välittävät kristillisiä sisältöjä vähemmistökansoille.
Pyrkimyksenä oli, että he verkostoituisivat keskenään.

poikaa Ahmedia. Perheen isä
Hussein ja tyttäret Warada, 8,
Rowa, 9, ja Farah, 4, järjestelevät vähiä tavaroitaan.
Perhe on elänyt viinitarhaan rakennetussa leirissä
neljä vuotta. Nuorin tytär on
syntynyt heidän siellä asuessaan.

Paikallisseurakunta
pitää pyhäkoulua
Pakolaisleirin lapset osallistuvat kolmena päivänä viikossa
paikallisen baptistiseurakun-

nan pyhäkouluun. Oppaana
toimineen Nazihin mukaan
200–300 jäsenen seurakunta
avustaa 12 000 pakolaista,
niin kristittyjä kuin muslimeja.
Paperittomille pakolaisille on tarjolla vain tilapäistöitä. Siitäkin Ammina on
kiitollinen, sillä he maksavat
asumuksestaan ja vedestä.
Hänen kahden nuoremman
veljensä Basharin, 19, ja
Brahimin, 18, suurin toive
on päästä palaamaan Aleppoon.

Eila Murphy

CostaStudio

Konferenssi on syntynyt raamatunkääntäjien piirissä, ja monet
kokouksen osanottajista edustivatkin
raamatunkääntämiseen keskittyneitä
järjestöjä. Valtaosa oli mobiiliteknologian kehittäjiä tai video- ja visuaalisia
sisältöjä valmistavista järjestöistä.
PYRKIMYKSENÄ OLI rohkaista vähemmistökansojen keskuudessa työtä
tekeviä uskomaan siihen, että maailmanlähetyksen saattaminen päätökseen on mahdollista elinaikanamme.
Viime vuosina tapahtunut tekninen
kehitys on nopeuttanut päämäärän tavoittamista raamatunkäännöstyössä.
Lisäksi on kansanryhmiä, jotka hyötyvät enemmän oraalisesta (puhuttu)
kuin painetusta käännöksestä.
AASIAN RADIOTYÖHÖN keskittyneen

Sansan mediakehitysjohtaja Ilkka Kastepohjalla jäi luentojen välissä aikaa konsultoida
FEBC-Mongolian Wind FM -radioaseman työntekijöitä Byambajav Byansgalania ja
Samsarmaa Battulgaa.

FEBC:n 20 työntekijää seitsemästä eri
maasta osallistui koulutusosaan. He
oppivat videointia, digitaalisen median soveltamista, audioiden tuottamista sekä tuotettujen sisältöjen arvioimista kulttuureihin sopiviksi.

Koulutuksen jälkeen Sansan lähetti, mediatutkija Eila Murphy tiiminsä kanssa käytti päivän osallistujien
oppimisen arviointiin. Uudet tiedot
ja taidot pitäisi osata ottaa käyttöön,
kun kukin palaa työhönsä.
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Ymmärrämmekö
ajan merkkejä?
TEOLOGIA Jeesus moitti aikansa hengellisiä johtajia siitä, etteivät he ymmärtäneet ajan merkkejä: ”Maan ja
taivaan ilmiöt te kyllä osaatte tulkita, kuinka sitten ette tätä aikaa?” (Luuk.12:54). Synnin eräs salakavala muoto
on loputon erilaisten merkkien ja edellytysten vaatiminen uskomisen ehtona. On kuitenkin aivan eri asia
tarkkailla nykyistä aikaa ja sen ilmiöitä kuin arvuutella, milloin loppu tulee.
Risto A. Ahonen

Timo Reuhkala

A

ikamme suuret historialliset
muutokset haastavat meidät
ottamaan kantaa siihen, mitä
on tapahtumassa ja minne
olemme menossa.
Kukapa olisi uskonut muutamia
vuosikymmeniä sitten, että suurten
kristillisten herätysten näyttämönä
ovat juuri ne maat, joissa valtiojohto
ilmoitti mahtipontisesti uskonnon
ajan olevan lopullisesti ohi (esimerkiksi Kiina, Albania).
Ihmettelyä on herättänyt myös Afrikan kristittyjen määrän kasvu. Siellä
kristittyjä tulee olemaan parin vuoden
sisällä enemmän kuin Euroopassa,
jossa nykyisin asuu jo noin kolme miljoonaa afrikkalaista kristittyä.

Miljoona ihmistä ei kuulu
kirkkoon Suomessa
Hyvän taustan nykyiselle Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon tilanteelle tarjoaa Juha Sepon kirjoittama
perusteellinen elämäkerta arkkipiispa
Martti Simojoesta.
Kirja laajenee sodanjälkeisen aikakauden kuvaukseksi suomalaisesta
yhteiskunnasta, jossa arkkipiispa oli
maan vaikutusvaltaisimpia johtajia.
Kun kirkkoon kuului yli 90 prosenttia
kansasta, Simojoki saattoi kansainvälisissä yhteyksissä puhua koko
kansan nimissä.
Simojokeen voi sanoa päättyneen
yhden aikakauden, jonka jälkeen
suomalainen yhteiskunta on merkittävästi muuttunut. Keskellämme elää
nykyisin noin miljoona kirkkoon kuulumatonta ihmistä. Heidän joukossaan on paljon piilokristittyjä, mutta
myös monia, jotka on kuin rokotettu
kirkkoa vastaan, eivätkä he enää halua kuulla Kristuksesta mitään.
Kirkolla ei ole lupa holhota heitä ja
pitää heitä kristittyinä vastoin heidän
tahtoaan.

Värillisten kristittyjen määrä
Euroopan kirkoissa kasvaa
Kirkon kohtalaisen hyvä tilanne ei
saisi peittää sitä, että kirkon identiteetti on hämärtynyt aikana, jolloin
kristilliset kirkot ja maailman uskontotilanne ovat suurten mullistusten
alaisia.
Maahanmuutto on osaltaan joh-

Ihmettelyä on herättänyt Afrikan kristittyjen määrän kasvu. Siellä kristittyjä tulee
olemaan parin vuoden sisällä enemmän kuin Euroopassa, jossa nykyisin asuu jo noin
kolme miljoonaa afrikkalaista kristittyä.

Maahanmuutto on
osaltaan johtanut
paikallisseurakunnat
keskelle todellista
lähetystilannetta.
tanut paikallisseurakunnat keskelle
todellista lähetystilannetta. Maahamme on saapunut suuri määrä ihmisiä
maista, joissa kristinusko on kielletty
tai sen harjoittaminen tehty vaikeaksi.
Euroopan kirkot ovat joutuneet
myös toisenlaisen yllättävän ilmiön
eteen, kun eri maihin on muuttoliikkeen myötä saapunut paljon afrikkalaisia, aasialaisia ja latinokristittyjä.
Muissakin suurkaupungeissa kuin
Lontoossa kehitys johtanee siihen,
että enemmistö jumalanpalvelukseen
osallistuvista saattaa olla sunnuntaisin värillisiä kristittyjä.

nassa kansainvälisyyskasvatuksen
uranuurtajina ja yhteyksien luojina eri
puolilla maailmaa.
Esimerkiksi Suomen Lähetysseura
ja helluntailaisten Fida ovat Suomen
suurimpina lähetysjärjestöinä verkostoituneet monipuolisesti kansainvälisessä yhteistyössä. Medialähetys
Sanansaattajien (Sansa) mediatoiminta on puolestaan edellyttänyt laajojen
yhteyksien solmimista globaalissa
maailmassa.
Kirkon uudessa lähetystyön linjauksessa Yhteinen todistus todetaan
järjestöjen tehtävästä: ”Kirkon lähetysjärjestöt tukevat asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan seurakuntia ja
hiippakuntia niiden missionaarisuudessa ja lähetystehtävän toteuttamisessa.”
Hieno tavoite, mutta pystyvätkö
järjestöt uusiutumaan ja toimimaan
lähetystyön asiantuntijoina tulevaisuudessakin. Vai tyytyvätkö ne kulkemaan virran mukana ja alistumaan
siihen, että lähetys pysyy kirkon
elämässä vain yhtenä työmuotona,
eivätkä kyseenalaista kirkon toiminnan lokeroitumista. Riittääkö lähetysjärjestöille reviirinsä turvaaminen, ja
jäävätkö paikallisseurakunnat vain
eräänlaisiksi vierailukohteiksi.

Kristinuskon edistymiseen
Afrikassa ei uskottu

Lähetysjärjestöillä edellytyksiä
profeetalliseen vastuunkantoon

Edinburghin lähetyskonferenssi 1910
piti Aasiaa kristinuskon tulevana
kasvualueena muun muassa siksi,
että Kiinan ja Japanin ylimystössä oli
ilmennyt kiinnostusta länsimaista
korkeatasoista sivistystä kohtaan.
Sen sijaan Afrikkaa pidettiin kulttuurisesti takapajuisena alueena, eikä
kristinuskon edistymiseen sillä mantereella uskottu. Kristittyjen lukumäärä oli vuonna 1910 Afrikassa noin 10
miljoonaa, kun se vuoden 2016 alussa
oli noin 551 miljoonaa.
Arvostettu professori Andrew J.
Walls on väittänyt, että se mitä Afrikassa nyt tapahtuu, vaikuttaa koko
muun maailman uskonnolliseen kehitykseen kauaksi eteenpäin.

Kirkossamme tarvittaisiin kipeästi
profeetallista ääntä ja sellaisia profeetallisia yhteisöjä, jotka auttavat muuta
kirkkoa tunnistamaan sen maailmanlaajan muutoksen, jonka näkyvimpiä
merkkejä ovat tuhansien maahanmuuttajaseurakuntien perustaminen
Eurooppaan sekä kymmenientuhansien korealaisten, kiinalaisten, intialaisten ja nigerialaisten lähetystyöntekijöiden hakeutuminen lähetystyöhön
eri puolille maailmaa.
Lähetysjärjestöillä olisi edellytykset maailmanlaajan tilanteen arviointiin vankan kielitaidon, kulttuurien
tuntemuksen ja kansainvälisten yhteyksiensä pohjalta.
Sellainen vastuunkantaminen edellyttää kuitenkin syvällistä asenteenmuutosta.

Lokeroituuko lähetystyö
yhdeksi kirkon työmuodoksi
Kirkkomme lähetysjärjestöt ovat
lähetystyön asiantuntijoita. Ne ovat
toimineet suomalaisessa yhteiskun-

Kirjoittaja on teologian tohtori ja missiologian dosentti.
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Sansa monessa mukana Indonesiassa
Kaikista maailman maista Indonesiassa on lukumääräisesti eniten muslimeja. Lähes 260 miljoonasta
asukkaasta on islaminuskoisia noin 87 prosenttia. Kristittyjä on kymmenisen prosenttia. Bali on suuressa
saarivaltiossa erikoinen poikkeus, sillä sen asukkaista yli neljä viidestä on hinduja.
Annaleena Pakkanen

B

alilainen Komang Ari Antara kertoo olevansa yhä
hindu, mutta sydämessään
uskovansa Jeesukseen.
– Kuuntelen radiota töitä tehdessäni ja kotona huoneessani, ilman että
muu perhe tietää. En tiedä, mitä he
sanoisivat; kuunteleminen on minulle
yksityisasia.
30-vuotias koristepuuseppä asuu
yhä lapsuudenkodissaan ja elää hindukulttuurissa. Hän kuuntelee kristillistä Heartline FM Balia, joka on yksi
FEBC-Indonesian paikallisradioista.
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)
tukee Balin asemaa ja erityisesti sen
lähettämää Rukoillaan yhdessä -ohjelmaa (Sharing & Prayer).
Maanantai- ja torstai-iltaisin
kuultava indonesiankielinen ohjelma
on suora lähetys, jonne kuuntelijat
soittavat tai lähettävät tekstiviestejä. Juontaja keskustelee soittajien
kanssa ja rukoilee heidän puolestaan.
Radioasemalla on myös työntekijä,
joka tarvittaessa jatkaa yhteydenpitoa
kuuntelijoiden kanssa ja käy tapaamassa heitä.

Lempiohjelmasta
apua arkeen

Rukoillaan yhdessä -ohjelma on yksi
Komang Ari Antaran lempiohjelmista,
sillä se antaa viisaita neuvoja ja apua
arjen ongelmissa.
– Kun kuulen, mitä muut ihmiset
jakavat radiossa, huomaan, että moni
kärsii enemmän kuin minä. Se saa minut kiitolliseksi Jumalaa kohtaan. On
paljon ihmisiä, joilla on asiat minua
huonommin, sanoo muun muassa
terveysongelmista kärsivä Ari.
Myös Elianna Etty Mokalu on
säännöllinen kuuntelija. Hän on taustaltaan katolilainen, hänen aviomie-

Annaleena Pakkanen

vassa muslimityössä sekä kriisiradiotyössä. Kriisiradiotyötä tekee sitoutumaton avustusjärjestö First Response
Indonesia (FRI). Se toimii Jakartan
esikaupunkialueelta käsin, läheisessä
yhteydessä FEBC-Indonesian kanssa.
Suomalaisvaroin tuetaan kriisiradiotyön koulutusta ja on hankittu
kaksi kriisiradiopakettia eli kahteen
matkalaukkuun mahtuvaa radiostudiota ja lähetintä.

Tiedon jakaminen
on auttamista

Indonesia on tärkeä maa Suomen Hanna-työlle, sillä ensimmäinen suomalaisten kustantama Naiset toivon lähteellä -ohjelma oli jaavankielinen. Hanna-työn koordinaattori
Susilowati Makitan aamutorilla Batussa, jossa TWR-Indonesian toimisto sijaitsee.

hensä on hindu. Joitakin vuosia sitten
Etty sairastui vakavasti, ja radioasemalta tultiin rukoilemaan hänen puolestaan. Hän parani.
Aiemmin puoliso moitti hänen uskoaan, mutta nykyään hyväksyy, että
vaimo on kristitty. Kotona on käynyt
pastoreita, jotka ovat rukoilleet myös
miehen puolesta.

Ei-kristityt pyytävät
esirukousta

Heartline FM Bali -aseman johtajan
ja rukousohjelman juontajan Samuel
Adhi Surukin mukaan yhteen ohjelmaan tulee noin 20 rukouspyyntöä,
valtaosa kristityiltä. Myös hindut ja
muslimit soittavat lähetykseen, kertovat huolensa ja haluavat, että heidän
puolestaan rukoillaan.
Yleisimmät rukouspyynnöt liittyvät terveyteen, talouteen ja perheeseen. Joskus kuuntelijat soittavat ja

kertovat saamastaan rukousvastauksesta.
– Rukoilkaa Heartline Balin puolesta, että radioasema olisi siunauksen
kanava paikallisille ihmisille. Rukoilkaa työntekijöiden ja kuuntelijoiden
puolesta, pyytää Samuel Adhi Suruk
suomalaisilta.

Hanna-työstä
kriisiradioon

Sansa on tukenut Indonesiassa
tehtävää radiotyötä vuodesta 1995.
Tuettavat ohjelmat ovat vaihtuneet
tarpeiden ja mediakentän muutosten
mukaan.
Indonesia on ensimmäinen maa,
jossa Sansa ryhtyi tukemaan Hannatyön radio-ohjelmia. Tuki jaavankieliselle Naiset toivon lähteellä -ohjelmalle alkoi vuonna 2001 ja indonesiankieliselle ohjelmalle vuonna 2011.
Sansa on mukana myös tavoitta-

Mediakoulutusta teologian opiskelijoille
Juha Auvinen

KIRKOT TARVITSEVAT mediaa
tavoittaakseen evankeliumilla sekä jäseniään että kirkkoon kuulumattomia.
Radio- ja mediatyön taitoja opetetaan
Indonesian kirkkojen teologisissa seminaareissa Medialähetys Sanansaattajien
(Sansa) tuella. Tänä vuonna aloitusvaiheessa koulutus tavoittaa puolisen
tusinaa oppilaitosta eri puolilla maata.
Luterilaisten seminaarien osalta
koulutusta koordinoi Luterilaisten
kirkkojen kansalliskomitean pääsihteeri, pastori Basa Hutabarat. Hän
kertoo, että siitä hyötyy ensi vaiheessa
350 teologian opiskelijaa. He vievät
taitonsa omiin kirkkoihinsa ja tuottavat

kristillistä sisältöä paikallisradioihin ja
muihin viestimiin.
INDONESIAN SUURIMMAN luterilaisen kirkon HKBP:n Pohjois-Sumatran
Pematangsiantarissa sijaitsevan seminaarin tohtori Hulman Sinaga näkee
ihmisten usein ajattelevan, että kirkko
viestii vain saarnatuolista. Opiskelijoilla on kuitenkin monia kommunikaatiotaitoja.
Medanissa sijaitsevan Abdi Sabhan
teologisen seminaarin tohtori Jon Riahman Sipayung pitää tärkeänä vahvistaa opiskelijoiden kykyjä nykypäivän
ja tulevaisuuden viestijöinä kirkossa ja
yhteiskunnassa. Median kautta kirkon
sanoma tulee näkyväksi ja koskettaa

− Monesti katastrofitilanteissa keskitytään logistiikkaan, kuten ruuan ja
vaatteiden jakamiseen, mutta unohdetaan tiedon jakaminen, sanoo kriisiradiotyön Indonesian-koordinaattori
Jose Marwan.
Luonnonkatastrofin sattuessa radiostudio ja lähetin voidaan nopeasti
kuljettaa matkalaukuissa kriisialueelle, pystyttää radioasema ja aloittaa
elintärkeän tiedon radiointi. Pelkkä
tekniikka ei kuitenkaan riitä. On
osattava tehdä ohjelmaa, joka vastaa
kriisin keskellä elävien tarpeita. Siksi
koulutus on ensiarvoisen tärkeää.
– Sansa on auttanut meitä jatkamaan ja kehittämään toimintaamme.
Asumme vaarallisella Tyynenmeren
tulivuorivyöhykkeellä. Ongelma on,
että taloja rakentaessaan ihmiset eivät
ota maanjäristyksen mahdollisuutta
huomioon. Levitämme myös tietoa
tästä aiheesta, Jose Marwan kertoo.
Hän jakaa muiston Sumatran
maanjäristyksestä vuonna 2009:
– Eräs paikallinen perheenäiti tuli
kiittämään, että he voivat kuunnella
radiota. Ohjelmat auttoivat perhettä
kannustamalla uskoon ja elämään.
Kansi: Indonesialaiset koulutytöt
halusivat kuvata ja tulla kuvatuiksi
Jakartan kansallisella monumentilla.

Juha Auvinen

Radio- ja mediakoulutusta Indonesian
luterilaisissa seminaareissa järjestää
maan Luterilaisten
kirkkojen kansalliskomitean edustajana sen pääsihteeri,
pastori Basa Hutabarat (oik.)

laajaa joukkoa myös kirkon ulkopuolella.
Koulutuksen järjestää käytännössä
FEBC. Sen Heartline Academyn koulutusjohtaja Farida Sukendron mukaan
hanke yhdistää kirkkojen, radioasemien, teologisten seminaarien ja sosiaalis-

ten instituutioiden voimavarat.
− Yhteistyö Sansan ja kirkkojen
kanssa toteuttaa pitkäaikaisen suunnitelman, mikä rohkaisee Indonesian
kristillisiä kirkkoja, sanoo Farida
Sukendro.
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Annaleena Pakkanen

Kun luonnonkatastrofi iskee, radiostudio ja lähetin voidaan kuljettaa kahdessa matkalaukussa hätäalueelle. Ohjelmissa kerrotaan mm., mistä voi etsiä kadonneita omaisia. Kriisiradiotyön Indonesian-koordinaattori Jose Marwan (oik.) ja tiimiläinen Jefri kertovat, että
First Response Radio on edelläkävijä ja ainutlaatuinen toimija Indonesiassa.
Annaleena Pakkanen

Juha Auvinen

Radiokuuntelijat Elianna Etty Mokalu ja Komang Ari Antara lähettävät terveisiä Suomeen.
Etty pyytää rukoilemaan rauhaa kotiinsa ja että koko perhe kävisi kirkossa. Ari toivoo
rukousta terveytensä puolesta ja että Jumala antaisi hänelle vaimon.

Hindulaisuudesta luopuminen ei ole Balilla helppoa. Siksi jotkut ovat sydämessään kristittyjä, mutta noudattavat hindutapoja ja -perinteitä, tietää Heartline FM Balin johtaja
Samuel Adhi Suruk. Sansan tiedottaja Annaleena Pakkanen haastattelee.
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Medialähetystyö sydämellä, medialähetys		 pastori Pekka Päivärinta (Varkauden seura		 kunta) ja mediatiimiläisiä.
		
Kristuksen rakkaus sydämestä sydämeen,
Yhteinen todistus − lähetyksen peruslinjaus,
		 Kirkon lähetystyön keskus, Jaakko Rusama.
		 Videotervehdys, piispa Tapio Luoma
		 (Espoon hiippakunta). Sound of Faith -kuoro.
		Lappeenranta-sali. K

11.30 Lounas. Lähialueen runsaslukuiset
		 ravintolat palvelevat.

14.30– Kahvitauko. Kahviteltta Lappeenranta15.15 salin ulkopuolella. Myös lähialueen
		 kahvilat palvelevat.

		 Päätöskahvi. Kahviteltta Lappeen kirkon
		pihalla.

15.15 Aallot kantavat
		
Raamatunopetus UT, Pirkko Varis ja Marko
		 Pihlajamaa. Musiikkia. Lappeenranta-sali.
16.00 SAT-7:n 20-vuotisjuhla
		
Sansan lähetit Mikael Tunér (farsi),
		 Marja-Liisa ja David Ezzine (arabia) sekä
		 Sirpa Rissanen. Lappeenrannan seura		 kunnan kamarikuoro. Lappeenranta-sali. K

OHJELMA

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

LAUANTAI 21.5.

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

9.00 Astu aalloille
		 Tervetuloa Medialähetyspäiville! Yhteinen
		 turinatuokio sansalaisten kanssa aulassa.
		Lappeenranta-sali.

18.00 Global Media Village, seurakuntakanava.
		
Jarno Tepora, Juha Auvinen ja Mike Adams.
		 Lappeenrannan seurakuntakeskus.

		 Siirrytään saliin.

18.00 Satamatorilla musiikkia, todistuspuheen		 vuoroja, M18-ryhmän tanssia.

9.30 Hartaus ja avajaiset
		 Tarja Seppälä (Lappeenrannan kaupunki),
		 Juha Auvinen ja Hannu Haikonen. Musiikkia.
		Lappeenranta-sali.

19.30 Sanan ja rukouksen ilta
		 Elina Braz de Almeida, Seija Uimonen ja Aki
		 Lasonen. Musiikkia. Lappeen kirkko. K

10.00 Meren aallot pauhaavat
		
Raamatunopetus VT, Hannu Haikonen.
		 Musiikkia. Lappeenranta-sali.

21.00 Kesäillan konsertti
		 Satu Ranta, Timo Lankinen ja Lappeen		 rannan seurakuntien soittokunta. Lappeen
		kirkko.

11.00
		
		
		
		

Toivoa vaikeissa oloissa eläville
Paneelikeskustelu, Sansan suunta ja
strategia, yleisö saa esittää kysymyksiä
panelisteille. Arto Varis, Jarno Tepora ja
Juha Auvinen. Lappeenranta-sali.

11.45 Lounas. Lähialueen runsaslukuiset
		 ravintolat palvelevat.
13.00 Suoralähetys internetin kautta alkaa, 		
		 juonto Marja Soikkeli.
		
Medialähetysjuhla
		
Media – silta Jumalan rakkauteen, Eeva ja
		 Jari Vähäsarja Itävallasta (Työ TWR:ssa ja
		 Euroopan Hanna-työ) ja Ilkka Kastepohja
		 (Miten media ja evankeliumi tavoittavat
		 ihmisiä Aasiassa?) 			

SUNNUNTAI 22.5.
9.00 Aamun sana ja rukous, Pirjo Hyövälti ja
		 Ilkka Asikainen. Musiikkia. Lappeen seura		kuntasali.
10.00
		
		
		
10.00
		
		
		
		
		
		

Piispanmessu, piispa Seppo Häkkinen.
Musiikki Lapsi- ja nuorisokuoro Lauluvarpuset, Heidi Jantunen, Satu Ranta ja Seija
Tapanainen. Lappeen kirkko. K		
Sansan saarnaajat rovastikunnan seurakunnissa: Lappeenranta Mervi Viuhko,
Lauritsala Salamat Masih, Sammonlahti
Timo Vasko, Joutseno Pekka Kiuttu, Lemi
Matti Korpiaho, Luumäki Seija Uimonen,
Savitaipale Elina Braz de Almeida ja
Taipalsaari David Ezzine.

13.00 Kriisiradio – studio matkalaukussa, Mike
		 Adams (First Response Radio).
		
Medialähetystyön riemujuhla. Piispa Seppo
		 Häkkinen, Juha Auvinen, Marko Pihlajamaa
		 ja Hannu Haikonen. Musiikkia. Lappeen
		kirkko. K

Rippikoululaisille omaa ohjelmaa LA 21.5. Mike
Adams (First Response Radio), Elina Braz de Almeida
ja M18-ryhmä.
Medialähetyspäivien Satelliittitapahtumat LA 21.5.
klo 13−17 Alajärvellä, Kajaanissa, Oulussa (Tuiran
srk), Rovaniemellä ja Vaalassa.
Putiikki ja lähetystori palvelevat LA 21.5. klo
9−17.30. Lappeenranta-sali.
Yhdistyksen vuosikokous jäsenille LA 21.5. klo 19
Lappeen seurakuntasalissa.
Suora nettilähetys päiviltä LA 21.5. klo 13−17
osoitteessa sansa.fi/nettitv.
Radio Dein taajuuksilla kooste lauantailta SU 22.5.
klo 16−18.

Tapahtumapaikkojen osoitteet:
Lappeenranta-sali, Villimiehenkatu 1
Lappeenrannan srk-keskus, 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
Sokos Hotelli Lappee, Brahenkatu 1, 010 762 1000
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

TERVETULOA!
K = Kolehti

”Medialähetys on nopeaa, ajatonta ja rajatonta”

Leena Punkari

Leena Punkari

NASTOLAN SEURAKUNNAN uudeksi kirkkoherraksi on valittu Päijät-Hämeen seurakuntien
keskusrekisterin johtaja, pastori Kari Eskelinen, 54.
Hän aloittaa uudessa tehtävässä heinäkuun alussa
ja asuu valmiiksi Nastolassa.
− Minulla on vahva kutsu seurakunnan paimenen tehtävään. Toisaalta koen myös hallinnon
tehtävät luontevina, Eskelinen kertoo. Samalla hän
kehuu kotiseurakuntansa työntekijöitä, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä.
Nastolan seurakunta, jossa on noin 11 300 jäsentä, on tämän vuoden alusta kuulunut Lahden seurakuntayhtymään. Kirkkoherranvaali järjestettiin
28. helmikuuta.

ESKELINEN TYÖSKENTELI Medialähetys Sanansaattajissa aluesihteerinä vuosina 2003−2009 ja myös
Kesäpäivien koordinaattorina vuodesta 2006.
Vuoden 2010 alusta hän on toiminut Sansan hallituksen jäsenenä.
− Lähetystyötä olen pitänyt merkityksellisenä
lapsuudestani asti. Suomen Lähetysseuran Taiwanin- ja Thaimaan-lähetti Salli Lamponen oli
minulle tärkeä henkilö ja esikuva.
− Medialähetystyö innostaa, koska perinteisen
lähetystyön rinnalla se on nopea, ajaton ja rajaton
keino Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamisessa, Eskelinen kuvaa.

− Toivon, että
kauttani Sansan
toimintaan ja
hallitustyöskentelyyn välittyy
kosketuspinta
seurakuntayhtymän toimintaperiaatteisiin
ja seurakunnan
lähetystyön
strategiaan, Kari
Eskelinen vastaa.

Liite: Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2015

9

Lähde 3/2016

KAHDEN MILJARDIN
TAVOITE SAAVUTETTIIN
Vuosi 2015 oli Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 42. toimintavuosi. Se päätti
strategiakauden 2010–2015. Päätavoite, viedä evankeliumi kahden miljardin ihmisen
ulottuville, toteutui. Sansan tukemat, yhteistyökumppanien tuottamat ohjelmat olivat
2 088 miljoonan ihmisen saatavilla radiossa, televisiossa tai internetissä 39 kielellä
Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Mediatutkimusta hyödynnettiin entistä enemmän,
mikä vahvisti työn suunnittelua ja seurantaa.
Työn painopiste siirtyi Aasiaan ja sen suurkaupunkeihin. Intiassa yhteistyö luterilaisten
kirkkojen kanssa vahvistui ja tärkeimpänä työnä säilyivät radio-ohjelmat vähemmistökielillä. Suomessa Sansa koulutti sidosryhmiä Intia-teemoista. Indonesiassa Sansa
haki aktiivisesti yhteistyötä luterilaisten kirkkojen kanssa.
Hanna-työ kasvoi reippaasti. Strategiakauden alussa suomalaiset tukijat kustansivat
Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelmia kahdella kielellä ja kauden lopussa kahdeksalla
kielellä.
Vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä tuettiin entistä enemmän, työtä Lähi-idässä ja
Aasiassa lisättiin. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ohjattiin tukea kanaville, jotka parhaiten tavoittavat kristinuskosta kiinnostuneet. Sansa alkoi tukea kahta SAT-7 Parsin
kansallista työntekijää.

Sansan vuosi 2015
Tiivistelmä vuosikertomuksesta
SANSA ULKOMAILLA

Sansan ulkomaisen työn menojen
jakautuminen alueittain 2015

Intiassa Sansan tukemat radio- ja televisio-ohjelmat pystyivät
vuonna 2015 tarjoamaan evankeliumin yhteensä 405 miljoonalle intialaiselle 17 kielellä. Radiokielistä ”suuria” ovat
gujarati, hindi, maithili, odija ja tamil. Maithilinkielistä ohjelmaa lukuun ottamatta kaikki olivat Hanna-työn Naiset toivon
lähteellä -radio-ohjelmia.

Yleinen (global)
3%
Eurooppa
16 %

Sansa ja Intian luterilaisten kirkkojen kattojärjestö, UELCI, kunnostivat yhdessä studion Chennaissa ja perustivat 15-henkisen
tiimin vastaamaan erikielisten ohjelmien äänityksestä.

Intia
22 %

Afrikka
5%

Sansan projektityöntekijät Marjut ja Amarjit Chugh toimivat
Intiassa TWR-Intian työyhteydessä. Amarjit tuotti hindinkielistä televisio-ohjelmaa Sinun toivosi ja Marjut hoiti tiedotusta
Suomeen. Suosiota niittänyt ohjelma lähetettiin vuoden jokaisena viikkona kristillisellä Hyvä uutinen -kanavalla, jolla on 40
miljoonaa katsojaa.

Aasia
22 %
Lähi-itä
32 %

Intian lisäksi Sansan tukemat ohjelmat ja sovellukset tarjosivat
evankeliumin 1 106 miljoonalle aasialaiselle Indonesiassa,
Japanissa, Kambodžassa, Kiinassa, Mongoliassa ja Thaimaassa.

Lähi-itä sisältää myös Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afrikan alueet.

1/4
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Aasia vetää mediateknologian
kehitystä mobiiliin

Sansan ulkomaisen työn menojen
jakautuminen kumppaneittain 2015

FEBC-Indonesian kanssa valmisteltiin radio-ohjelmakoulutuksen
käynnistämistä teologisissa seminaareissa. FEBC-Indonesian ohjelma Perheen parhaaksi päivitettiin Rukoilemme yhdessä -ohjelmaksi, johon kuuntelijat soittavat huoliaan juontajan rukoiltaviksi. Muutos on ollut menestys. Myös muslimit ja hindut lähettävät
rukousaiheitaan. Indonesiankielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
oli yksi TWR-Indonesian suosituimmista ohjelmista. Alueilla,
joissa indonesian- tai jaavankielinen naistenohjelma ei kuulu
paikallisradiossa, jaetaan Audio Mini Box -kuuntelulaitteita.

Yleinen
(global) Muut
2%
Al Morsal 1 %
7%

TWR
29 %

Japaninkielisen Keikon kirjelaatikko -ohjelman tekijä Keiko
Yoshizaki siirtyi eläkkeelle FEBC-Japanin johtajan tehtävästä,
mutta jatkoi nimikko-ohjelmansa tekoa.

Lähetit
34 %

Kiinassa, yhdessä mediateknologian kärkimaista, kehitys on
nopeaa. Myös FEBC-Kiinan työssä tapahtui paljon. Esimerkiksi
paikallisradiosopimusten purkauduttua FEBC:lle tarjoutui mahdollisuus tehdä kesäkuuhun 2015 asti nuortenohjelma digitaaliseen radioon. Koska ohjelma oli menestys, FEBC jatkoi ohjelman
kehittämistä. Kun yhteistyö digitaalisen radion kanssa päättyi,
ohjelma siirtyi sosiaaliseen mediaan ja tavoittaa nyt nuoria siellä.

SAT-7
9%
FEBC
Kroatia LML 8 %
6% 4%

Sansan projektityöntekijä Eila Murphy teki kuuntelijatutkimusta
Aasian mediatyöstä Suomesta käsin. Sansan lähetystyöntekijät
Eeva ja Jari Vähäsarja työskentelivät TWR-Euroopan Itävallantoimistossa. Jari hallinnoi TWR:n teknisiä projekteja Aasiassa ja
Lähi-idässä ja Eeva koordinoi TWR-Euroopan Hanna-työtä.

Afrikka

Lähi-itä, Etu- ja Keski-Aasia sekä
Pohjois-Afrikka

Afrikassa Sansan tukemilla ohjelmilla lasketaan olevan 32 miljoonan ihmisen mahdollinen yleisö. Etiopian maaseudulla kuunnellaan edelleen afarin-, amharan- ja oromonkielisiä lyhytaaltoohjelmia samaan aikaan kun kaupungeissa televisio on käytetyin
media.

Yhteensä 421 miljoonaa ihmistä saattoi seurata Sansan tukemia
radio- ja televisio-ohjelmia Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa sekä
Etu- ja Keski-Aasiassa ja kuulla ilosanoman Jeesuksesta.

Sansa tukee edelleen myös tigrinjankielisiä radioohjelmia Eritreaan ja fulfuldenkielisiä radioohjelmia Länsi- ja Keski-Afrikkaan.

Sansan uusi yhteistyökumppani,
Caspari-keskus tuotti venäjänkielisille juutalaisille 32 nettitelevisio-ohjelmaa Oasis-median
internetsivuille.

Eurooppa

Itä-Euroopassa Sansan tukemat
ohjelmat veivät evankeliumin
124 miljoonan ihmisen ulottuville.

Nuorten radio-ohjelma
Syyriassa on sodan
keskellä kasvavalle
sukupolvelle tärkeä
toivon tuoja. Se kuuluu muuallakin Lähiidässä. Sansa jatkoi
ohjelman tukemista
TWR:n kautta.

Raili Tapion sekä Jakov ja
Marja-Liisa Mrcelan palattua Suomeen Sansan
ainoaksi lähetystyöntekijäksi Kroatiaan jäi Kutinan
seurakunnan kirkkoherra
Elina Braz de Almeida.
Tosin jo syksyllä Mrcelat
muuttivat Kroatiaan viettämään eläkepäiviään.

Studio Al Morsalin
radio-ohjelma tuli
elinkaarensa päähän
ja lakkautettiin vuoden
2015 lopussa. Sansan
lähetystyöntekijät MarjaLiisa ja David Ezzine keskittyivät televisio-ohjelmien
tekoon SAT-7 Arabic -kanavalle.
Marja-Liisa hoiti Studio Al Morsalin hallintoa ja tiedotusta Suomeen.
Sansan lähetystyöntekijä Mikael Tunér
työskenteli SAT-7 Parsin televisio-ohjaajana ja
-tuottajana Suomesta käsin.

Ohjelmia radioon ja
televisioon tekivät Kroatian
evankelisen kirkon työntekijät
Sansan tuella.
Venäjällä tuettiin Inkerin evankelisluterilaisen kirkon viestintätyötä
Pietarissa ja rovastikunnallista mediatyötä
Karjalan tasavallassa.

2/4
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SANSA SUOMESSA

Pienpiirit ja vapaaehtoiset

Vuonna 2015 syvennettiin yhteistyötä hiippakuntien kanssa.
Kirkon uuden lähetystyön perussopimuksen mukaisesti Sansa
toimi uusien kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien kanssa
ja osallistui heidän palkkaukseensa lähes kuudella prosentilla
(vastaa Sansan osuutta seurakuntien lähetyskannatuksesta).
Hiippakuntien järjestämissä seminaareissa tavattiin lähes 900
medialähetystyöstä kiinnostunutta. Yhteistyötä suunniteltiin
paitsi hiippakuntien myös Sansan omien hiippakuntayhteyshenkilöiden kanssa.

Pienpiirejä
yhteensä

Seurakuntayhteistyö

Paikallisseurakuntien kanssa jatkettiin vilkasta yhteistyötä, jota
ohjaavat mm. Sansan ja seurakuntien 225 yhteistyösopimusta.
Seurakuntien palvelemista pyrittiin edelleen parantamaan ja
etenkin raportointiin panostettiin.
Yhteistyösopimukset

2010

Yhteistyösopimusten
lukumäärä
Yhteistyösopimukset
yhteensä euroina

181

2011
188

2012

2013

2014

LIITE
193

213

221

152

159

165

137

171

2015
225

177

2010

2011

2012

Vierailut eri seurakunnissa
ja kappeliseurakunnissa

165

133

153

Vierailujen ja Medialähetyspäivien kautta
tavoitetut henkilöt

29 610

27 600

29 289

2013
139

2014
139

30 044 27 292

150

165

167

172

Uusia pienpiirejä

20

22

14

13

Pienpiirien kustantamia
nimikko-ohjelmia

423

424

428

620

Säännöllisesti toimivia
vapaaehtoisia1)

noin
400

noin
400

noin
3702)

noin
380

Säännöllisesti toimivia
talkoolaisia1)

noin
150

noin
150

noin
1702)

noin
170

kutsumalla keväiselle matkalle SAT-7 Networkiin Turkkiin, kausikirjeillä ja henkilökohtaisesti.
Sansa liittyi ensimmäisenä järjestönä Kirkkopalvelujen vapaaehtoistyo.fi-verkkopalveluun. Kutsuminen rukoukseen ja vapaaehtoisuuteen oli päätavoitteita järjestön kotisivuja uudistettaessa.
Kutsumista varten painettiin myös esite. Vapaaehtoisia palveli
Sansassa mm. toimistotehtävissä, kääntäjinä, kirjoittajina, kuvaajina, tekstittäjinä, kahvittajina, siivoojina, pakkaajina ja koruntekijöinä.
Suurin osa Sansan 140 seurakuntavierailusta viime vuonna oli
koulutettujen vapaaehtoisten toteuttamia. Heitä oli jo 37 eri
puolilla Suomea. Sansan vierailuihin osallistui viime vuonna
29 055 kuulijaa.

Eniten yhteistyösopimuksia Sansalla on Tampereen hiippakunnan seurakuntien kanssa. Yhä useampi seurakunta halusi myös
Sansan jäseneksi. Yhteisöjäseniä oli vuoden päättyessä 68, joista
14 liittyi vuonna 2015.
Seurakuntavierailut

144

1) Sansan työyhteydessä 2) Laskentatapaa on tarkistettu

707 661 685 834 725 619 821 273 903 255 916 755

Seurakuntia ja kappeliseurakuntia, joilla
yhteistyösopimus

2011 2012 2013 2014 2015

Sansan pienpiirejä toimi eri puolilla Suomea 172.
2015
140
29 055

Hanna-työtä Suomessa 15 vuotta

Vuonna 2015 tuli kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun Sansa käynnisti
Hanna-työn (Project Hannah) Suomessa. Se on kasvanut vuosi
vuodelta. Vuonna 2015 oli jo 1 400 rukouskalenterin tilaajaa ja
85 Hanna-piiriä, joista pelkästään juhlavuonna käynnistyi 14.
Juhlavuosi sai myös peräti 12 naista ilmoittautumaan Hanna-työn
lähettilääksi.
Marraskuussa 15-vuotisjuhlan päätapahtumiin, Uskomaton
nainen -seminaareihin, Turkuun ja Jyväskylään saatiin puhujaksi
Project Hannahin perustaja-johtaja Marli Spieker. Laatuaan ensimmäinen Hanna-työn pohjoismainen neuvottelu (Norja, Ruotsi,
Suomi ja Tanska) pidettiin konferenssien aattona. Mukana oli
myös kansainvälisen ja TWR-Euroopan Hanna-työn edustus.

Sansan aloitteellisuus paikallisseurakunnissa ja medioissa innostaa ihmisiä hakeutumaan medialähetystyön värikkääseen maailmaan vapaaehtoisiksi. Sansan medialähetystyötä oli vuonna
2015 säännöllisesti toteuttamassa jo lähes 400 vapaaehtoista.

Verkostotoiminta

Viestintä ja varainhankinta

Sansa kehitti vapaaehtoistoimintaansa määrätietoisesti vuonna 2015 tarkastelemalla verkostojaan
uudelleen ja entistä kokonaisvaltaisemmin.
Kaikki se, mitä Sansa ja sen vapaaehtoiset
tekevät yhdessä, niputettiin ja nimettiin
uudelleen verkostotoiminnaksi. Esimerkiksi nuorille aikuisille suunnattu
toiminta liitettiin verkostotoimintaan.
Sansa osallistui isolla joukolla myös
Kirkon lähetystyön keskuksen käynnistämiin, lähetysjärjestöjen yhteisiin
vapaaehtoistoiminnan neuvotteluihin.

Sansa tehosti viestintäänsä innostaakseen
yhä useamman suomalaisen medialähetystyöhön ja sen tukemiseen. Innostaminen oli myös vuoden 2015 lopussa
toteutetun kotisivu-uudistuksen yksi
päätavoitteista. Sansan viestintä
toteutui yhä enemmän sähköisesti.
Pääkanava oli sansa.fi-kotisivut,
joiden lisäksi seurakuntalainen.fisivustoon voitiin lähettää uutinen
lähes viikoittain. Uudistetut kotisivut saivat myönteisen vastaanoton,
esimerkiksi sähköisestä joulukalenterista ja rukousseinästä tykättiin.

Yhä tietoisemmin ja useammin Sansa
kutsui vapaaehtoisia toteuttamaan
yhteistä medialähetystyötä. Vapaaehtoisia varustettiin koulutusviikonlopussa
keväällä ja syksyllä, neuvottelupäivässä
Hyvinkäällä 28.3., Lahjat liikkeelle -seminaarissa 12.6., virikekirjasella Matkalla missiossa,

Sosiaalisen median käyttö lisääntyi ja
monipuolistui. Esimerkiksi Facebooksivujen kävijämäärä nousi
1 676:sta 2 099:ään.

3/4
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HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Sansan palveluksessa oli 35 työntekijää, joista 10 toimi lähetysja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä. Mukana Sansan koulutuskokonaisuudessa olevia vapaaehtoisia työntekijöitä oli jo
enemmän kuin palkattuja. Vuonna 2015 Sansalla oli yhteensä 37
vapaaehtoista seniori- ja aluetyöntekijää sekä Hanna-lähettilästä. Lisäksi 29 seurakunnassa toimi oma Sansa-lähettiläs.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestettiin 13.6.
Raumalla Medialähetyspäivien yhteydessä ja 14.11. Hyvinkäällä. Hallitus piti kahdeksan kokousta. Prosessijohtaminen ja
tiimityöskentely vakiintui. Operatiivista työtä toteutti 17 tiimiä
viikoittain kokoontuneen prosessitiimin johdolla. Strateginen
johtotiimi kokoontui kerran kuussa. Sansassa siirryttiin yhteiseen
virtuaaliseen työalustaan ja pilvipalveluun, mikä nopeutti ja
helpotti yhteistä työskentelyä.

TALOUS
Sansan kokonaistuotot olivat 3.583.250 euroa (2014: 3.693.789
euroa). Tuotot laskivat 3,0 prosenttia (2014: kasvua 4,5 %).
Kokonaistuotot olivat 1,8 prosenttia budjetoituja pienemmät.
Lähetyskannatustuotot (lahjoitustuotot) olivat 3.415.711 euroa
(2014: 3 529 140) ja ne laskivat 3,2 prosenttia.

Videoiden merkitys kasvoi edelleen. Sansan tapahtumien suoratoistoja, muita omia videoita ja verkkoseminaareja sekä lähetystyöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden videoita ladattiin
yhteensä 54 kappaletta Sansan YouTubeen.

Seurakunnilta saatiin talousarvioavustuksia 1.244.278 euroa
(2014: 1.230.793). Ne nousivat 1,1 prosenttia huolimatta yhden suuren seurakuntayhtymän leikkauspäätöksistä. Talousarvioavustukset painottuivat yhä selvemmin nimikkokohteisiin.
Seurakuntien vapaaehtoinen kannatus oli 564.733 euroa (2014:
606.729). Se laski 6,9 prosenttia edellisvuodesta.

Sansa julkaisi yhdeksän lehdistötiedotetta ePress- ja seurakuntalainen.fi-palveluissa. Tukijoille lähetettiin viisi Ristiaalloilla-kirjettä. Lähde-lehti ilmestyi kuusi kertaa. Kahdesti sen mukana oli
sekä Sansan rukouskalenteri että Lähetyskauppa Putiikin mainosliite. Lähde oli edelleen Putiikin tilauksellisesti merkittävin
markkinointikanava. Kotimaa-lehden välissä julkaistiin keväällä
ilmoitusliite Sansa Viesti.

Yksityinen vapaaehtoinen kannatus ilman testamentteja nousi
4,6 prosenttia ja oli yhteensä 1.394.784 euroa (2014: 1.333.054).
Kasvua toivat erityisesti keräykset, joita järjestettiin neljä, sekä
kotisivu-uudistus. Talouden tasapainon kannalta ratkaisevaksi
muodostuivat testamenttilahjoitukset 211.916 euroa, jotka ylittivät talousarvion 81.915 eurolla.

Varainhankinnassa keskityttiin neljän keräyksen toteuttamiseen
ja uusien lahjoittajien löytämiseen. Yksityisten lahjoitusten summa kasvoikin neljä prosenttia edellisvuodesta. Sekä Putiikki että
uudet kotisivut toivat Sansalle uusia tukijoita.

Sansan kokonaiskulut olivat kertomusvuonna 3.592.821 euroa
(2014: 3.608.198). Myös kokonaiskulut olivat 1,8 prosenttia
budjetoituja pienemmät.
Vuoden 2015 taseen loppusumma oli 909.779 euroa. Tilikauden
tuloksesta muodostui 9.571 euroa alijäämäinen (2014: ylijäämä
85.590), mikä oli 0,3 prosenttia kaikista tuloista. Vuoden lopussa
ei ollut pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Tulolähteiden %-osuudet 2015
60,0

50,0

40,0

50,5

38,9

30,0

20,0

Lue koko vuosikertomus sansa.fi-sivuilta. Voit myös tulostaa sen tai
pyytää tulostetta postitse. Pyynnöt: sansa@sansa.fi.

10,0
5,9
0,0
Seurakunnat Yksityiset Testamentit

2,4

0,7

1,6

Putiikki

Lehti

Muut

Suurimmat tuotot vuonna 2015: seurakuntien talousarvioavustukset 34,7 %,
yksityiset suorat lahjoitukset 24,4 %, seurakuntien nimikkosopimustuotot
10,9 %, keräykset 8,8 %, testamenttilahjoitukset 5,9 %, yksityiset sopimuslahjoitukset 5,0 % ja kirkkokolehdit 4,8 %. Muihin tuottoihin kuuluivat mm.
jäsenmaksu- ja korkotuotot.

sansa.fi
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”Olen saanut
maistaa pelastuksen
ihanuutta”

1

ARABIA ”Olen muslimi, mutta
pidän kovasti psalmeista ja ohjelmastanne Laulamme yhdessä.
Haluan kertoa teille, että luen
Raamattua. Pidän kohdasta, jossa Jeesus
puhuu ikuisesta elämästä. Se todistaa,
että hän on Herra ja Jumala. Vaikka
olenkin muslimi, enkä usko ylösnousemukseen, uskon kuitenkin, että Jeesus
on Jumala. Soittaisitteko laulun Valitsen
sinut, koska sinä olet elämä ja totuus.”

SAT-7 Arabic

2

BALI ”Olen muslimi. Minulla
on ollut kolme miestä, mutta nyt
elän yksin. Muutin Itä-Jaavalta
Balille, koska minulla on ollut hiv
jo seitsemän kuukautta. En halua perheeni tietävän siitä, sillä he karkottaisivat
minut. Nyt toinen silmäni on sokeutunut hiv:n seurauksena. Pelkään, että jos
kuolen, huolehditaanko hautajaisistani,
koska minulla ei ole täällä perhettä. Olen
helpottunut, kun rukoilitte puolestani ja
tulitte katsomaan minua.” Heartline FM

Bali, FEBC-Indonesia

3

FARSI ”Kun minusta tuli kristitty, jouduin monenlaisiin vaikeuksiin. Kun isä sai tietää, hän pahoinpiteli minua ja oikea silmäni
vahingoittui. Minut julistettiin luopioksi
ja haastettiin oikeuteen. Oikeudessa minun oli pakko esittää, että uskon islamiin,
jotta minua ei olisi tuomittu kuolemaan.
Pelkään ihan hirveästi, koska minua vainotaan, enkä ole kotonakaan turvassa. Jos
työntekijänne soittaa minulle, en tiedä,
pystynkö puhumaan puhelimessa. Rukoilkaa puolestani.” SAT-7 Pars

4

HINDI ”Naiset toivon lähteellä
-ohjelman kautta ymmärsin, että
ihminen on syntymästään saakka
syntinen ja että vain Jeesus voi
puhdistaa synnistä, jos ihminen luottaa
Jeesukseen ja nöyrtyy hänen edessään.
Elämäni on nyt muuttunut, sillä olen
saanut maistaa pelastuksen ihanuutta.”

TWR-Intia

5

JAAVA “Olen 40-vuotias kahden
lapsen äiti. Toimin keittäjänä
hoitokodissa. Palkka on pieni ja
elämä todella vaikeaa. Raha ei

1

4 6

millään tahdo riittää elämiseen ja lasten
koulumaksuihin. Menetin melkein uskoni
Jumalaan, kun oli niin rankkaa, eikä hän
tuntunut auttavan. Epätoivon hetkellä
kuulin radiosta jaavalaista musiikkia. Jäin
kuuntelemaan sitä. Ohjelma oli Naiset
toivon lähteellä. Siinä sanottiin, että Jumala ei koskaan hylkää lapsiaan, ei unohda heitä vaan pitää heistä huolen. Puhuja
kehotti luottamaan Jumalaan. Seuraavalla
viikolla ohjelmassa puhuttiin kärsivällisyydestä Jumalaan luottamisessa. Olen
rukoillut paljon ja opetellut luottamaan,
ja nyt sydämessäni on rauha. Kiitos ohjelmastanne.” TWR-Indonesia

6

MAITHILI ”Asun yhdellä Biharin
osavaltion köyhimmistä alueista
Sitamarissa. Mitään kehitystä
ei ole tapahtunut 60 vuoteen.
Sähköä saadaan ehkä pari tuntia päivässä, ehkä ei sitäkään. Sateisena aikana tiet
ovat liejuiset ja kaupunkiin on todella
vaikea päästä. Koulussa on nykyään
kahdeksan luokkatasoa. Tosin opettajat
jättävät usein tulematta.
Käyn täältä kylältä kaupungin collegessa opettamassa kemiaa. Olen opis-

Yhdessä kohti toivoa
TOSIELÄMÄN TARINA on rosoinen. On huonoja juttuja ja
niitä valoisia puolia, joihin voi takertua. Mitä mieltä olet
seuraavista asioista?
Kirkon lähetystyön peruslinjauksessa on mediatyö nostettu selkeästi esille: ”Jumalan sana saavuttaa ihmiset eri
muodoissa: painettuina raamatunkäännöksinä, äänitteinä,
mobiilisovelluksina sekä radio- ja televisio-ohjelmien kautta. Digitaalinen toimintaympäristö, erityisesti sosiaalinen
media tarjoaa uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen.
Työ tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä.”
Medialähetys- ja Hanna-ryhmien määrä kasvaa seurakunnissa vuosi vuodelta. Vapaaehtoiset ja Sansan työntekijät tavoittavat eri tilaisuuksissa lähes 30 000 ihmistä
vuosittain. Verkossa YouTuben Sansa TV:n videoiden
katsojaluvut kasvavat. Sansa on palkannut uuden lähetystyöntekijän satelliittitelevisio SAT-7:n palvelukseen.
PIENILLÄ TEOILLA voi saada hyvän kehän alkuun. Olen
ihaillut, kun maanpaossa olevat iranilaiset kristityt virittävät ylistyslaulun Jumalalle ja haluavat siunata maansa
vainottuja kristittyjä. Turvapaikanhakijoita liikuttaa arki
vanhainkodeissa ja he vievät yhdessä suomalaisten kanssa
iloa vanhuksille ainakin Turussa. Medialähetystyö sytyttää

7
5

MARJA SOIKKELI marja.soikkeli@sansa.fi

VOIVOTELTAVAA RIITTÄÄ. Suomen talouden näkymät
ovat heikot. Seurakuntia vaivaa jäsenkato, eikä lähetystyötä arvosteta kirkon piirissä niin kuin ennen. Lähetyspiirit
kuihtuvat. Totta. Mutta vain toinen puoli.

3

Pienillä teoilla voi saada
hyvän kehän alkuun.
ja saa uusia lahjoittajia. Yhdessä toimiminen tuottaa hyvää
mieltä monille.
TULEVAISUUDEN LUPAUS kiteytyy kuulemiini pyyntöihin.
Mitä voisimme tehdä medialähetystyön hyväksi? Löytyykö seurakuntaamme vierailija? Saammehan järjestää
hiippakunnallisen Hanna-tapahtuman? Näitä asioita sain
pohtia kahvipöytäkeskusteluissa Turun arkkihiippakunnan lähetyksen ja kansainvälisen työn ajankohtaispäivässä
seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.
Etsitään yhdessä vastauksia ja ankkuroidutaan siihen
hyvään, mitä meillä on. Raamatun vertauksen mukaan
viisi leipää ja kaksi kalaa. Ja rukoillaan siunausta työlle.
Kiitos ihanat seurakunnat ja ihmiset,
joiden kanssa saan tehdä yhdessä työtä!
PS. OLETKO JO nähnyt videon, jolla iranilaiset
rohkaisevat toisiaan. Katso: Ylistyslaulu ”Rukous
Iranin puolesta!” osoitteessa youtube.com/sansatv

2

kellut monissa maissa ja nähnyt kauniita
kirkkoja. Kristitty ystävä ulkomailla
kertoi kristinuskosta, mutta se ei tehnyt
minuun mitään vaikutusta. Mutta kun
kotikylällä kuulin omalla äidinkielelläni,
maithiliksi, ohjelman, kiinnostuin siitä
valtavasti. Aikani kuunneltuani ohjelmia
päätin seurata Jeesuksen opetuksia lopun
elämääni. Siunatkoon Jumala teitä, kun
opetatte meitä oikealle tielle ja vahvistatte
uskoamme.” TWR-Intia

7

THAI ”Olen ompelija ja olin
ennen työssä tehtaassa. Nyt teen
töitä kotona, jotta voin huolehtia
7 kuukauden ikäisestä vauvastani. Teen työtä myöhään iltaan saadakseni
riittävästi rahaa. Vauva on ollut sairaana ja usein itkee koko yön. Isäni neuvoi
minua menemään meedion luokse, koska
hän ajattelee, että paha henki tuo vauvalle
huonoa onnea. Tämä on vaikeaa. Rukoilisitteko puolestamme. Yritän herätä
aamuisin rukoilemaan, jotta saisin voiton
hengistä ja vauva voisi hyvin. Se on
vaikeaa, koska olen niin väsynyt. Kiitos
rukouksistanne!” FEBC-Thaimaa
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Ylösnousseen Jeesuksen ja
opetuslasten kohtaamisia

LÄHTEELLÄ ”Onko teillä mitään syötävää”, Jeesus kysyi. Hän ruokki apostoleja, sananjakajia
kutsuttiin Sananjakajan luo. Jeesus halusi kohdata rakkaudella tehtävässään epäonnistuneita opetuslapsia ja tehdä heistä rohkeita apostoleja viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan.
Matti Korpiaho

Lääkäri, jonka
sydämen radioohjelmasta kuultu
evankeliumi avasi, asuu Guercifin
kaupungissa keskisessä Marokossa. Hän kodissaan
on sittemmin
alkanut kokoontua paikallinen
seurakunta.

Tuomas tunnisti,
kun näki haavat
Tunnemme myös epäilevän Tuomaan,
jolle Jeesus ilmestyi erikoisella tavalla
ja näytti haavansa. Tuomas tunnisti
Herransa ja Pelastajansa haavoista
Jeesuksen käsissä ja kyljessä. ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita
ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”
(Joh. 20:28−29). Jeesus asetti sanaansa
näin suuren muutosvoiman.
Epäonnistumisten jälkeen apostolit saivat ylösnousseelta Vapahtajalta
tehtävän viedä evankeliumin kaikkeen maailmaan. Evankeliumissa − ei
sen julistajissa − on voima synnyttää
ja ylläpitää uskoa.

Pääsiäinen oli ohi ja ylösnoussut
Herra Jeesus halusi kohdata opetuslapset vielä entisillä tutuilla paikoilla
Tiberiaanjärven rannalla. Tuon järven
ympäristössä he olivat viettäneet aikaa Jeesuksen kanssa kolme vuotta.
Jeesus käski opetuslapsiensa
mennä sinne edeltä, sillä hän halusi
kohdata heidät henkilökohtaisesti
voidakseen rohkaista heitä. Asian tärkeyttä kuvaa, että siitä on Johanneksen evankeliumissa säilytetty kokonainen luku. Jeesuksen ilmestyminen
Tiberiaanjärven rannalla oli järjestyksessä kolmas kerta, kun hän ilmoitti
itsensä. (Joh. 21:4−14).
Tavallisesti noista tapahtumista
lukiessamme mielenkiinto kohdistuu
kalansaaliin ihmettelemiseen ja Jeesuksen keskusteluun Pietarin kanssa.
Ne olivat niin merkittäviä, että evankeliumissa niistä kerrotaan laajasti.
Pietarin seurassa olleet toiset opetuslapset tarvitsivat vertaistukea, yhdessä olemista ja tekemistä. Yhdessä
oli hyvä murehtia omia epäonnistumisia, mutta samalla myös rohkaistua
kaiken sen muistamisesta, mitä he olivat yhdessä Jeesuksen kanssa tehneet
ja häneltä kuulleet.
Yhdessä he kävivät kalassa, tosin
tällä kertaa suuri epäonni mukanaan.
Vaikka Jeesus oli heidän näköetäisyydellään, he eivät tunnistaneet häntä.
Vasta suuren kalansaaliin saatuaan he
ymmärsivät Jeesuksen olevan rannalla. Se on Herra!

Opetuslapset eivät tunnistaneet
Jeesusta vain suuren kalansaaliin
takia, vaan oikeastaan vasta leivän
murtamisesta aamiaisella. Jeesus antoi heille syötävää ja samalla kirkasti
itsensä. Silloin he todella tunnistivat,
että se on Herra.

Pietarin kolme kieltoa,
Jeesuksen kolme kysymystä
Aamiaisella Tiberiaanjärven rannalla
Jeesus kävi tärkeän keskustelun Pietarin kanssa. Se on tallennettu Raamattuun palvelemaan ihmisiä kaikkina
aikoina.
Jeesus halusi kohdata Pietarin henkilökohtaisesti, puhua vain hänelle.
Samoin kuin Pietari oli kolme kertaa kieltänyt Jeesuksen, samoin hän
nyt sai Jeesukselta kolme kysymystä

Mieleen nousee keskustelu erään
marokkolaisen lääkärin kanssa hänen
kodissaan muutama vuosi sitten.
Miehen elämä oli ajautunut umpikujaan myös uskonkysymyksissä.
Epätoivossaan hän avasi radionsa ja
kuunteli työtoverimme David Ezzinen julistusta omalla äidinkielellään,
arabiaksi.
Läpi yön jatkunut taistelu sielunhädässä päättyi Jumalan rauhaan.
Lääkäri kertoi, että vaikka Jumala oli
ollut kaiken aikaa häntä lähellä, vasta
evankeliumin kuuleminen avasi hänen sydämensä ja antoi sielunrauhan.
Hänen kotinsa on sittemmin palvellut
seurakunnan kokoontumispaikkana.
Herra kutsuu myös meitä: Seuraa
minua! Kaitse minun lampaitani!
Tämän hän tekee siitäkin huolimatta, että usein koemme itsemme
epäonnistuneiksi ja huonoiksi todistajiksi. Tällaisesta lähteestä kumpuaa
rakkaus lähetystyöhön.

Anna viisautta, Herra!
RUKOUS Aikainen kevät, melkein
kuin kesä, on yllättänyt suomalaiset
valollaan ja lämmöllään. Tosin muutosta
on luvattu. Ellei nyt ihan takatalvea,
niin viileää ja sateita kuitenkin.
Vähän samanlaista on maailman
meno. Toisaalla kaivataan paistetta
pimeyteen, toisaalla helteen
hellittämistä. Jossakin kyse on
olosuhteista luonnossa, jossakin
yhteiskunnan tilasta.
Anna viisautta, Herra! Auta…

ph
oto

O

petuslapsilla oli ollut kova
koettelemus pääsiäisenä.
Jeesuksen asettaessa ehtoollisen viimeisellä rakkaudenaterialla he vakuuttivat hänelle uskollisuuttaan. Mutta toisin kävi.
Johannes oli ylipapin tuttu, ja hän
seurasi tilannetta läheltä. Muut olivat
jo Getsemanessa pelästyneet ja vetäytyneet omiin oloihinsa.
Jeesuksen ristintien seuraamisessa
pisimmälle pääsivät Johannes ja Pietari. Olemme perillä Pietarin epäonnistumisesta todistajan tehtävässä hänen
kieltäytyessään tuntemasta Jeesusta.
Muiden opetuslasten tuntemuksista
emme kovin paljon kirjallisten lähteiden perusteella tiedä.

Jeesus tahtoi palata
Tiberiaanjärvelle

Marokkolainen lääkäri
sai sielunrauhan

iSt
ock

Matti ja Tuula Korpiaho

vastatakseen – kuin osoituksena Jeesuksen anteeksiannosta. Sen jälkeen
hän sai myös uuden mahdollisuuden
Jeesuksen seuraamiseen, hän sai tehtävän: Ruoki minun lampaitani.
Vaikka evankeliumia julistetaan
kaikille, se kirkastuu yksityisesti ja
yksilölle. Evankeliumissa on voima
kohdata meitä epäuskomme kamppailussa, toivottomuudessa ja näköalattomuudessa.
Kuten Pietari, mekin voimme
joutua tilanteisiin, joissa uskomme
osoittautuu heikoksi. Epäonnistumme ja saatamme jopa kieltää Herran
Jeesuksen, kun meidän tulisi rohkeasti todistaa hänestä. Silloin saamme
muistaa, että ylösnoussut Vapahtajamme ei hylkää eikä nuhtele meitä,
vaan antaa uuden tilaisuuden seurata
häntä ja ”ruokkia hänen lampaitaan”.
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Hyvä maaperä odottaa
Intiassa sananjulistajia

Intia oli minulle ensikertalaiselle kulttuurishokki: saastunut ilma, väenpaljous, liikenne,
köyhyys, kerjäläiset, keskimäärin heikko koulutustausta… Mutta myös ihmisten avuliaisuus,
ystävällisyys ja vieraanvaraisuus.
Timo Lankinen

Timo Reuhkala

Värikäs Gumlan
tyttökoulun kulkue
kharia- ja kurukhasuissa matkalla
kirkkoon Ranchissa,
Jharkhandin osavaltion pääkaupungissa. Ilossa mukana
intialaisten isäntien kanssa Sansan
hallintojohtaja Timo
Lankinen.

J

otkin tapahtumat ovat mieltä
järisyttäviä, ja niistä sanommekin, ”etten unohda sitä
koskaan”. Sellaiseksi voin
luonnehtia matkaani Intiaan tammikuussa 2016.
Matkalla meitä oli kaksi Timoa:
Right eli Reuhkala ja Left eli Lankinen. Aiheesta riittikin paljon hauskuutta ympäri Intian maaseudun
yleisökokouksia.
Yritän nyt tiivistää runsaat kokemukset muutamaan tuhanteen merkkiin tekstiä: äänimaailmaa, makuja,
savusumua, visuaalista maailmaa…
En taida osata kuvata niitä kuin
laimeasti verrattuna siihen, miten ne
koin.

Rukouselämä virkistyi
Intian liikenteessä
Ensi metrit koneen laskeuduttua
New Delhiin saivat mietteliääksi:
kuinka täällä voi asua, kun jokainen
sisäänhengitys tuntuu keuhkoissa?
Pakokaasut, sumu ja nuotioista syntyvä savu yhdistyvät merkilliseksi ja
epäterveelliseksi ”smogiksi”.
Liikenteeseen en tottunut kymmenen päivän aikana. Kolmikaistaisella
tiellä eteni ainakin viisi autoa rinnakkain, seassa lehmät, riksat, moottoripyörät ja usein jalankulkijatkin.
Samalla kaistalla tuli paljon myös
liikennettä suoraan vastaan.
Rukouselämäni virkistyi tuossa
liikenteessä ja olin jättämässä jäähyväisiä tälle maanpäälliselle elämälle
monta kertaa. Ensimmäisen kahden
minuutin aikana taisin kuulla enemmän tööttäyksiä kuin kotinurkilla
vuoteen.

Paikan päällä katsoo
silmiin 1,2 miljardia yksilöä
Köyhyys ja kerjäläiset on jotakin, jota
ei Suomessa näe Intian laajuudessa
ja syvyydessä. Mietin, voiko ihmisen
kärsimykseen tottua ja ajatella, että
jotkut kerta kaikkiaan elävät puutteessa.
Intiassa on noin 1 200 miljoonaa
ihmistä, toiseksi eniten maailmassa.
Kykeneekö maan hallitus ruokkimaan kansalaisensa?
Ongelman laajuus tuntuu toivottomalta. Jos ajattelen, että väkeä on
1,2 miljardia, voin jotenkin sivuuttaa
koko kysymyksen. Mutta paikan
päällä minua katsookin silmiin 1,2
miljardia yksilöä, ihmistä.
Intia tunnetaan kastilaitoksestaan,
joka on virallisesti kielletty. Kuitenkin kasteihin perustuva jaottelu elää

Suomen kymppi saa
aikaan moninkertaisen
tuloksen Intiassa.
syvällä kansan asenteissa ja kulttuurissa.
Myös kristityt ovat osa tuota kansaa, ja heilläkin on helposti jossakin syvällä eriarvoisuuden ja oman
arvottomuuden kokemus, koska he
usein ”kuuluvat” alimpiin kasteihin
tai kastittomiin.
Ulkopuolelta on niin helppo tuomita ja opettaa, kuinka kristityn tulee
elää ja ajatella. Mikä onkaan evankeliumi juuri näille ihmisille?

Niin piispoja kuin kylien
kristittyjä tapaamassa
Matkan aikana saimme vierailla niin
kirkonjohtajien kuin maaseudun köyhääkin köyhempien kristittyjen luona
ja keskustella heidän kanssaan.
Kävimme kolmen luterilaisen
kirkon toiminta-alueilla, eikä suomalainen tuomiokapituli hallinnollisena
rakenteena kerta kaikkiaan istuisi
tuohon kulttuuriin. Kaksi noista
Intian kirkoista pitää päämajaansa
Ranchissa saman kadun vastakkaisil-

la puolilla: Luoteinen evankelis-luterilainen Gossner-kirkko ja Evankelisluterilainen Gossner-kirkko. Etelämpänä taas toimii Andhran evankelisluterilainen kirkko.
Keskustelimme piispojen kanssa
medialähetystyön merkityksestä.
Sansan ja sen kumppanin TWRIntian työtä arvostetaan suuresti ja
tukeamme tarvitaan.
Vierailimme myös Chennaissa,
jossa UELCI:n työryhmä valmisteli
ensi vuonna pidettävää suurta kokousta. Suomalaiset ajatukset elävöittivät suunnittelua. UELCI on Intian
luterilaisten kirkkojen yhteistyöelin,
jonka kanssa Sansalla on sopimus.

Hindutkin ihmettelevät, jos
torvikaiuttimet vaikenevat
Mieleenpainuvin oli muutaman
päivän retki maaseudulle. Siellä
isäntämme TWR-Intian aluejohtajat
veivät meidät tapaamaan tukemiemme radio-ohjelmien kuuntelijoita.
Silmäni aukesivat näkemään ja
ymmärtämään, miten tärkeää on
julistaa Kristusta ja toivoa kunkin
omalla äidinkielellä, sydämen kielellä. Useat Sansan tukemat radio-ohjelmat ovat ainoita ohjelmia vähemmistökielillä. Sansa tukee nyt Intiassa
radio-ohjelmia 15 kielellä, joista kymmenen on vähemmistökieliä.
Osallistuimme seurakuntien kokouksiin, joissa kuulimme useita todistuspuheenvuoroja radio-ohjelmien
vaikutuksesta. Pysähdyttävää.

Suuren vaikutuksen minuun
tekivät torvikaiuttimet, joita on nyt
asennettu osin Sansankin tukemana
110 kappaletta. Aamuviideltä alkaa
ensimmäinen kristillinen ohjelma,
jota kokoonnutaan kuuntelemaan
pitemmistäkin matkoista.
Mielenkiintoista oli kuulla, että
jopa hindut tulevat kysymään ”Mikä
hätänä?”, jos jonain päivänä ohjelmaa
ei sähkökatkon takia tulekaan.

Kaikki ihmiset ovat saman
Jumalan perheväkeä
Näin ja kuulin paljon erilaista kuin
Suomessa. Silti vahvistui ajatus: me
kaikki ihmiset olemme lopultakin
saman Jumalan perheväkeä, jaamme
saman taivaan ja maan. Lentokoneesta ei pystynyt erottamaan raja-aitoja.
Ne ovatkin ihmisten tekemiä.
TWR-Intian päämajassa New
Delhissä sain kokousten yhteydessä
tutustua omaan alaani, taloudenhoitoon. Oli ilo tavata intialaisia kollegoita, jotka tekevät periaatteessa samaa
työtä kuin itsekin teen Suomessa.
Lahjaksi saadut eurot muuttuvat
tehokkaasti evankeliumin julistukseksi. Suomen kymppi saa aikaan
moninkertaisen tuloksen Intiassa.
Sanaa kannattaa kylvää, sillä
maaperä on otollinen. Intian kristityt
elävät monenlaisten vaikeuksien keskellä, he saavat monin paikoin kokea
sortamista, pahoinpitelyjä, pilkkaa.
Mutta sen he sanovat kestävänsä;
onhan heillä aarre.
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Outi Välimaa
Parhaita paloja
20 € UUTUUS!
90–102-vuotiaan Päivö Parviaisen puheista ja
saarnoista
Farida Khalaf –
Andrea C. Hoffmann
Olin Isisin vanki
29 € UUTUUS!
Nuoren jesiditytön kauhujen
kuukaudet
Nabeel Qureshi
Etsin Allahia,
löysin Jeesuksen 28 €
UUTUUS!
Sisältää viitteet.
D. A. Carson
Jumalalla on suunnitelma 30 €
UUTUUS!
Luomisesta viimeiseen tuomioon
Lähellä – tänään 25 € UUTUUS!
Jumala on lähellä kiireessä ja
hiljaisuudessa, ilossa ja surussa,
arjessa ja pyhässä ja myös tänään.
Kirjassa on 75 kirjoittajaa. Vuoden
jokaiselle päivälle.
Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 22 €
TARJOUS!
Elämää Kroatian evankelisessa
kirkossa. Muistoja ihmisistä
ja tapahtumista kirjoittajan
värikkään ja
vaiheikkaan
elämän varrelta.
Värikuvakuvitus. Julkaisijana
Sansa.
Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla
missiossa 10 € TARJOUS!
Israelissa,
maailmalla
ja kotimaassa
Kuljettaa
medialähetystyön
matkassa,
johdattaa
Raamatun
maisemiin,
juutalaisiin juhlapyhiin ja raamatunkertomuksiin. Sopii myös raamattu- ja rukouspiirien työskentelyyn. Julkaisijana Sansa.
Juha Vähäsarja
Toivon ja lohdutuksen sanoja 12
€ TARJOUS!
Armon ja odotuksen sanoja 12 €
TARJOUS!
Siunauksen ja virvoituksen sanoja 12 € TARJOUS!
Lahjakirjoja.

Pienet kirjalahjat 3 €/kpl
UUTUUS!
Sanoja Raamatusta.
Otsikot: Armo, Kiitollisuus, Perhe, Rakkaus, Viisaus, Ystävyys
Raamattu/Bible 35 €
Rinnakkain: vasemmalla palstalla suomeksi, oikealla palstalla
englanniksi. Reunahakemisto,
kultasyrjä, nahkajäljitelmä. Värit:
ruskea, punainen, viininpunainen,
sininen (hopeasyrjä).
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon
Raamattu kannesta kanteen
-radio-ohjelman pohjalta kirjoittamia Raamattu elämään -sarjan
kirjoja on ilmestynyt 54.
TARJOUS! Koko sarja 499 €.
Yksittäin 17,90 €/kpl esimerkiksi:
Paljastava rakkaus
Johanneksen kirjeet
Palvelijan evankeliumi
Markus 1−16
Jukka Norvanto
Sisälle Raamattuun 29 €
Johdannot Vanhan testamentin
ja Uuden testamentin kirjoihin.
Koostuu Norvannon aikaisemmin
julkaistuista, kahdesta Sisälle
sanaan -kirjasta.
Aadamista alkaen 25 € UUTUUS
Aakkoshartauskirjassa pastori
Jukka Norvanto etsii nimien takaa
ihmistä, joka voisi olla meille
opiksi. Esimerkki voi olla hyvä,
mutta myös varoittava. Jokaisen
aakkosen takana on kiinnostava
ihmiskohtalo.
Genesis 25 €
Evankeliumi Mooseksen mukaan.
Uusi selitysteos.
Rajatonta rakkautta 14 € TARJOUS!
Lähetyskutsu Matteuksen evankeliumissa

ÄÄNITTEITÄ

Raamattu kannesta kanteen -ohjelman opetuksista cd-levyt MP3muodossa: Uusi testamentti (624
luentoa) 130 €, Vanha testamentti
(810 luentoa) 140 €.
TARJOUS! Uusi ja Vanha testamentti yhdessä ostettuina 240 €.
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
tosikertomuksia maailmalta evankeliumin muuttavasta voimasta

Sydän-muistitikku 59 €
Raamattu kannesta kanteen opetuksista kaikki 4
evankeliumia MP3muodossa.
Muistitikun
koko 8 gigaa. Sisältää lahjarasian
ja kaulaketjun.

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE
Michael
Berghof –
Jakob
Kramer
Lapsen
KertomusRaamattu
25 €
Max Lucado
Ontuva lammas 23 € UUTUUS!
Kirja kertoo lampaasta, joka aina
jäi muista erilleen ja joukosta
ulos. Eräänä tähtikirkkaana yönä
se kuitenkin oppi: Jumalalla on
erityinen paikka myös niille, jotka
tuntevat olonsa ulkopuolisiksi.
Bethan James –
Estella Corke
Pienen pieniä
rukouksia 12 €
UUTUUS!
Sophie Piper –
Sanja Rescek
Suojelusenkelini 14 € UUTUUS!
Frank E. Peretti
Pako vesimiehen saarelta 10 €
Loukussa meren pohjassa 10 €
Anakin haudat 10 €
Ovi lohikäärmeen kidassa 10 €
Sopivat yli 10-vuotiaille.

MUSIIKKIA
Pekka Simojoki
Nordic Praise cd 20 €
Englanninkielinen Ylistys-levyn
kansainvälinen versio.
Pekka Simojoki – Anne-Mari
Kaskinen
Stillness speaks to me cd 12,50 €
UUTUUS!
14 hiljaisuuden laulua arabiaksi.
Pekka
Laukkarinen
Unelmia
cd 20 €
Gloriaa cd 12 €
TARJOUS!
Eri esittäjiä
Olen mieluummin pieni cd 17 €
Lapsille.
Eri esittäjiä
Laula kanssani dvd/cd 14,90 €
Laula kanssani - Karaoke rohkaisee kaikkia lapsista vanhuksiin
laulamaan yhdessä ja oppimaan
uutta. Mukana dvd, cd ja lauluvihko.

MUITA TUOTTEITA
Sansa-putkihuivi 5 € UUTUUS!
Väri merenvihreä, venyvä materiaali. Sansa-logo ja teksti: Mission
on Air.
Sansan avaimenperä: Iloinen
kaveri 3,30 €
TARJOUS!
Mukana led-valo,
mittanauha (1m),
pullonavaaja
ja avainrengas.
Teksti: Valoa
kansoille ja
www.sansa.fi.
Väri punainen.
Sansan kynä 3 €
Teksti: Lähetys
käynnissä.
Sansan servietit 4,20 €/pak.
(sis. 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus
matkassasi, Iloitaan yhdessä, Ole
Jeesus kanssamme Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja,
valkoinen ja limetinvihreä.
Sansan lautasliinat 5,90 €/pak.
(sis. 20 kpl)
Uusi teksti: Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme. Toisistamme kiitämme. Siunaa myöskin päivämme. Tai teksti: Siunaa Jeesus
ruokamme, ole aina luonamme.
Auta mua muistamaan, että kaiken
sulta saan. Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja, valkoinen,
limetinvihreä ja punainen.
Minna Immonen
Jääkaappimagneetti
3,90 € /kpl
Aiheet: Mansikka,
teksti: Onni on tässä
ja nyt. Dahlia, teksti:
Se, joka löytää kukan,
löytää kauneuden. Se,
joka löytää hymyn,
löytää ystävän. Ruutusydän, teksti: Nauti
pienistä asioista, sillä
jonakin päivänä huomaat niiden olleen
suuria.

Magneettinen kirjanmerkki
3,30 €/kpl UUTUUS!
Aiheet: Dahlia, Valkoinen ruusu,
Nalle
Tarrat 1,30 €/arkki
Enkeli- ja kukka-aiheita.
16 tarraa arkilla.
Tarrat 2,20 €/arkki
Raamatunlausein, erilaisin
kukka-aihein. 12 tarraa arkilla.

KORTTEJA
Sansan 2-osaiset 2,20 €/kpl
1. Onnittelukortti Ruusu, kannessa teksti: Onnea!
Sisällä teksti:
”Herra siunatkoon
sinua ja varjelkoon
sinua.” 4. Moos.
6:24. Lämpimät
onnittelut juhlapäivänäsi. Kuva:
Timo Granström. UUTUUS!
2. Onnittelukortti Rusokirsikka,
kannessa: Sydämelliset onnittelut. Sisällä: ”Herra sinun Jumalasi
on sinun keskelläsi…” (Sef. 3:17)
Kuva: Anne Rajala.
3. Osanottokortti, kannessa:
Lämmin osanotto. Sisällä: Suruun
osaa ottaen. Kuva: Marjaana
Kotilainen.
Muut 2-osaiset 3,30 €
4. Hääkortti, kannessa: Hääparille.
Sisällä: Me kuulumme yhteen kuin
taivas ja maa, ei meitä voi erottaa.
Me kuulumme yhteen kuin myrsky
ja yö sinun aaltosi rantaani lyö.
Me kohtaamme hetkessä ikuisuuden me palaamme roihuten. Kun
muistomme hiekkaan jo haihtunut
on, elää rakkaus sammumaton.
Lisäksi: Sydämelliset onnittelut
hääparille.
5. Rippikortti, kannessa: Rippijuhlana. Sisällä: Tänään
toivotan sinulle jotakin oikein hyvää,
enkeli siipien havinaa ja iloa, onnea
syvää. Tänään toivotan sinulle mitä
en itse voi antaa:
saakoon rakkaus Jumalan sinua
sylissään kantaa. Lisäksi: Onnea ja
siunausta nuoreen elämääsi.
Sansan 1-osaiset
1 €/kpl tai 5 €/10 kpl TARJOUS!
Kukka-, luonto-, maisema- ja
onnitteluaiheiset raamatunlauseilla.

TILAAMINEN

Voit tilata puhelimitse:
019 457 7747 tai
050 564 3541/Putiikki
Postitse: Sansa/Putiikki,
PL 13, 05801 Hyvinkää
S-postitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivun kautta:
www.sansa.fi/putiikki
tai www.lahetyskauppa.fi
Tarjoukset voimassa 31.8.2016
saakka tai niin kauan kuin tavaraa
riittää. Lähetyksiin
lisätään toimituskulut.
Lähetyskauppa Putiikki
Hyvinkään toimitalossa,
Munckinkatu 67, on
avoinna keskiviikkoisin
klo 10−15. Tervetuloa!
Kiinni kesälomien ajan,
koko heinäkuun.

lahetyskauppa.fi

KIRJOJA
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YLEISVIITTEET:
2222 33338
7111 01007

2222 15042

Mediatyön yleiskannatus
Teemavuosi 2016 Kohti toivoa-keräys

INTIAN MEDIATYÖ:

Kuukausilahjoittajaksi
Kuukausilahjoittaminen on sujuva, vaivaton ja pankkikuluiltaan edullisin tapa tukea Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) työtä säännöllisesti.
Valitset kohteen, päätät summan ja eräpäivän ja toimitat
yhteystietosi Pirjo Hyövältille, s-posti: pirjo.hyovalti@
sansa.fi, p. 050 5643 541. Häneltä saat henkilökohtaisen
viitenumeron, jonka avulla voit verkkopankkisi välityksellä
antaa kuukausilahjoituksesi. Tukesi jatkuu entisellään, kunnes muutat sopimusta tai lopetat sen.

Viitenumeroin
Jokaiselle Sansan ohjelmalle ja työmuodolle on
oma viitenumeronsa, jota on hyvä käyttää tilisiirroissa. Viitenumero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkinnän lahjan
tarkoituksesta (yksi viite/tilisiirto).
Välttämätöntä viitenumeron käyttö ei kuitenkaan ole eli
voit edelleen antaa lahjasi myös merkitsemällä tiedonantoihin lahjan tarkoituksen. Ensimmäistä kertaa maksaessasi
olisi suositeltavaa, että laittaisit yhteystietosi viestiosaan, jotta ne välittyisivät kirjanpitäjälle. Mutta et vielä
viitenumeroa.
Pankkiyhteys (yksityiset tukijat):
IBAN FI37 5062 0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa
lisäksi SWIFT/BIC: OKOYFIHH.
Seurakuntien pankkiyhteys ja viitenumerot erikseen:
sansa.fi -> Osallistu ja vaikuta -> Kaikki tuettavat kohteet

2222 11004
2222 11033
2222 11046
2222 11088
2222 11114
2222 11101

Intian radio-ohjelmat
Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
Gujaratinkielinen NTL
Hindinkielinen NTL
Orijankielinen NTL
Intian tv-ohjelmat

AASIAN RADIOTYÖ:
2222 12003
2222 12100
2222 12139
2222 12207
2222 12210
2222 13002
2222 18007
2222 12142
2222 12155

2222 14056
2222 14069
2222 15039
2222 15107
2222 14072
2222 15204
2222 15055

2222 21104
2222 21007
2222 24004

Lähi-idän radio-ohjelmat (arabia)
Israelin radio-ohjelmat (heprea)
Israelin multimediaohjelmat, Casparikeskus (venäjä)
Lähi-idän naisten tv-ohjelma (arabia)
David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten
ja nuorten tv-ohjelmat
SAT-7 Pars, farsinkieliset aikuisten
opetusohjelmat
SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten
tv-ohjelmat
Turkin radio-ohjelmat
Turkin tv-ohjelmat

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015-7935, voimassa 1.1.2016–31.12.2020. Poliisihallitus 2.11.2015. Kerätyt varat käytetään vuosien
2016–2022 aikana medialähetys- ja seurakuntatyöhön ulkomailla sekä kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen
Suomessa.

Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
Etiopian radio-ohjelmat
Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 31000
2222 34104

PROJEKTIT:

LÄHETIT:

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA
KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14001
2222 14108
2222 14205

AFRIKAN RADIOTYÖ:

2222 12113
2222 11075

Indonesian radio-ohjelmat
Indonesian jaavankielinen NTL
Indonesiankielinen NTL
Kambodžan khmerinkielinen NTL
Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
Kiinan ohjelmat
Mongolian ohjelmat
Thaimaan ohjelmat
Japanin ohjelmat

Turkinkielinen NTL

4444 10010
4444 10023
4444 20026
4444 20055
4444 20042
4444 10049
4444 10052
4444 10065
4444 10078

Kroatian radio-ohjelmat
Inkerin kirkon mediatyö

Kriisiradio Aasiassa
Viestinnän valmennusohjelma,
Intian luterilaiset kirkot

Ezzinet
Murphy
Tapio
Braz de Almeida
Kroatian-työ yleisesti
Tunér
Chughit
Vähäsarjat
Rissanen

KOTIMAANTYÖ:
1111 31004
1111 31208
1111 31101
6666 31004
4444 40035
4444 40048

Sansan yleiskannatus
Merkkipäiväkeräykset
Testamenttitulot
Raamattu kannesta kanteen
Vaittinen
Erelä

YHDEN RADIO-OHJELMAN hinta on 130 euroa
ja paikallisradio-ohjelman hinta 90 euroa (Indonesian,
Kambodžan, Kroatian, Mongolian, Thaimaan ohjelmat).
Suomenkielinen Rkk-ohjelma 150 euroa (15 min). Kaikki
tv-ohjelmat 300 euroa. Lisätietoa: Pirjo Hyövälti,
p. 050 564 3541, pirjo.hyovalti@sansa.fi

Kohti toivoa – kesäkeräyksellä toivoa ja
evankeliumin iloa monen aasialaisen elämään
Hyvä Lähde-lehden lukija
Indonesia on väkiluvultaan maailman suurin muslimivaltio. 1960-luvulla
alkaneiden herätysten seurauksena kristittyjen määrä on kuitenkin kasvanut
voimakkaasti. Tällä hetkellä kristittyjä on väestöstä noin 10 %.

”Radio on hyvä väline, koska
sitä voi kuunnella salaa”
toteaa Ari Indonesiasta

Kristityksi tuleminen ja kristittynä eläminen ei ole helppoa kaikkialla
Indonesiassa. Silti siellä saa julistaa evankeliumia ihan laillisesti radion välityksellä.

Soita nyt lahjasi
0600 18808

Puhelun hinta 15,36 € + pvm

Lahjoita netissä sansa.fi

Kiitos tuestasi!

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

IBAN

BIC

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

l Kyniä 20 koulutettavalle 10 €
l Yhden ohjelman radiointi 50 €
l Ohjelman tuotanto ja radiointi 90 €

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

7111 20004
Euro

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015-7935, voimassa 1.1.2016–
31.12.2020, Poliisihallitus 2.11.2015. Kerätyt varat käytetään
vuosien 2016–2022 aikana medialähetystyöhön (kristillisten radioja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen, internetin ja muiden
sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla
sekä kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen
Suomessa.

Evankeliumilla on
tilausta juuri nyt.
Osallistu Sansan
keräykseen!

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Samuel Adhi Suruk juontaa
Sansan tukemaa Rukoillaan yhdessä -ohjelmaa
Heartline Balin studiossa
Indonesiassa.

Ihmiset haluavat kuulla evankeliumia. Radio onkin tehokas väline ja siksi
Sansan kesäkeräyksellä kerätään varoja mm. yhteistyökumppanimme FEBC:n
mediatyöhön ja -koulutukseen Indonesiassa ja muualla Aasiassa.
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Kesän aikana esillä Matteus ja 2. Mooses
RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu Radio Deissä

taajuuksilla: Espoo–Helsinki–Vantaa 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), Helsinki 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, Kuopio 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, Savonlinna 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 lähiradion, Radio DSF:n, kautta.

RAAMATTU KANNESTA KANTEENradio-ohjelman neljännen kierroksen
seuraavina kuukausina toukokuun lopusta
lokakuun alkuun käsitellään Matteuksen
evankeliumi ja 2. Mooseksen kirja sekä
ehditään kuulla myös johdanto Markuksen
evankeliumiin. Runsaan 5,5 vuoden aikana
käydään läpi koko Raamattu, lähes jae
jakeelta.
Tulevina kuukausina edetään Raamattua seuraavasti:

Viikko 29 Matt. 26:17−27:26
Viikko 30 Matt. 27:27−28:20 ja 2. Moos.
1:1−10

TOUKOKUU

SYYSKUU

Viikko 21 Matt. 11:7−12:42
Viikko 22 Matt. 12:43−14:17

KESÄKUU

Viikko 23 Matt. 14:18−16:20
Ma 6.6. teemaopetus
Viikko 24 Matt. 16:21−18:20
Viikko 25 Matt. 18:21−20:34
Viikko 26 Matt. 21:1−22:46

HEINÄKUU

Viikko 27 Matt. 23:1−24:22
Ma 4.7. teemaopetus
Viikko 28 Matt. 24:23−26:16

ELOKUU

Viikko 31 2. Moos. 1:11−4:9
Ma 1.8. teemaopetus
Viikko 32 2. Moos. 4:10−9:12
Viikko 33 2. Moos. 9:13−13:16
Viikko 34 2. Moos. 13:17−17:7
Viikko 35 2. Moos. 17:18−20:17

Viikko 36 2. Moos. 20:18−23:9
Ma 5.9. teemaopetus
Viikko 37 2. Moos. 23:10−26:37
Viikko 38 2. Moos. 27:1−31:18
Viikko 39 2. Moos. 32:1−36:7

LOKAKUU

Viikko 40 2. Moos. 36:8−40:38 ja johdanto
Markuksen evankeliumiin
Ma 3.10. teemaopetus

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori Juk-

ka Norvanto. Toimittajana ja juontajana
toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka sijaistaa

Elina Vaittista marraskuulle. Lähetysaiheisia haastatteluja toimittaa muun muassa
Merja Kauppinen.
Jokaisen kuukauden ensimmäisenä
maanantaina kuullaan ajankohtainen
teemaopetus. Kesäkuun 6. päivänä opettajana on nykyisin Kylväjän lähetysteologina toimiva Jukka Norvanto, heinäkuun
4. päivänä ja elokuun 1. päivänä Sansan
henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa.
Myös syyskuun 5. ja lokakuun 3. päivänä
radioidaan teemaopetukset.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN

(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta
voi seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21
(uusinnat arkiöisin klo 2 ja arkiaamuisin
klo 6), Järviradiossa ma‒pe klo 6.30.
Opetukset ovat kuultavissa myös internetin kautta Sansan omilta audiosivuilta
www.rkk-sansa.net.
Lisäksi omaan älypuhelimeensa tai
taulutietokoneeseensa voi ladata mobiilisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa.
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja
Windows 8.1 -versiot.

Sansan arvonnoissa voittivat
SANSAN Lähetyskauppa Putiikis-

sa asioineiden, Lähde-lehden uusien tilaajien tai muutoin lomakkeen
31.3.2016 mennessä palauttaneiden
kesken suoritettiin arvonta.
Voittajat: 1. Canon Ixus 160 -kamera, Kaija Väänänen, Vantaa, 2. Jorma
Laulajan kirja Turvallisesti sinun,
Sakari Mattila, Kotka, 3. Pirkko ja
Terttu Välimäen cd Elävää vettä, Mee-

ri Turunen, Espoo, 4. Henry-nalle,
Jaana Kovanen, Vantaa ja 5. Sansan
korttinippu (sis. 25 kpl), Hanna Saari,
Turku.

AVOIMIEN OVIEN päivänä
27.4.2016 Sansan arvonnassa voittivat: 1. Radio, Aimo Horppila, Lahti,
2. Taulu, Heli Rantala, Hyvinkää, 3.
Tanja Alonin ja Mervi Viuhkon kirja

Matkalla missiossa, Eila Hirvonen,
Hyvinkää, 4. Pirkko ja Terttu Välimäen cd Soi kiitoslaulumme, AnnaStiina Pouta, Hyvinkää ja 5. Sansan
servietit, Risto Nihtilä, Hyvinkää.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille
osallistujille!

PIIA LATVALA hallituksen jäsen

TÄMÄ LEHTI ILMESTYY Medialähetyspäiville. Päivät
ovat mainio tilaisuus kohdata yhteisen asian äärellä ja
jakaa parin päivän aikana kappale yhteistä matkaa. Eri
tavoin kentällä ja kotimaassa lähetystyöhön osallistuvat
kuulevat toisiltaan tuoreet uutiset.
Millaisia haasteita työssä on, mistä tänä keväänä iloitaan? Miten työ ja yhdessä viemämme viesti vaikuttaa
ihmisten elämään eri puolilla maailmaa? Onko jotain,
mitä minä itse voisin tehdä?

laajenevat, jos kohta myös haasteet saattavat kasvaa.
Kohti tulevaisuutta on katsottava ennakkoluulottomasti
ja uteliaasti.
Median muuttumisen keskellä on mietittävä myös,
mihin medialähetystyö tässä ajassa tähyää ja kenen rinnalla haluamme kulkea maailmassa, jossa monenlainen
syvä inhimillinen hätä on läsnä jatkuvasti. Kohti tulevaisuutta on katsottava aika sotkuisessa, hankalassa ja
riitaisassa maailmassa.

IHMISTEN MIELENKIINTOA tavoittelevien viestien tulva
on tänään laajempi ja äänekkäämpi kuin koskaan. Media
ei ole enää lokeroitavissa radioksi, televisioksi, lehdiksi
tai internetiksi – on vain moninainen, monikanavainen
mediakenttä ja kilpailu siitä, kenellä on kiinnostavinta
sanottavaa. Sanojia on paljon ja ääntä riittää, ja toimintaympäristö kehittyy vauhdikkaasti.

MEDIALÄHETYS TAVOITTAA ihmiset laajasti tässä to-

MAAILMA MUUTTUU JA samalla Sansan ja sen yhteistyökumppaneiden toimintaympäristö muuttuu. Monenlaisten murrosten maailmassa mediatyön mahdollisuudet

dellisuudessa. Kuluva vuosi on Sansan uuden strategiakauden (2016–2020) ensimmäinen vuosi. Toivottomalta
tuntuvassa ajassa se kantaa teemaa Kohti toivoa.
Sansa pyrkii löytämään ja saamaan käyttöön erilaisille yleisöille sopivia medioita ja tarjoamaan juuri niihin
sopivia sisältöjä. Viesti toivosta, hyväksynnästä ja rakkaudesta halutaan saada sinne, missä on hätää, huolta ja
etsintää. Sama viesti kaikuu myös sinne, missä on iloa ja
naurua. Medialähetystä tehdään elämän aalloilla.

Leena Punk
ari

Medialähetystä elämän aalloilla

19

Lähde 3/2016

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tapahtumia keväästä syksyyn 2016
▶ 15.5. RUOKOLAHTI Kirkossa,
klo 10 jumalanpalvelus, saarna
Seija Uimonen (seniori). Lähetystilaisuus srk-kodilla, Ukonsalmentie 3, Uimonen. Klo 18
srk-kodilla Sanan ja rukouksen
ilta, Uimonen.

kossa, Perkiöntie 40, klo 10 messu, mukana Eeva ja Jari Vähäsarja. Messun jälkeen kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus srk-salissa,
Vähäsarjat.

Medialähetyspäivien messu
yhdeksässä kirkossa

▶ 28.8. HELSINKI SRO:n Hen-

Medialähetyspäivät teemalla
Elämän aallot LA 21.5. Lappeenranta-salissa, Villimiehenkatu 1,
ja SU 22.5. Lappeen kirkossa, Valtakatu 35. Medialähetyspäivien
ohjelma tämän lehden sivulla 8.
▶ SU 22.5. Lappeen kirkossa klo
10 piispanmessu, saarna piispa
Seppo Häkkinen.
▶ SU 22.5. Sansan edustajat
saarnaavat Lappeenrannan
rovastikunnan muiden seurakuntien messuissa klo 10:

kirkossa, Ristijärventie 1, klo 17
Tuomasmessu, Pirjo Juntunen
(seniori).

gellisillä syventymispäivillä Johanneksenkirkossa, Korkeavuorenkatu 12 (Helsinki), klo 14.30
Lähetys on tässä!, Eeva ja Jari
Vähäsarja.

▶ 17.5. KUOPIO/Alava Elisabet

▶ 4.9. ESPOO/Leppävaara Vi-

▶ 15.5. SOTKAMO Sotkamon

Kiviojan luona, Kipinäkatu 32,
Alavan Hanna-piiri, klo 18−19.30,
Eeva Vähäsarja.

▶ 28.5. SALO Bergvikin toimin-

takeskuksessa, Bergvikintie 43
(Kruusila), klo 9−18.30 raamattupäivä Raamattu − Jumalan puhetta sinulle. Klo 13.30 ja 17.30
Toni Stenvall (VAT).

▶ 12.6. JALASJÄRVI Jalasjärven kirkossa, Keskustie 14, klo
10 messu, saarna David Ezzine.
Messun jälkeen lähetystilaisuus
viereisessä srk-keskuksessa,
Marja-Liisa ja David Ezzine.
▶ 17.6. HARJAVALTA Vanhassa
kirkossa, Kirkkokatu 3, klo 18
Musiikkia ja Sanaa Harjavallan
vanhassa kirkossa -ilta, Eeva ja
Jari Vähäsarja.

herlaakson kappelissa, Viherkalliontie 2, klo 17 Vaeltajan majatalo, Eeva ja Jari Vähäsarja.

▶ 10.9. PIRKKALA Pirkanmaan

hannojen yhteinen iltapäivä Kirkkoveräjän srk-talossa, Kouluportinkuja 1, klo 13−16. TWR-Euroopan Hanna-työn koordinaattori
Eeva Vähäsarja tuo kansainvälisiä
uutisia.

▶ 12.9. ESPOO/Leppävaara

Viherlaakson kappelissa, Viherkalliontie 2, klo 14−15.30 Viherlaakson lähetyspiiri, Eeva ja Jari
Vähäsarja.

▶ 14.9. KUOPIO/Tuomiokirkkosrk Keskusseurakuntatalolla,

Suokatu 22, klo 11 Eläkeläisten
virkistyspäivä, Eeva ja Jari Vähäsarja.

▶ 18.6. LAITILA Munamarkki-

noiden yhteydessä Kirkkokodissa, Kirkkotie 3, lähetyskahvio
ja lähetysjärjestöjen toiminnan
esittely. Mukana Anitta Vuorela.
Putiikin tuotteita myytävänä.

▶ 25.−27.7. ORAVAINEN Elä-

keläisten lähetysleiri Siunattua
leipää Seura-rannan leirikeskuksessa, Stenovägen 180 (Oravainen). Yhteistyössä Laihian srk ja
Sansa. Mukana mm. Pirjo Antila
(VAT). Hinta 75 € koko ajalta/hlö.
Myös päiväkävijät tervetulleita,
hinta 20 €/pv. Saapuminen ma
klo 10.30 ja lähtökahvit ke klo 13.
Ilm. ruokavalioineen 23.6. mennessä: Pirjo Antila, pirjo.antila@
gmail.com tai p. 050 531 4124.
Peruutusmaksu 50 % ilmoittautumisajan jälkeen.

▶ 14.8. ESPOO/Leppävaara

▶ 21.−22.5. LAPPEENRANTA

▶ Lappeenrannan kirkossa,

Mannerheiminkatu 1, Mervi
Viuhko.
▶ Lauritsalan kirkossa, Kauppalankatu 1 (Lappeenranta),
Salamat Masih (seniori).

▶ Sammonlahden kirkossa,

Hietakallionkatu 7 (Lappeenranta), Timo Vasko (hallituksen
jäsen).
▶ Joutsenon kirkossa, Penttiläntie 1 (Lappeenranta), Pekka
Kiuttu (seniori).
▶ Lemin kirkossa, Iitiäntie 1,
Matti Korpiaho (seniori).
▶ Luumäen kirkossa, Kirkkotie
2 (Uro), Seija Uimonen (seniori).

▶ Savitaipaleen kirkossa,

Etsimämme henkilö on huolellinen, järjestelmällinen ja vastuuntuntoinen. Edellytämme
hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.
Kokemus toimistotehtävistä on hyödyksi.
Toivomme kristillisen elämän tuntemusta
sekä kiinnostusta lähetystyöhön.
Hakemukset ja CV lähetetään sähköpostitse
23.5. mennessä henkilöstöjohtaja Marko
Pihlajamaalle, marko.pihlajamaa@sansa.fi.
Tiedustelut: hallintopalvelujohtaja
Timo Lankinen, timo.lankinen@sansa.fi,
p. 050 400 4320.

Lähetys käynnissä – yli rajojen

PIDÄTKÖ VIDEOIDEN
KATSOMISESTA?
Klikkaa www.youtube.com/sansatv ja löydät lyhyitä
videoita mm. SAT-7 Parsista, Kohti toivoa -teemavuodesta,
Indonesian kesäkeräyksestä ja siitä, millaista on olla
Sansan vapaaehtoisena. Katso ja vaikutu medialähetystyön mahdollisuuksista!

▶ Taipalsaaren kirkossa,

Muukkolantie 1, David Ezzine.

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.

JÄSEN,
muistathan Sansan sääntömääräisen kevätkokouksen LA 21.5. kello 19 Lappeenrannassa:
Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10.
Ilmoittautumiset p. 019 457 7700. Tervetuloa!

YSTÄVÄ,
Sansan ruskamatkalla Saariselälle 11.−17.9.
vielä tilaa. Hinta 630 €/hlö. Sitovat ilmoittautumiset p. 050 564 3541. Tervetuloa!

▶ 21.8. PIRKKALA Pirkkalan kirsansa.fi

Tehtäviin kuuluu asiakasrekistereiden
ylläpito ja jäsenlaskutus sekä monipuoliset toimistotehtävät. Toimistosihteeri on
CRM-ohjelma FONSin pääkäyttäjä.

Peltoinlahdentie 26, Elina Braz de
Almeida.

Kirkossa, Veräjäkallionkatu 2,
klo 11 messu. Kirkkokahvit ja
Vähäsarjojen työn esittelyä, Eeva
ja Jari Vähäsarja.

▶ 18.6. LAPUA ELY:n Evankelisilla kesäjuhlilla Lapuan tuomiokirkossa, Kosolankatu 3, klo 14.30
Kohtaamisia maailmalla, Eeva ja
Jari Vähäsarja.

Sansa etsii Hyvinkäälle
TOIMISTOSIHTEERIÄ

sansa@sansa.fi

sansa.fi/mediapankki

OPINTOMATKA 13.–18.10.
Lontoo ja Cambridge
Lähde syksyiseen Lontooseen. Opintomatkaan sisältyy
päivä yliopistokaupunki Cambridgessa. Tutustumme Englannin kirkkoon ja sen maallikkotoimintaan sekä lähetysja evankelioimistyöhön. Kohteina mm. Church Mission
Society, Cambridge Centre for Christianity Worldwide,
kristillinen satelliittitelevisiokanava SAT-7 Pars ja Christian Solidarity Worldwide. Jumalanpalvelus mm. Lontoon
St. Paulin tuomiokirkossa.
Matka on suunnattu seurakuntien työntekijöille ja
lähetyksen toimijoille. Englannin kielen taito on suotava. Asiantuntijaoppaana Kirkon lähetystyön keskuksen
lähetysteologi Jaakko Rusama, joka väitteli tohtoriksi
Cambridgessa. Matkanjohtajana Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko.
Matkan hinta n. 850 €/2hh, lisämaksusta 1hh. Hintaan
sisältyy majoitus puolihoidolla (aamiaiset + yksi lämmin
ateria/pv), suorat lennot Helsinki-Lontoo-Helsinki, matkaohjelma sekä sen mukaiset liikkumiset ja mahdolliset
sisäänpääsymaksut. Vastuullinen matkanjärjestäjä on
SMT Oy.
Ilmoittautuminen 30.6. mennessä ja lisätietoa Mervi
Viuhko, mervi.viuhko@sansa.fi, p. 050 551 6180.

Lähetys käynnissä – yli rajojen
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Solahdus seurakuntaan jo lapsena
MUKANA MISSIOSSA Erityisopettaja Arto Varis, 63, johtaa puhetta
Lappeenrannan ja Lappeen seurakuntien yhteisessä lähetystyöryhmässä
ja on mukana Medialähetyspäivien järjestelyissä.
Leena Punkari

E

rityisopettajan tehtävistä
eläköitynyt Arto Varis on
ollut ja on monessa mukana.
Sekä työssään että seurakunnassaan.
Varis kertoo solahtaneensa seurakuntaan jo lapsena Rautjärvellä. Lapsuudenkodista oli linnuntietä matkaa
kirkkoon 100−150 metriä, ja parhaita
ystäviä olivat pappilan lapset.
Arto kävi pyhäkoulussa ja rippikoulun jälkeen hän osallistui paljon
seurakuntanuorten toimintaan.
− Kellonaikaa, milloin olisin tullut
uskoon, minulla ei ole sanoa. Sellaistakin todistuspakkoa 60-luvulla oli,
minkä tunsin ahdistavaksi. Erilaisia
kasvukausia elämässäni on ollut,
mutta eroon Jumalasta en ole koskaan
joutunut.

Lähetit näyttivät rainoja

Arto Variksen lähetysystävyydellekin
on pohja lapsuudessa.
− Maalaispappiloissa kävi ennen
matkapappeja ja lähetystyöntekijöitä.
Joku tuli vaikkapa Ambomaalta (osa
nykyistä Namibiaa), näytti mieleenpainuvia rainakuvia ja kertoi tarinoita.
− Kun vuonna 1981 muutin Lappeenrantaan ja aloin käydä kirkossa,
joku seurakuntalainen lähestyi aikaa

myöten. Ensimmäinen luottamustoimeni seurakunnassa oli, kun minut
pyydettiin oppilaitostyön johtokuntaan.
Sitten olivat vuorossa muun muassa seurakunnan kasvatusasiain ja
lähetystyön johtokunnat sekä Lappeenrannan seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä seurakuntayhtymän
kirkkoneuvosto ja -valtuusto.
Kahden seurakunnan, Lappeenrannan ja Lappeen, lähetystyöryhmä
oli alkuaan kokeilu, joka osoittautui
toimivaksi. Kirkkojen välillä on Variksen mukaan 500−600 metriä, lähetysihmisten harveneva joukko pitkälti
valmiiksi sama.
− Huomasimme, että yhdessä
saamme aikaan enemmän!

Radio-ohjelmat yli rajojen

Kaikkiaan Lappeenrannan seurakuntayhtymä, johon kuuluu viisi seurakuntaa, on lähetystyössä toimelias. On
paljon lähettejä ja hankkeita. Sansakin
saa tukea esimerkiksi Elina Braz de
Almeidan työhön, Kiinan ja Intian
radiotyöhön, kurukhin- ja maithilinkielisiin radio-ohjelmiin Intiassa sekä
Indonesian Hanna-työhön.
− Olen itse teknisesti umpilahjaton, mutta ihmettelen teknistä osaamista ja ihastelen teknisten välineiden
suuria mahdollisuuksia, Varis sanoo.

Marjatta Kupias

Arto Varis on
opettanut sekä yläettä alakoululaisia.
Hän on työskennellyt
myös sairaalakoulussa
psykiatrisella nuorisoosastolla ja vetänyt
kaupungin monitoimitalolla teini-ikäisille
pudokkaille kokeiluluokkaa.

− Sansan työssä on laaja saavuttavuus. Radio-ohjelmat ylittävät rajoja,
eivätkä vastahankaiset hallitukset voi
niille mitään.
Hiljattain Arto Varis on tutustunut
myös Sansan rukouskummiuteen ja
toiminut yhden työntekijän rukouskummina. Hänen mielestään on hyvä,
että kummius kestää kerralla rajatun
ajan.
− Voinhan silti jatkaa esirukousta
samalla, kun rukoilen oman seurakuntani lähettien puolesta.

Pyhäkoululeiri Saimaalla

Arto ja hänen perheneuvojapuolisonsa

Pirkko Varis ovat lapseton pariskunta, jolla on 14 kummilasta.
Yhdessä he ovat vetäneet lastenleirejä hengellisissä kesätapahtumissa ja
kymmenkunta vuotta pyhäkoululeirejä. Arto piti myös pyhäkoulua. Sitten
voimat vähenivät.
− Viimeinen pyhäkoululeirimme
kiersi laivalla viikon Saimaata. Rantauduimme aina välillä, ja toki mukana oli muitakin aikuisia. Teemana
oli Paavalin merimatka, josta teimme
draamaesityksen. Siinä oli kaikilla
mukanaolo-osa, vaikkei puheosaa
olisi ollutkaan.

”Raportoin SAT-7:n hankkeista etu- ja jälkikäteen”
KIRJE KENTÄLTÄ Kun joitakin vuosia sitten osallistuin SAT-7 Networkiin Kyproksen Larnakassa, pinnalla oli
uskonnonvapaus Lähi-idässä. Tämänvuotinen konferenssi, joka oli minulle toinen, jätti päällimmäisenä mieleen
pakolaisuuden. Pelkästään Turkissa on yli kolme miljoonaa pakolaista, Libanonissa syyrialaisia pakolaisia 1,2 miljoonaa.
Sirpa Rissanen

Sirpa Rissanen

romanialainen ja norjalainen. Teemme
yhteistyötä talousosaston kanssa, jossa
taas on työntekijä Kyprokselta, Ruotsista ja Uzbekistanista.
Kansainvälisessä työyhteisössä
on omat haasteensa, mutta myös
rikkautensa, ja olenhan sitä harjoitellut viimeiset kaksikymmentä vuotta
erilaisissa tehtävissä ulkomailla muun
muassa Suomen Lähetysseuran ja Lähetyslentäjien (MAF) työyhteydessä.

NELISEN KUUKAUTTA olen Sansan lähettämänä työskennellyt SAT7:n Nikosian-toimistossa projektinhallintatehtävissä.
SAT-7:n satelliittitelevio-ohjelmat
kuvataan pääosin Egyptissä, Libanonissa ja Turkissa. Limassolin studiossa
Kyproksella kuvataan farsinkielisiä
ohjelmia lähetettäviksi Iranin alueen
katsojille.
Monet ohjelmista tehdään nyt pakolaisten tarpeita ajatellen. Joten pakolaiskysymys koskettaa meitä täällä
hyvinkin läheisesti, vaikka Kyproksella on pakolaisia vain muutama tuhat.
OHJELMIEN RAHOITUS tulee yhteistyöjärjestöiltä ja yksityisiltä tukijoilta.
Jokaisesta ohjelmasta tarvitaan suunnitelma, jonka avulla sille etsitään
rahoitusta. Näitä suunnitelmia kutsumme projektihakemuksiksi, ja yksi
tehtävistäni on kirjoittaa niitä.
Kun rahoitus on koossa, ohjelma
tehty ja lähetetty, rahoittaja odottaa

SAT-7:n projektinhallinnassa on viisi työntekijää: Kristian Slettebo, Sirpa Rissanen,
Nicoletta Michael ja Andrei Chillianu. Kristian tekee nyt etätöitä kotimaassaan Norjassa.
Kuvasta puuttuva libanonilainen Marios El Khoury on vielä koeajalla.

saavansa raportin projektista sekä sen
vaikutuksista. Myös mahdollisista
aikataulu- ja muista muutoksista pitää
raportoida. Näitä tehtäviä hoidamme
projektinhallinnassa.

NIIN JÄRJESTÖMME koko henkilökunta kuin lähimmät työtoverini ovat
hyvin kansainvälinen joukko. Meitä
on tässä työssä viisi − minun lisäkseni kyproslainen, libanonilainen,

VIIME AIKOJEN tehtäviini ovat kuuluneet SAT-7 Türk -kanavan vuosiraportti, kahden Egyptin studion arabiankielisen lastenohjelman ja yhden
pakolaisille suunnatun tv-ohjelman
raportointi sekä pakettiauton ostohanke Libanoniin. Autoa tarvitaan
esimerkiksi, kun käydään kuvaamassa ohjelmia pakolaisleireillä.
Networkin yhteydessä vietimme
Kyproksella SAT-7:n 20-vuotisjuhlaa,
johon osallistui myös Sansan edustajia
Suomesta.

