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  JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Jumala kutsuu nuoria

 MAAILMAN YLI SEITSEMÄSTÄ miljardista ihmi-
sestä vain joka kolmas on kristitty. Joka neljäs ei 
ole koskaan kuullut Jeesuksesta Kristuksesta.

Lähetys kuuluu kirkon ja seurakunnan ole-
mukseen. Ilman lähetystä, ulospäin suuntautuvaa 
työnäkyä, seurakunta käpertyy itseensä ja näivet-
tyy. Kolmiyhteinen Jumala kutsuu ja Kristuksen 
rakkaus vaatii toimimaan evankeliumin välittämi-
seksi niille, jotka eivät sitä tunne.

JEESUKSESSA KRISTUKSESSA on sekä pelastus ja 
sovitus että toivo paremmasta ja oikeudenmukai-
semmasta maailmasta, jossa vanhurskaus asuu. 
Sanoma hänestä viittaa Jumalan armotyöhön, joka 
voi muuttaa perusteellisesti ihmisen, yhteisön, 
kansan, koko ihmiskunnan, ja vaikuttaa myös sor-
taviin rakenteisiin. Armon sanoma tuo sovinnon ja 
Pyhä Henki voimaannuttaa.

Kristillinen sanoma on tarkoitettu kaikille 
ihmisille kaikkialla maailmassa. On tärkeää, että 
evankeliumi välitetään todellisesti, uskottavasti ja 
ymmärrettävästi heidän omassa ympäristössään 
sillä kielellä ja niillä tavoilla, jotka kuuluvat heidän 
arkipäivän elämänpiiriinsä. Omakielisyys on yksi 
luterilaisuuden perusperiaatteista.

MEDIALÄHETYS ON ERITYISEN herkkätuntoinen 
kontekstuaalisuuden kysymyksissä. Radion, televi-
sion, internetin, mobiilin käyttö muuttaa kaikissa 

oloissa ihmisten ajattelutapoja ja tottumuksia, 
tapaa olla vuorovaikutuksessa ja käyttää aikaansa. 
Kirkon sanoman on oltava siellä, missä ihmiset 
muutenkin ovat ja välineissä, joita ihmiset muu-
tenkin kuuntelevat, katsovat ja lukevat.

Myös oman kulttuurinsa ja kielensä jättämään 
joutuneilla ja toisessa ympäristössä elävillä pako-
laisilla, siirtotyöläisillä, turvapaikanhakijoilla ja 
muilla maahanmuuttajilla on oikeus kuulla toivon 
sanoma omalla kielellään.

SÄHKÖISIÄ VIESTIMIÄ KÄYTTÄEN sanoma sovituk-
sesta ja pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa 
menee myös paikkoihin, joissa perinteistä lähetys-
työtä ei voida tehdä tai missä ei ole kirkkoa. Näin 
myös sanomasta osattomat voivat kuulla evanke-
liumin. 

Kirkon sanoman on oltava siellä, 
missä ihmiset muutenkin ovat ja 
välineissä, joita ihmiset muutenkin 
kuuntelevat, katsovat ja lukevat.
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Medialähetystä kaikissa 
ympäristöissä

Anitta Vuorela

 JEREMIAN AIKAAN Israelissa oli 
tapana, että vanhat puhuivat ja nuoret 
vaikenivat. Nuorilla ei ollut vielä täyttä 
yhteiskunnallista asemaa. Siksi ei ole 
ihme, että Jeremia hangoitteli vastaan ja 
tunsi riittämättömyyttä, kun Herra kut-
sui hänet nuorena profeetan tehtävään.

Mutta Herra rohkaisi Jeremiaa: ”Älä 
sano, että olet nuori, vaan mene, minne 
ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä 
käsken sinun puhua.” (Jer. 1:7) Tehtäväk-
sianto oli selkeä, ja Jeremia otti kutsun 
vastaan. Jeremian kirjasta voimme lukea, 
mihin kaikkeen se johti hänen ja hänen 
aikalaistensa elämässä.

SANSAN LÄHETYSTYÖNTEKIJÖITÄ, 
senioreita ja vapaaehtoistyöntekijöitä 
on käynyt kesän aikana vierailemassa 

ja kohtaamassa nuoria rippikouluissa eri 
puolilla Suomea. Nuoret ovat kuunnel-
leet, ja osa on ollut yllättyneitä uusista 
tavoista tehdä lähetystyötä.

Kroatiassa oli kesällä joukko suomalai-
sia nuoria opettelemassa median mahdol-
lisuuksia viedä evankeliumia eteenpäin. 
Voimme rukoilla, että Jumala puhuttelisi 
näitä nuoria ja kutsuisi myös heistä uu-
sia lähettäjiä ja lähtijöitä lähetystyöhön. 
Mielenkiintoista työtä on tarjolla Jumalan 
palveluksessa.

Evankeliumin asialla ollessamme 
emme ole omalla asiallamme, emmekä 
omassa varassamme. Jumala kutsuu, va-
rustaa ja lähettää meidät – lähelle ja kau-
as. Hän tuntee meidät henkilökohtaisesti 
ja on meidän kanssamme. Jokaisella on 
oma paikkansa ja tehtävänsä tässä työssä. 
Myös nuorilla! 
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 LÄHDE 4/2016 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään 
aina omin jaloin. Äänessä ovat muun muassa entinen ateisti Japanista ja entinen muslimi Kamerunista. 
Sisältöä on myös Medialähetyspäiviltä Lappeenrannasta.

Sansan punapaidat
Tampereen maratonilla

Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

   IKKUNA

  LÄHETYSKULMA 
 
4  UUTISIA

5  TEOLOGIA  Reformaatio oli media-
 tapahtuma jo vuonna 1517.

6–8  PÄÄJUTTU Lappeenrannasta Media-
 lähetyspäiviltä

9-12  ILMOITUSKOOSTEESSA Putiikki, 
 Rkk-syyskeräys ja Lähde

13  LAAJAKAISTA Missio Rastit on Sansan 
 uusi idea liikunnalliseksi lähetys-
 tapahtumaksi.

14  LÄHTEELLÄ Aallot kantavat, 
 raamatunopetus Medialähetyspäiviltä.

  RUKOUS

15  PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja 
 katselijoiden palautteita maailmalta.

16  HAASTATTELU FEBC-Japanin apulais-
 johtaja Takanori Nagakura on entinen 
 ateistikuuntelija.

17  SANSALAISENA Kirjoitusvuorossa 
 Sansan hallituksen varapuheenjohtaja 
 Timo Vasko. 
 
18  RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
 Joulukuun puoliväliin mennessä 
 käydään läpi Markuksen evankeliumi ja 
 kaksi kolmasosaa 3. Mooseksen kirjasta.

  TALOUS Eurot muuttuvat 
 evankeliumin ääneksi. Sarjan kolmas 
 osa.
   
19  LÄHDE MUKAAN Sansan työntekijöitä, 
 seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia 
 aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen 
 jäseniä sekä Hanna- ja Sansa-lähettiläitä 
 voi kohdata tilaisuuksissa.

20  MUKANA MISSIOSSA MUKANA 
 MISSIOSSA Sansan uusi toimisto-
 sihteeri Helmi Mikkola on kokenut, 
 miten tärkeä Nepalissa on Go bag, 
 valmiuslaukku.
 
  KIRJE KENTÄLTÄ Marja-Liisa ja David 
 Ezzine kohtasivat arabiankielisiä turva-
 paikanhakijoita Suomessa pitkin kesää.

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, ajatto-
masti ja rajattomasti.
 Työn huomattavimmat kohdealueet ovat Intia, mus-
limimaat, Kaakkois-Aasia ja Kiina. Sansan väkeä on sekä 
arabiankielisessä tv-työssä Ranskassa sekä hindinkielisessä 
tv-työssä Intiassa. Heistä pääosa on seniorityöntekijöitä.  
Yhdistyksen lähettejä on myös sekä SAT-7:n, TWR-Euroopan 
että Kroatian evankelisen kirkon työyhteydessä. Kolme 
lähetys- tai projektityöntekijää tekee medialähetystyötä 
asemapaikkanaan Suomi.

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

Pankki Keski-Uudenmaan Osuuspankki, tilinro 
IBAN: FI37 5062 0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi 
SWIFT/BIC-tunnus: OKOYFIHH. Sansan kanssa voi tehdä myös 
sopimuksen joko suoramaksusta tai e-laskusta, yhteydenotot: 
Pirjo Hyövälti, 019 457 7747 tai pirjo.hyovalti@sansa.fi.

42. vuosikerta
Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija  
Medialähetys  
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja  
Juha Auvinen 
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri
Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi

Taitto
Pirkko Valtonen
pirkko.valtonen@leipapuu.fi

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

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

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

Kotisivun osoite
www.sansa.fi

Tilaukset ja  
osoitteenmuutokset
Helmi Mikkola
helmi.mikkola@sansa.fi
019 457 7744

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

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

Ilmoitukset
lehden toimitukseen

Ilmoitushinta
1 euro/pmm + alv 24 %

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

Painopaikka
I-print Oy, Seinäjoki

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

Seuraava numero  
ilmestyy 8.12.2016. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee 
olla toimituksessa 4.11.2016.

Kannen kuva 
Shutterstock

Timo Reuhkala (kesk.) ja Ilkka Kastepohja saivat 
Satu Hauta-aholta viime hetken kannustusta 
avausosuudelleen Tampereen maratonille. Sansa 
osallistui tapahtumaan kahden joukkueen voimin 
27. elokuuta. Jokainen neljästä juoksi noin 10 ki-
lometriä eli yhteensä maratonin. Sansan juoksijat 
päättivät jo, että ensi vuonna ollaan taas mukana.

Liisa Heinänen
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Leena Punkari

  D-SMART ON yksityinen, 
maksullinen kaapelikanava, 
jonka kanavapaikka 157 on 
nyt SAT-7 Türkin käytössä. Se 
lisää turkinkielisen, kristilli-
sen Türk-kanavan mahdol-
lisia uusia katsojia neljällä – 
viidellä miljoonalla.

− Elämme edelleen ihmet-
tä. Kyseessä on merkittävä 
uusi askel SAT-7 Türkille. 
Nämä ovat maassamme 
vaikeita aikoja, mutta pal-
velemme ihmisiä mahdolli-
suuksiemme mukaan. Jumala 
tekee työtään, kanavan ohjel-
mapäällikkö Gökhan Talas 
sanoo.

Kaapelikanavayhteistyö 
ratkesi keskellä Turkin levot-

tomuuksia samoihin aikoihin, 
kun sotilaallinen kapinallis-
ryhmä epäonnistui vallan-
kaappausyrityksessään 15. 
heinäkuuta.

Jotta kristityt voisivat
välittää sovitusta
− Rukoilkaa, etteivät Tur-
kin kristityt ainoastaan tule 
varjelluiksi, vaan voivat olla 
suolana ja valona välittämäs-
sä sovitusta Turkin kansalle 
tänä vaikeana aikana, SAT-7:n 
toiminnanjohtaja Terence 
Ascott toteaa.

− Rukoilkaa myös, että lä-
hetykset jatkuvat keskeytyk-
settä. Muutamaan tuntiinhan 
15. heinäkuuta SAT-7 Türk ei 
ollut toiminnassa, kun Türk-
satin lähetyskeskus oli kapi-

nallisryhmän puristuksessa. 
Ja kolmanneksi: rukoilkaa 
Turkin puolesta.

Kaapelikanava on myös
varajakelukanava
− On hieno asia, että SAT-7 
Türkin työ etenee ja sen oh-
jelmat ovat näkyvissä usealla 
kanavalla: satelliitin, interne-
tin ja kaapelin kautta. Kaape-
likanava toimii myös SAT-7 
Türkin varajakelukanavana, 
jos Türksatin toiminta häiriy-
tyy, kansainvälisen kumppa-
nuustoiminnan johtaja Timo 
Reuhkala korostaa.

− Medialähetys Sanansaat-
tajat (Sansa) haluaa olla tu-
kena ja kasvattaa panostaan 
Turkissa. 

SAT-7 Türk on viime vuodesta ensimmäisenä kristillisenä satelliitti-
televisiokanavana lähettänyt ohjelmiaan Turkin kansallisen Türksat-
satelliitin kautta. Äskettäin solmimansa sopimuksen perusteella se voi 
televisioida ohjelmiaan myös kaapelikanava D-Smartilla.

Tiina Virtanen

Kiitos Medialähetyspäivistä!
Pidetään lähetys käynnissä. Tavataan Turussa 19.−21.5.2017! Medialähetystyö on 
esillä Kirkkopäivillä.

Medialähetys Sanansaattajat
Jarno Tepora Juha Auvinen  Marko Pihlajamaa
Hallituksen Toiminnanjohtaja Medialähetyspäivien
puheenjohtaja  johtaja

Henkilöjärjestelyjä Sansassa
Leena Punkari

  MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJISSA (Sansa) 
tehtiin elo−syyskuun aikana useita lyhyt- ja pidempi-
aikaisia henkilöjärjestelyjä. Aivan uutena Hyvinkään 
toimitalossa työskentelee oikeustradenomi Riika Par-
viainen, joka toimii johdon assistentti Erja Tillgrenin 
sijaisena hänen opintovapaansa loppuajan 15.8.−15.12.

Myös fysioterapeutti Satu Hauta-aho Alajärven 
Lehtimäeltä on yhdistyksessä uusi työntekijä osa- ja 
määräaikaisena Hanna-työn ohjaajana 1.9.−31.12. 
Vapaaehtoisena aluetyöntekijänä hän on kuulunut jo 
aikaisemmin Sansan joukkoihin.

Hanna-työryhmän uudelleenjärjestelyssä Satun teh-
tävänä on vetää työryhmää ja koordinoida sovittuja 
Hanna-työn osa-alueita vuoden loppuun. Muina työ-
ryhmän jäseninä toimivat saman ajan TWR-Euroopan 
Hanna-työn koordinaattori Eeva Vähäsarja ja vapaa-
ehtoinen Hanna-lähettiläs Liisa Heinänen Pirkkalasta. 
Järjestelyyn päädyttiin pitkäaikaisen työntekijän Anne 
Isokuortin jäädessä pois Sansan palveluksesta.

SANSAN ULKOMAISEN TYÖN sidosryhmäpäällikkö 
Kristiina Erelä jäi 18.8. vanhempainvapaalle, joka 
kestää 31.7.2017 saakka. Hänen tehtävistään vastaa 
joulukuun alkuun pääosin kansainvälisen kumppa-
nuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala.

Medianomi Elina Tuohisto-Kokon osa- ja määräai-
kaista työsuhdetta Raamattu kannesta kanteen -ohjel-
man radiotoimittajana on jatkettu 1.11.2016−1.9.2017. 
Hän toimii Elina Vaittisen sijaisena. 

TWR:n ensimmäisessä kumppanien hallitusten ja toimivan 
johdon edustajien kokouksessa Saksan Gnadenthalissa San-
san toiminnanjohtaja Juha Auvinen sekä hallituksen jäsenet 
Piia Latvala, Mikko Hurskainen ja Timo Vasko välissään 
TWR:n pääjohtaja Lauren Libby. Osallistujia oli 20 maasta 
kaikkiaan 50.

TWR järjesti uudenlaisen
kumppanikokouksen

Sansan kuva-arkisto

Kristilliset tv-ohjelmat 
ovat nyt 55 miljoonan 
turkkilaisen ulottuvilla

Turkkilaisia on yhteensä noin 79 miljoonaa. SAT-7 Türk tarjoaa heille monipuolista ohjelmistoa, kuten 
raamatunopetusohjelmia, henkilökohtaisia todistuksia, jumalanpalveluksia, visailu- ja kokkailuohjelmia 
sekä tilannekomiikkaa.

SAT-7 Türkin lähetykset laajenivat kaapelikanavalle

Maahanmuuttajia varten tehdylle sansa.fi/hope-sivulle 
on kerätty uusia linkkejä arabian- ja farsinkielisiin 
kristillisiin tv- ja radio-ohjelmiin sekä sovelluksiin. 
Skannaa koodi älypuhelimen QR-sovelluksella ja pääset 
suoraan Hope On Air -sivulle.

Leikkaa, kopioi, jaa!

Päivitetty 
linkkilista
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Luther itsekään ei ymmärtänyt, että kyseessä 
oli ensimmäinen uudenaikainen mediatapahtuma, 
jolla oli yhteiskuntaa ja kulttuuria muuttava 
vaikutus.

TEOLOGIA Viestinnän kehityksen eri vaiheet savitauluista satelliitteihin ovat tarjonneet aina myös uuden välineen 
Jumalan sanan leviämiselle. Kommunikaatiolla ja teologialla on vahva yhteys.

Juha Auvinen ja Marko Pihlajamaa

Saksalainen Johannes Hein-
richs on todennut, että koko 
kristinuskoa voidaan teologi-
sesti tulkita sekä Jumalan ja 
ihmisen että ihmisten keski-

näisen kommunikaation uskontona.
Eräässä pöytäpuheessaan Martti 

Luther sanoi, ettei ole mitään suu-
rempaa kuin voida uskoa, että Jumala 
puhuu kanssamme.

Raamattu on Jumalan puhetta, 
mutta se kertoo myös kuinka Juma-
la on puhunut ihmisille. Jumalan 
puhe olisi jäänyt vain pienen ryhmän 
tiedoksi, ellei sitä olisi kyetty välittä-
mään eteenpäin. Tarvittiin kirjoitus-
taito. Egyptiläiset keksivät hieroglyfit 
ja nykyisen Irakin alueella keksittiin 
nuolenpääkirjoitus.

Kirjoitustaito levisi ja syntyi erilai-
sia tapoja kirjoittaa. Jumalan puhetta 
ryhdyttiin kirjoittamaan muistiin. 
Viestintätutkija Walter J. Ongin mu-
kaan länsimaiden historian ensim-
mäinen suuri viestintäteknologinen 
murros tapahtui siirryttäessä puhu-
tusta sanasta kirjoitettuun. Tarvittiin 
Jumalan puhe ja väline.

Aika oli täyttynyt ja
Jumala lähetti Poikansa
Paavali kuvaa Vapahtajan tuloa maa-
ilmaan ajan täyttymisenä Jumalan 
suunnitelmassa: ”Mutta kun aika oli 
täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poi-
kansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain 
alaiseksi lunastaakseen lain alaisina 
elävät vapaiksi, että me pääsisimme 
lapsen asemaan.” (Gal. 4:4). Jumalan 
pelastussuunnitelmassa täyttyi sää-
detty aika. Johannes ilmaisee saman 
todeten, että Jeesuksessa Kristuksessa 
Sana tuli lihaksi (Joh. 1:14).

Paavalin kirjoituksen voi ymmär-
tää myös siten, että jotain oli täyttynyt 
ympäröivässä maailmassa. Ympäristö 
ja rakenteet evankeliumin julistuksel-
le olivat valmiit.

Rooman valtakunnan suuruuden 
aikaan olot olivat vakiintuneet ja 
pääosin rauhalliset. Liikenneyhtey-
det olivat hyvät ja kielenä, kreikka, 
jota suurin osa ihmisistä ymmärsi. 
Oli siis olemassa yhteisiä välineitä, 
jotka loivat edellytyksiä evankeliumin 
leviämiselle. Tarvittiin ilosanoma 
Kristuksesta ja väline.

Keskiajalla kirkko toimi uutistoi-
mistona. Yhteinen kieli oli latina, jota 
pystyivät puhumaan ja kirjoittamaan 
kaikkien maiden oppineet. Latinan-
kielinen tieto oli tavalliselle kansalle 
kuitenkin vain mystistä mutta kunni-
oitettavaa puhetta.

Reformaatio oli
mediatapahtuma
Lokakuussa 1517 Martti Luther julkai-
si 95 teesiään, jotka tähtäsivät katoli-
sen kirkon uudistamiseen. Lutherin 
kirjallinen tuotanto ei jäänyt vain tee-
seihin. Mark U. Edwards Jr:n mukaan 
vuosina 1500–1530 viidennes Saksassa 
julkaistuista pamfleteista oli lähtöisin 
Lutherin kynästä.

Ne olivat ensimmäinen laaja 
joukko julkaisuja, jotka hyödynsivät 
Johannes Gutenbergin kehittämää 
kirjapainotaitoa. Luther itsekään ei 
ymmärtänyt, että kyseessä oli ensim-
mäinen uudenaikainen mediatapah-
tuma, jolla oli yhteiskuntaa ja kulttuu-
ria muuttava vaikutus.

Pöytäpuheissaan Luther totesi 
kirjapainotaidon merkitsevän Juma-
lan äärimmäistä lahjaa ja viimeistä 
lepattavaa liekkiä ennen maailman-
loppua. Ilman kirjapainotaitoa ei olisi 
saavutettu yhtä nopeasti yhtä suuria 
kansanjoukkoja eri puolilla Euroop-

paa. Väline edesauttoi maailman ja 
kristillisyyden muuttumista.

Reformaation keskeinen periaate 
oli, että jokaisen tuli saada itse tutus-
tua Jumalan sanaan omalla kielellään. 
Raamatun tekstin omakohtainen luke-
minen ja uskonnollisen peruskirjalli-
suuden saatavuus kansankielellä edis-
ti lukutaitoa ja laajensi kansanopetuk-
sen mahdollisuuksia. Jopa lukutaidot-
tomille julkaistiin uusia, kuvallisia ja 
havainnollisia lentolehtisiä.

Jumalan puhetta
eetterissä
Larry W. Poland on tehnyt havain-
non, että koko ihmiskunnan historian 
valossa kaikki uusimmat viestimet, 
Gutenbergin painokonetta lukuun 
ottamatta, on keksitty viimeisen 
kahdensadan vuoden aikana. Niiden 
uutuus asettaa ennennäkemättömiä 
haasteita kirkon viestinnälle. Samalla 
niiden suomat mahdollisuudet ovat 
valtavat.

Viestinnän historian kolmas 
käännekohta oli, kun 1860-luvul-
la skotlantilainen fyysikko James 
Clerk Maxwell yhdisti siihenastisen 
sähkömagnetismia koskevan tiedon 
ns. Maxwellin yhtälöissään. Yhtälöt 
viittasivat siihen, että olisi olemassa 
radioaaltoja. Käytännössä radioaal-
lot löysi saksalainen Heinrich Herz 
vuonna 1888. Radioaallot ovat jo Ju-
malan luomistodellisuuteen kätketty 
lähetti. Ne kulkevat valon nopeudella 
300 000 kilometriä sekunnissa.

Herzin löytöä seurasi radioteknii-
kan kehitys, mikä johti radion ja myö-
hemmin television käyttöönottoon. Jo 
vuonna 1916 amerikkalainen David 
Sarnoff esitteli idean joka kodin ra-
diovastaanottimesta.

Jumalanpalvelus radiosta
suomeksi 90 vuotta sitten
Yleisradiotoiminta alkoi monissa 
maissa, myös Suomessa, 1920-luvulla 
ja Kansainvälinen pikatiedotusliitto 
(ITU) päätti ensimmäisen kerran ra-
diotaajuuksien jaosta 1929. Suomessa 
ensimmäiset radio-ohjelmat, mukaan 
lukien jumalanpalvelukset, lähetettiin 
1926.

Kristillisten radiolähetysjärjestöjen 
ja -asemien perustaminen eri puolilla 
maailmaa lisääntyi 1950-luvulla. Yk-
sityiset radioasemat alkoivat yleistyä 
1980-luvulta alkaen. Radiosta tuli 
kaikkein tavoittavin media.

Teologian ja viestinnän 
leikkauspisteitä

Shutterstock

Digitalisaation ja mobiilien jakelukanavien, kuten älypuhelimien ja taulutietokoneiden, myötä periaatteessa jokaisella luku- ja kirjoitus-
taitoisella on pääsy tiedon piiriin ja mahdollisuus verkottumiseen muiden ihmisten kanssa.

JATKUU SIVULLA 13   
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Annaleena Pakkanen

  MEDIALÄHETYSPÄIVIEN yhtey-
dessä järjestettiin Lappeenrannassa 
RipariMissio. Mukana oli kahden 
päivän aikana yli 200 kesän rippikou-
lulaista.
RipariMissioon osallistuneet Lap-
peenrannan, Lappeen, Sammonlah-
den, Lauritsalan ja Rautjärven seura-
kuntien nuoret pääsivät kiertämään 
kolmessa pisteessä. Yhdessä pisteessä 
tutustuttiin matkalaukkuun mahtu-
vaan radiostudioon, joka luonnonka-
tastrofin sattuessa viedään tuhoalu-
eelle ja aloitetaan elintärkeän tiedon 
radiointi.

Toisessa pisteessä Sansan lähetys-
työntekijä Elina Braz de Almeida, 
joka on muun muassa Lappeen ja 
Lauritsalan seurakuntien nimik-
kolähetti, esitteli rippikoululaisille 
työtään Kroatiassa. Kroatiassa toimii 
myös kansainvälinen tanssiryhmä 

RipariMissioon osallistui yli 200 nuorta

Kriisiradion pystyttämiseen tarvittavat varusteet mahtuvat kolmeen matkalaukkuun: 
yhdessä on radiostudio, toisessa radiolähetin ja kolmannessa antenni. First Response 
Radion kansainvälinen koordinaattori Mike Adams esitteli toimintaa Lappeenrannassa. 
RipariMissiossa häntä tulkkasi Timo Reuhkala Sansasta.

Jari Berg
M18, joka esiintyi nuorille ja opetti 
heille pieniä tanssikoreografioita.

LAPPEENRANNAN seurakunnan lä-
hetyskasvatussihteeri Maarit Berg 
ihastui tapaan, jolla M18-ryhmäläiset 
kohtasivat suomalaisnuoria, puhui-
vat avoimesti ja saivat heidät myös 
tanssimaan.

– M18-ryhmäläiset vakuuttivat, 
että jokainen on Jumalalle tärkeä. 
Näki, että nuoret oikein imivät sitä 
sanomaa. Nuoret myös näkivät, että 
kristittynä elämisen ei tarvitse olla 
vakavaa ja ilotonta ja että tanssinkin 
keinoin tehdään lähetystyötä, Maarit 
Berg sanoi.

M18 esiintyi myös Lappeenrannan 
Satamatorilla. Lauantain alkuillan sa-
teisesta säästä ja Suomen samanaikai-
sesta jääkiekko-ottelusta huolimatta 
paikalla oli mukavasti väkeä. 

Medialähetyspäivien piispanmessussa Lappeen Marian kirkossa siunattiin Sansan vapaaehtoiseksi aluetyöntekijäksi Pirjo Antila (vas.) 
Alavudelta. Mediatutkija, filosofian tohtori Eila Murphy siunattiin 11. työkaudelle tutkimustyöhön, jota hän tekee FEBC Internationalin 
palveluksessa enimmäkseen Suomesta käsin. Erityisopettaja Eeva Vähäsarja siunattiin toiselle työkaudelle TWR-Euroopan Hanna-työn 
koordinaattoriksi, asemapaikkanaan Itävalta. Diplomi-insinööri Jari Vähäsarja siunattiin myös toiselle työkaudelle TWR-Euroopan palve-
lukseen, projektien hallintakoordinaattoriksi. Ensimmäiselle työkaudelle siunattiin Sansan uusin lähetystyöntekijä, BA ja yo-merkonomi 
Sirpa Rissanen, joka työskentelee SAT-7:n hankehallinnon tehtävissä Kyproksessa. Siunauksen toimitti Mikkelin hiippakunnan piispa Sep-
po Häkkinen. Häntä avustivat Sansan hallituksen puheenjohtaja Jarno Tepora, toiminnanjohtaja Juha Auvinen, seurakuntapastori Terhi 
Ruokonen-Jalo Lappeen seurakunnasta, Sansan kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala sekä lähetyskasvatussih-
teeri Maarit Berg Lappeenrannan seurakunnasta.

Petteri Rantamäki

PIISPAN MUKAAN kaanaan kieli 
on kirkossamme vaihtunut huolipu-
heeksi. Kannamme huolta kirkkomme 
tulevaisuudesta ja yhtenäisyydestä, 
yhteiskunnan ja kirkon maallistumises-
ta, ihmisten irtautumisesta uskosta ja 
kirkollisesta perinteestä, seurakuntien 
taloudesta ja toimintaedellytyksistä.

− Listaa voisi jatkaa pitkään, mutta 
ovatko huolet vallanneet mielemme ja 
kirkollisen keskustelun tilan niin, että 
unohdamme ytimen? Unohdammeko 
evankeliumin, joka on Jumalan voima? 
Se on uutta luova voima, joka voi uu-
distaa kirkon ja meidät. Siksi evanke-
liumi on nimensä mukaisesti ilosano-
ma, piispa Seppo Häkkinen sanoi.

− EVANKELIUMIN ILO on pohjimmil-
taan lähde. Kristityn ilo ja riemu perus-
tuu siihen, mitä Jumala on ja mitä hän 
tekee. Siksi kristityn ilo ja riemu eivät 
ole annos, joka kutistuu jakamalla. 
Evankeliumin ilo on kuin lähde, joka 
täyttyy uudelleen jokaisen ammenne-
tun kauhallisen jälkeen, koska se kum-
puaa Jumalasta.

Piispa muistutti, että kirkon ja 
seurakunnan tulevaisuus on sidottu 
lähetykseen, kuten Yhteinen todistus 
-dokumentissa todetaan.

− Tahdon lausua kirkkomme ja 
hiippakuntamme puolesta lämpimän 
kiitoksen Medialähetys Sanansaatta-
jille. On ollut hienoa kuulla ja nähdä 
tänä viikonloppuna, miten laajasti 
Sansa kumppaneidensa kanssa tavoit-
taa ihmisiä. Siinä on aihetta iloon ja 
kiitokseen. 

Eihän Jumalan voima 
unohdu elämän aalloilla?
Medialähetyspäiviä vietettiin 21.−22. toukokuuta Saimaan rannalla ja teemalla Elämän aallot. Kesäjuhla 
oli Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) ja Lappeenrannan seurakuntien yhteinen. Medialähetystyön 
riemujuhlassa piispa Seppo Häkkinen oli huolissaan myös huolista.
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Leena Punkari

Jari Berg

Leena Punkari

Varkauden seurakunnan mediatiimiläisiä oli myös esiintymässä Medialähetyspäivillä. 
Heitä säesti Santeri Keinänen, joka itse esitti tekemänsä Kesäräppi-kappaleen.

– Synnin ja kuoleman vaivaamina saamme katsoa ristille, jossa meille annetaan synnit 
anteeksi ja jossa meille lahjoitetaan elämä. Saamme katsoa Jeesuksen ristiä ja tarttua 
hänen omaan lupaukseensa: jokainen, joka uskoo häneen, saa iankaikkisen elämän, 
piispa Seppo Häkkinen sanoi saarnassaan. Hän muistutti, että tätä ristin sanomaa 
kristillinen kirkko on lähetetty julistamaan kaikkialle maailmaan. Lähetys on kirkon 
perustehtävä, ja jokaisen kristityn tehtävä on olla siinä mukana oman kutsumuksensa 
mukaisesti.

Lappeen Marian kirkon juhlaväki veisasi riemukkaasti messussa, jossa hiippakunnan 
piispa saarnasi. Muissa Lappeenrannan rovastikunnan pääkirkoissa saarnasivat samana 
päivänä Sansan edustajat.
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LOREM IPSUM DOLOR sit 
amet consectetur adipiscing

Lahti
MUSLIMIEN KOHTAAMINEN
La 8.10. klo 9.30−16 Ristinkirkko, Kirkkokatu 4, Lahti.
Mukana Maarika Laakso-Helle, Sakari Löytty,  
Pauli Pietiläinen ja Marko Pihlajamaa.
Tampereen hiippakunta ja Keski-Lahden seurakunta 
yhdessä Sansan kanssa. 

Joensuu
ILOA INTIAAN
La 8.10. klo 9.30−16 Pielisensuun kirkko, 
Tikkamäentie 15, Joensuu.
Mukana Amarjit ja Marjut Chugh, Jukka Helle, 
Matti Innanen, Arja Ryynänen, Ilona Suojama ja 
Marja Soikkeli. 
Lapsille toimintahetki, lastenhoito järjestetty. 
Intialainen lounas. Ruokamaksu 10 €, lapset ilmaiseksi. 
Ilmoittaudu 4.10. mennessä osoitteessa  
www.joensuunevl.fi/ilmoittaudu (Kohdassa Joensuun 
ev.lut.seurakunnat) tai Sansaan p. 019 457 7700.
Su 9.10.
Messu klo 10 Pielisensuun kirkossa, 
saarna Marja Soikkeli. Keittoruoka ja kahvit, työn 
esittely ja Putiikin myyntiä.
Messu klo 10 Rantakylän kirkossa, 
saarna Timo Lankinen ja lähetystilaisuus, 
Rantakylänkatu 2, Joensuu.
Luterilainen kirkko Joensuussa yhdessä Sansan kanssa.

Sotkamo
ILOA INTIAAN JA 
INDONESIAAN
Su 9.10. klo 10−16
Messu klo 10 Sotkamon kirkossa, Ristijärventie 1, 
saarna Pirjo Juntunen.
Intialainen juhlaruoka ja lähetysjuhla Sotkamon 
seurakuntatalossa, Ristijärventie 1. Ruokamaksu 10 €. 
Mukana Erkki Marin, Amarjit ja Marjut Chugh, musiik-
kia indonesialaisittain Sri Widiastuti Nissi, Mia Kela 
ja ystävät, Terttu Rautiainen-Mulari, Jarkko Lievonen, 
Pekka Partanen jne. Ilmoittautuminen 30.9. mennessä. 
Terttu Rautiainen-Mulari, p. 050 573 9018.
Sotkamon seurakunta yhdessä Sansan kanssa.

Kauhava
MUUTTUVA MEDIA 
TAVOITTAA
Su 30.10. klo 10–15.30
Messu klo 10 Kauhavan kirkossa, Kirkkotie 5,  
saarna Timo Reuhkala ja medialähetystilaisuus 
Kauhavan seurakuntakodilla, Kirkkotie 3. 
Mukana Satu Hauta-aho, Timo Reuhkala, 
Mervi Viuhko sekä virtuaalisesti Marja-Liisa ja 
David Ezzine. Päätöskahvit klo 15.
Kauhavan seurakunta yhdessä Sansan kanssa.

Lämpimästi tervetuloa!

Lähetys käynnissä – yli rajojen

ALUET
ALUETAPAHTUMAT

Leena Punkari

  VALMISTELUTYÖRYH-
MÄÄN tulivat valituiksi 
kappalainen Eija Murto An-
jalankosken seurakunnasta 
Kouvolasta ja Espoon yhtei-
sen kirkkovaltuuston jäsen, 
teologian maisteri Antero 
Salminen Leppävaaran seu-
rakunnasta sekä varsinaisena 
henkilöjäsenenä rovasti Juha-
ni Routasalo Humppilasta.

Jäsenistä kaksi edustaa 
jatkossakin yhdistyksen 
jäsenseurakuntia ja yksi 
varsinaisia henkilöjäseniä. 
Työryhmään eivät voi kuulua 
Sansan työntekijät. Hallitus 
on nimennyt työryhmän 
koollekutsujaksi ja sihteerik-

Kevätkokous perusti valmistelutyöryhmän
esittämään jäseniä Sansan hallitukseen
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) kevätkokous pidettiin Media-
lähetyspäivien yhteydessä 21. toukokuuta Lappeenrannassa. Kokous 
perusti valmistelutyöryhmän esittämään syyskokoukselle ehdotuksia 
Sansan hallituksen uusiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle ja valitsi 
työryhmään kolme jäsenistön edustajaa.

Matti Korpiaho

Yhdistyksen kevätkokouksessa Lappeenrannassa oli runsaasti osanot-
tajia. Syyskokous järjestetään Hyvinkäällä 26. marraskuuta.

si, ilman äänioikeutta, Sansan 
henkilöstöjohtaja Marko Pih-
lajamaan.

Valinta siirtyy
syyskokoukselle
Ensimmäisen valmistelutyö-
ryhmän toimikausi ulottuu 
seuraavan syyskokouksen 
2016 loppuun. Jatkossa 
työryhmän jäsenet valitsee 
yhdistyksen syyskokous, ja 
työryhmän toimikausi kestää 
aina vuoden, seuraavan syys-
kokouksen loppuun.

Kevätkokous valtuutti 
Sansan hallituksen laatimaan 
yleisen ohjeistuksen ja valin-
taperusteet, joiden pohjalta 
valmistelutyöryhmä työstää 
ehdotuksensa.

− Sansan jäsenet voivat 
tehdä valmisteluryhmälle eh-
dotuksia perusteluineen yh-
distyksen hallituksen uusiksi 
jäseniksi, kertoo yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja, 
professori Jarno Tepora.

Liittyy sääntöjen
uudistamiseen
− Valmistelutyöryhmän 
asettaminen on ensimmäi-
nen vaihe Sansan sääntöjen 
uudistamisessa, Jarno Tepora 
jatkaa.

− Säännöissä on tarkoitus 
määrittää valmisteluryhmän 
tehtävä ja koko rekrytoin-
timenetelmä, joka täyttää 
yhdistyksen demokraattiset 
tavoitteet ja antaa mahdolli-
suuden valita Sansan halli-
tukseen mahdollisimman hy-
vät ja asiantuntevat jäsenet. 
Hallitus muodostaa Sansan 
toiminnan kannalta asiantun-
tijaelimen, joten jokaiselta jä-
seneksi valitulta edellytetään, 
että hän täyttää tietyt ennalta 
määritetyt kriteerit.

Valmisteluryhmän perus-
tavana ajatuksena on Te-
poran mukaan, että Sansan 
hallituksesta ja työntekijöistä 
ulkopuolinen elin valmis-
telee syyskokousta varten 
esityksen uusista jäsenistä 
erovuoroisten tilalle, samoin 
puheenjohtajasta. Valituksi 
voi tulla myös uudelleen ero-
vuorossa oleva henkilö, jos 
hän on antanut suostumuk-
sensa tehtävään. 

Ilkka Kastepohja

Siru Lantta

Veiviradio siirtyi kohti Turkua ja 
siellä 19.−21.5. 2017 vietettäviä 
Kirkkopäiviä, joiden yhteydessä 
myös medialähetystyö on ensi 
vuonna esillä. Kirkkopalvelujen 
kehityspäällikkö Jari Kupiainen 
vastaanotti radion, jonka luovut-
tivat Lappeenrannan seurakun-
nan lähetyskasvatussihteeri 
Maarit Berg ja kirkkoherra Hannu 
Haikonen sekä Medialähetyspäi-
vien johtaja, Sansan henkilöstö-
johtaja Marko Pihlajamaa.

Lappeenranta-salin avara aula 
oli kohtaamispaikkana Media-
lähetyspäivien lauantaina, jolloin 
salin suurimmassa tilaisuudessa 
oli yli 400 kävijää. Sunnuntain 
suurin kävijämäärä Lappeen 
kirkossa oli noin 470. Uutuutena 
järjestettiin satelliittitapahtu-
mat kuudella paikkakunnalla. 
Alajärven, Forssan, Kajaanin, 
Oulun Tuiran, Rovaniemen ja 
Vaalan seurakunnissa katsottiin 
lauantaina suoraa nettilähetystä 
Lappeenrannasta.

Tavataan Turussa 
ensi toukokuussa!
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Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien 
PUTIIKKIIN!
Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, olet lähettämässä ilosanoman ja 
viemässä avun sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla voit ilahduttaa 
itseäsi tai ystäviäsi mukavilla lahjoilla.

PUTIIKKI ON AINA AUKI!

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

UUTUUKSIA ja TARJOUKSIA

la
he

ty
sk

au
pp

a.
fi

Jukka Norvanto
Turvapaikka 10 € UUTUUS!
Kuukauden jokaista päivää 
varten muistutus Jumalan sa-
nassaan lupaamasta turvasta.

Outi Välimaa
Parhaita paloja 20 €
90–102-vuotiaan Päivö Parvi-
aisen puheista ja saarnoista.

Pia Perkiö – Anita Polkutie 
Jättijuhla 14 € TARJOUS!
Jouluenkelin tarinat

Riitta Lemmetyinen
Tuon taivaallista 24 € 
UUTUUS!
Tarinoita elävästä elämästä

Jos asioit 30.11.2016 mennessä, 
osallistut arvontaan!

Voitot:
1. Lähde-lehden vuosikerta
2. Jouluinen yllätyspussi
3. Jukka Norvannon uutuuskirja Turvapaikka
4. Villasukat
5. Sansan Avaimenperä ja kynä -setti

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

Sansan uudet 
joulukortit
1-osaiset, kuten 
Lasimaalaus, 
0,85 €/kpl.  
Tarkemmin 
seuraavalla 
aukeamalla.

Hyvää joulua

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

Lapsikuoro Solina cd 20 € 
UUTUUS!
Upea valikoima Pekka Si-
mojoen kirjoittamia uusia 
lastenlauluja Seinäjoen seu-
rakunnassa toimivan Solina-
kuoron vauhdikkaina ja kos-
kettavina tulkintoina. Mukana 
Exit-yhtyeen muusikot.

Muistilehtiö ja kynä 4 € 
UUTUUS!
Sansan tuote. Teksti: Suurella 
Sydämellä. Taivaan Isän siu-
nausta. sansa.fi

Joulusanoma 2016 6 €
Suomen Raamattuopiston 
Säätiön joululehti. Sisältää 
mm. Sansan pitkäaikaisten 
lähettien Ezzineiden haastat-
telun.

Marrasmyyjäisiin 19.11. Hyvinkäälle ja 
joulumarkkinoille 10.12. Jyväskylään
Marrasmyyjäiset la 19.11.2016 klo 10−13 Hyvinkäällä Sansan toimitalossa, Munckinkatu 
67. Yhteyshenkilö Pirjo Hyövälti, pirjo.hyovalti@sansa.fi, p. 050 564 3541.

Järjestöjen joulumarkkinat la 10.12.2016 klo 10–15 Jyväskylän Hipposhallissa, Rautpoh-
jankatu 6. Yhteyshenkilö Päivi Kastepohja, paivi.kastepohja@gmail.com, p. 040 577 9343.

Toteutetaan myyjäiset yhdessä! Molempiin myyjäisiin voit toimittaa 
myytävää ja arpajaisvoittoja! Myyntituotteissa kysyntää on erilaisille 
käsitöille, mm. villasukille vauvasta vaariin. Lisäksi joululaatikoille, 
leivälle sekä jouluisille leivonnaisille, kuten kakuille, pipareille ja 
piparkakkutaloille. Niiden tulee olla valmiiksi pakattuja sekä tarkalla 
tiedolla sisällöstä ja leivontapäivästä varustettuja.

Lämpimästi tervetuloa!

Salvador-risti 5 €
Puinen, värikäs risti, yksilölli-
senä käsityönä El Salvadoris-
ta. Koko 7 cm.



Ann Voskamp
Lahjoista 
suurin 
12,90 € 
TARJOUS!
Tuhat 
lahjaa 
17,90 € 

Juha Vähäsarja
Lapsen lailla 28 € 

Huolta 
vaille 12 € 
TARJOUS!
Joka 
päivälle
molemmat

Martti 
Luther 
Mannaa 
Jumalan 

lapsille 15 € TARJOUS!
Joka päivälle

ÄÄNITTEITÄ

KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:
Sansan 1-osaiset  joulukortit: 1. Liitutaulu             kpl, 2. Lasimaalaus             kpl, 3. Kaksi kynttilää              kpl, 
4. Seimelle             kpl, 5. Lumipuut              kpl
Sansan 2-osaiset joulukortit: 6. Lahjojen tuojat            kpl, 7. Juhlakirkko           kpl, 8. Vanha kirkko          kpl, 
9. Vaellus            kpl 
Sansan muut uudet 1-osaiset: 10. Kolme ruusua             kpl, 11. Pisarat            kpl, 12. Pinkki            kpl 
Sansan pakettikortit: 13. Hyvää Joulua            kpl, 14. Onnea!

MUUT TUOTTEET  

 

 

 

 

NIMENI  

Lähiosoite  

Postinumero ja toimipaikka  

Puhelin                                                  Sähköposti  

 Osallistun vain arvontaan       Tilaan ilmaisen Lähde-lehden näytenumeron

Medialähetys
Sanansaattajat

maksaa
postimaksun

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Arvonnassa ovat mukana 30.11.2016 mennessä Putiikissa asioineet, Lähde-lehden tilanneet tai lomakkeen 
täyttäneet. Tarjoukset voimassa 31.12.2016 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään 
toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 019 457 7747/Putiikki tai 050 564 3541, s-postitse: pirjo.hyo-
valti@sansa.fi tai kotisivun kautta: joko www.sansa.fi tai www.lahetyskauppa.fi. 
Lähetyskauppa Putiikki Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10−15.

KIRJOJA

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

Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) cd 5 € 
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetus-
ta käsittelevät Matteuksen 
evankeliumia lähetyksen ja 
kutsumuksen näkökulmasta. 
Opetusosiossa on kysymyksiä 
pohdittavaksi. Lisäksi tosiker-
tomuksia maailmalta evanke-
liumin muuttavasta voimasta.

Eevan 
perhettä 
25 € 
UUTUUS!
Hartauk-
sia kaikil-
le aakko-
sille
Sisälle 
Raamat-
tuun 29 €

Johdannot Uuden ja Vanhan 
testamentin kirjoihin
Rajatonta rakkautta 5 € 
TARJOUS!

Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 22 € 
TARJOUS!
Elämää Kroatian evankelises-
sa kirkossa. Julkaisijana Sansa.

Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 10 € 
TARJOUS!
Israelissa, maailmalla, koti-
maassa. Kuljettaa medialähe-
tystyön matkassa, johdattaa 
Raamatun maisemiin, juuta-
laisiin juhlapyhiin ja raama-
tunkertomuksiin. Sopii myös 
raamattu- ja rukouspiirien 
työskentelyyn. Julkaisijana 
Sansa.

Maarit Miettinen
En minä mitään pelkäisi 
19,90 € UUTUUS!

365 päivää
Raamatun kertomuksia 29 € 
UUTUUS!
Yksi vuoden jokaiselle päiväl-
le. Sopii varhaisnuorille.

Michael Berghof
Lapsen kertomusraamattu 
14,90 € TARJOUS!

Soile Jokimies – Gill Guile
Etsi & löydä
Kertomus Jeesuksesta 15 € 
TARJOUS!
Löytämisen riemua jouluker-
tomuksen äärellä. Kovakan-
tinen.
Jeesus tapaa ihmisiä 15 € 
TARJOUS!
Suuret seikkailut 15 € 
TARJOUS!

Nina Linnanvaara – Pekka 
Rahkonen
Katti-Dave ja isäntänsä 
herra J 19 € 

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

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE

Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon 
Raamattu kannesta kanteen 
-radio-ohjelman pohjalta kir-
joittamia Raamattu elämään 
-sarjan kirjoja on ilmestynyt 
54. TARJOUS!  Koko sarja 499 
€ (Yksittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Palvelijan evankeliumi 
17,90 €
Markus 1:1−16

Jukka Norvanto
Aadamista alkaen 25 €
Aakkoshartauskirjassa pastori 
Jukka Norvanto etsii nimien 

takaa ihmistä, joka voisi olla 
meille opiksi. Esimerkki voi 
olla hyvä mutta myös va-
roittava. Jokaisen aakkosen 
takana on kiinnostava ihmis-
kohtalo.

Heidi Tohmola
Jumalan lupauksia Israelille 
24,90 € UUTUUS!
Ja vähän omallekin kohdalle…

Päivän Tunnussana 2017 
6,20 € ja 7,40 € UUTUUS!
Kartonki, pienempi koko: 8 cm 
x 12 cm. Kuvassa koivunoksia. 
Muovi, isompi koko: 16,50 cm 
x 11,50 cm. Väri tummansi-
ninen.

Sanan aika 7,70 € UUTUUS!
Kirkkovuosi 2016−2017. Vuo-
den jokaiselle päivälle.

Pia Perkiö
Vierelläsi 23 € 
Sanoja suruun

Hanna Ekola 
Onneksi olet! 25,50 € 
UUTUUS! 
Sopii lahjaksi päivänsankaril-
le. Nelivärikuvitus.

Saara Kinnunen
Isän kaipuu 28 € UUTUUS!



Joulujuna 7 € UUTUUS!
Vuoden 2016 advent-
tikalenteri on Anita 
Polkutien ja Pia Per-
kiön yhteistyö.

Suuressa mukana 
-joulukalenteri 5 € 
UUTUUS!
Kalenteri tuo lähetys-
työn lähelle.

MUSIIKKIA

Pekka Simojoki
Avara cd 22 € UUTUUS!
Nordic Praise cd 20 € 
Englanninkielinen Ylistys-
levyn kansainvälinen versio.
It’s so amazing cd 15 € 
UUTUUS! 
Pekka Simojoen Nordic Praise 
-levyltä tuttuja lauluja arabi-
aksi käännettyinä. Kappaleita 
on 8. Käännös Rowand Had-
dad. Laulajat Rowand Haddad, 
Anood Haddad, Peter Fayez ja 
Fadi Elias. Säestettyjä.

Pekka Simojoki − Anna-Mari 
Kaskinen
Stillness speaks to me cd 

12,50 € 
UUTUUS!
14 hiljai-
suuden 
laulua 
arabiaksi.

Pertti Kallio
Laulukuvia cd 20 € UUTUUS!

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

Pekka Laukkarinen 
Unelmia cd 20 €

Jylistys ilovoimaa! cd 20 € 
UUTUUS!
Sisältää 
lasten ja 
per-
heiden 
iloista 
ylistys-
mu-
siikkia. 

Jylistys-toiminnan taustalla 
ovat muusikko ja ylistyksen-
johtaja Johanna Särkkälä sekä 
Jippii!-laulujen kirjoittaja ja 
lapsityöntekijä Pia Hagqvist.

KORTTEJA
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1.Liitutaulu UUTUUS!
2. Lasimaalaus UUTUUS!
3. Kaksi kynttilää
4. Seimelle
5. Lumipuut
6. Lahjojen tuojat (2-os) 
UUTUUS!
7. Juhlakirkko (2-os)
8 Vanha kirkko (2-os)
9. Vaellus (2-os)
10. Kolme ruusua UUTUUS!
11. Pisarat, kukkakortti 
UUTUUS!
12. Pinkki, kukkakortti 
UUTUUS!

Sansan hengelliset 
joulukortit

1-osaiset:
1. Liitutaulu, kannessa teks-
ti: Juhlimaan tulkaa toivon 
täyttymistä… Takana teksti: 
Siunattua Jeesuksen syntymä-
juhlaa ja hyvää uutta vuotta. 
Kuva: Shutterstock. UUTUUS!
2. Lasimaalaus, kannessa: Hy-
vää joulua. Takana: Hyvää jou-

lua ja valoisaa uutta vuotta. 
Kuva: Shutterstock. UUTUUS!
3. Kaksi kynttilää, kannessa: 
Lämmin Joulutervehdys. Ta-
kana: Siunattua Uutta Vuotta. 
Maalaus: Hilja Yli-Krekola.
4. Seimelle, takana: Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, 
suuren ilon koko kansalle. 
Teille on syntynyt Vapahtaja. 
Lisäksi: Valoisaa Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta. Kuva: 
Satu Salminen.
5. Lumipuut, kannessa: Iloista 
Joulua & Siunattua Uutta 
Vuotta. Takana: Iloista Joulua 
ja Siunattua Uutta Vuotta. 
Kuva: Valtteri Mulkahainen.

2-osaiset:
6. Lahjojen tuojat, kannessa: 
Me näimme hänen tähtensä 
nousevan taivaalle ja tulim-
me… Matt. 2:2. Sisällä: Jou-
luevankeliumi Luuk.2: 1−20 
sekä: Rauhallista Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta. Kuva: 
Shutterstock. UUTUUS!
7. Juhlakirkko, kannessa: Rau-
hallista Joulua ja Siunattua 
Uutta Vuotta. Sisällä: Kirkkaa-
na loistaa meille uusi aamu, 
syntymäjuhla Jeesuksen. 
Virrestä 27. Lisäksi: Rauhallis-
ta Joulua ja Siunattua Uutta 

Vuotta. Kuva Mikkelin tuomio-
kirkosta, Eeva-Riitta Hahtola.
8. Vanha kirkko, kannessa: 
Rauhallista Joulua. Sisällä: 
Rauhallista Joulua ja Siu-
nattua Uutta Vuotta. Kuva 
Hyvinkään vanhasta kirkosta, 
Ari Suomi.
9. Vaellus, kannessa: Ja ta-
pahtui niinä päivinä… Sisällä: 
Minun sieluni ylistää Herran 
suuruutta, minun henkeni 
riemuitsee Jumalasta, Vapah-
tajastani. (Luuk. 1:46−47). 
Lisäksi: Joulurauhaa ja Siunat-
tua Uutta Vuotta. Kuva: Hilpi 
Jenu, Ritva Purho-Väre, Pia 
Nousiainen.

Joulukorttien hinnat
1-osaiset: 0,85 €/kpl, 6,50 
€/10 kpl, 15 €/25 kpl, 27 
€/50 kpl, 50 €/100 kpl
2-osainen (sis. kuoret): 1,10 
€/kpl, 9 €/10 kpl, 20 €/25 kpl, 
35 €/50 kpl, 65 €/100 kpl

Sansan muut 1-osaiset uudet 
kortit 1 €/kpl
10. Kolme ruusua, kannessa 
teksti: Herra siunatkoon sinua 
ja varjelkoon sinua. Kuva: 
Eeva-Liisa Luoto. UUTUUS!
11.Pisarat, kukkakortti, kan-
nessa: Ja omaksi kuvakseen 

Hän meidät loi… Kuva: Valtteri 
Mulkahainen. UUTUUS!
12. Pinkki, kukkakortti, 
kannessa: Hän pitää kämme-
nellään ja vaalii kuin silmäte-
räänsä. Kuva: Valtteri Mulka-
hainen. UUTUUS!

Sansan muut 2-osaiset 
2,20 €/kpl

Sansan omat pakettikortit 
1 €/nippu (sis. 10 kpl) 
TARJOUS!
13. Hyvää Joulua. Kuva: Ari 
Suomi.
14. Onnea! Kuva: Johanna 
Ervast.

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

Juhlimaan tulkaa 

toivon 

täyttymistä...

Lämmintä joulua!

Hyvää joulua

Lämmin
  Joulutervehdys

Lämmin
  Joulutervehdys

&Iloista 
    Joulua   Siunattua 

Uutta Vuotta

sansa.fi

”Me näimme hänen tähtensä 
nousevan taivaalle ja tulimme...” 

Matt. 2:2

Medialähetystyön hyväksi. 
Kuva Shutterstock.

Herra 
siunatkoon 
sinua ja 
varjelkoon 
sinua

Ja omaksi
kuvakseen 
Hän meidät loi...

Hän pitää 
kämmenellään ja 
vaalii kuin 
silmäteräänsä

Sansan puuvillakassi 4 € 
TARJOUS!
Laadukas, tyylikäs ja ekolo-
ginen. Sopii kantohihnami-
toituksen ansiosta kädessä ja 
olalla kannettavaksi. 100 % 
puuvillaa. Koko n. 38 cm x 42 
cm. Väri punainen.

Servietit
Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa, Jouluiloa 
ja Teille on syntynyt Vapahta-
ja. Värit: tummanpunainen ja 
-vihreä.
Muut servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan 
yhdessä, Siunaus matkassasi, 
Ole Jeesus kanssamme. Värit: 
keltainen, viininpunainen, 
samppanja, valkoinen, lime-

tinvihreä, joulunpunainen, 
vihreä.
Lautasliinat 5,90 €/pak.
Teksti: Siunaa Jeesus ruo-
kamme, ole aina luonamme. 
Toisistamme kiitämme. Siu-
naa myöskin päivämme. Tai: 
Siunaa Jeesus ruokamme, ole 
aina luonamme. Auta meitä 
muistamaan, että kaiken sulta 
saan. Värit: keltainen, viinin-
punainen, samppanja, valkoi-
nen, vihreä, joulunpunainen.

MUITA TUOTTEITA

Turvalamppu 20 €
Monikäyttöinen lamppu, jon-
ka voi magneetilla kiinnittää 
esim. auton konepeltiin. Mu-
kana hätävalo, turvavyöleik-

SANSA-TUOTTEITA 

Putkihuivit 5 €/kpl
Sansa-huivi Väri merenvihreä, 
venyvä materiaali. Sansa-logo 
ja teksti: Mission on Air.

Avaimenperä ja kynä 4 €/pak. 
UUTUUS!
Mukana led-valo ja avainren-
gas. Teksti molemmissa tuot-
teissa: Valoa kansoille ja san-
sa.fi. Väri oranssi-punainen.

kuri ja ikkunaiskuri. Tarpeelli-
nen varuste kaikkiin autoihin! 
Sisältää AA-paristot (2 kpl).

Tyynyliinat 18 €
Painokuvassa punatulkku-
ja. Pohja luonnonvalkoinen. 
Tekstit: Taivaan Isän siunaus-
ta tai Sinua siunata tahdon. 
Koko: 50 cm x 60 cm.

Adventtikalenterit 2016



Medialähetys
Sanansaattajat

maksaa
postimaksun

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Myös vuonna 2017 Lähde-lehti ilmestyy viisi kertaa: kolme kertaa itsenäisenä 
lehtenä ja kaksi kertaa edelleen Sana-lehden välissä. Lähde-lehden tilaajat ja 
Sansan jäsenet saavat siis Lähteen lisäksi kaksi kertaa vuodessa Sana-lehden. 
Ja kaikki Sanan tilaajat saavat kaksi kertaa vuodessa myös Lähde-lehden. Näin 
moninkertaistamme lehtemme lukijoiden määrän.

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

Jos tilaat Lähde-lehden uutena tai asioit Putiikissa 30.11.2016 mennessä, olet mukana 
arvonnassa. Voit osallistua myös pelkästään arvontaan. Palkinnot on lueteltu sivulla 9.

TILAAN LÄHDE-LEHDEN:

 kestotilauksena 32 €/vuosi, Suomeen ja muihin Pohjoismaihin        
 vuositilauksena 37 €/vuosi, Suomeen ja muihin Pohjoismaihin
 kestotilauksena 43 €/vuosi, Pohjoismaiden ulkopuolelle
 vuositilauksena 48 €/vuosi, Pohjoismaiden ulkopuolelle
 opiskelijatilauksena 21 €/vuosi,  Suomeen ja muihin Pohjoismaihin
 ilmaisen näytenumeron

 OSALLISTUN VAIN ARVONTAAN

Tilaa Lähde – osallistut medialähetystyöhön! 
Ja samalla olet mukana arvonnassa!

Intia ensikertalaisenkokemana:
Matka oli
kulttuurishokkis. 15

s. 4

Indonesia on asukasluvultaan maailman suurinislamilainen maaRukousta radiossa pyytävät  myös muslimit ja hindut  s. 6

Medialähetystyön lehti 3/2016 toukokuu

Mukana Sansan
vuosikertomuksen2015 
TIIVISTELMÄ
s. 9–12

Saajan nimi:  

Lähiosoite:  

Postinumero ja -toimipaikka:  

Maksajan nimi:                                                  

Lähiosoite:  

Postinumero ja toimipaikka:  

Puhelin:  

Sähköposti:  

Teoillasi on merkitys 
Soita nyt lahjasi 
0600 19909 
Puhelun hinta 10,26 € + pvm

Lahjoita netissä sansa.fi

Kiitos tuestasi! 

MEDIALÄHETYS 
SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää
019 457 7700
www.sansa.fi TI

LI
SI

IR
TO

  G
IR

ER
IN

G

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr 

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan 
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Saaja
Mottagare

Saajan 
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Viitenro
Ref.nr

Uusi lahjoittaja: jos haluat lisätietoa Sansan työstä 
ilmoita yhteystietosi sähköpostilla sansa@sansa.fi tai 
puhelimitse p. 019 457 7700.

Euro

IBAN BIC

OKOYFIHH
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Hyvä Raamatun ystävä! 

Raamattu on enemmän kuin kirja; se on Jumalan sana, jossa on voima. Raamattu 
on uskovan kansan voimaruokaa, oikeaa superfoodia, jonka tulisi täyttää kaikki 
elämämme osa-alueet ja hetket. Siten se myös kantaa hedelmää elämässämme.

Me Sansassa pidämme tärkeänä sitä, että ihmiset tuntisivat Raamattunsa. Siksi 
olemme tarjonneet kuuntelijoille ilmaista radioraamattukoulua, Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa (Rkk), 
jo 19 vuoden ajan ja haluamme panostaa siihen jatkossakin. Nykyisin ohjelmalla on yli 100 000 viikkokuunteli-
jaa ja sen tuottaminen ja radioiminen maksaa Sansalle n. 170 000 euroa vuodessa.  Kts. www.sansa.fi/rkk.

Tule jakamaan hengellistä leipää nälkäisille! Leipä on ilmaista, mutta sen jakaminen maksaa. Keräyksen 
tuotto käytetään Rkk-ohjelman tukemiseen. Samaa Jumalan sanan nälkää on ulkomaillakin, joten osa tuotosta 
käytetään SAT-7:n raamatunopetusohjelmien tuotantoon.

Kiitos, että osallistut hengellisen leipäjonon lyhentämiseen!  

7111 93002

 l 1 minuuttia Rkk-ohjelmaa 10 € 
 (= kaksi pullakahvittelua)

 l 15 minuuttia ohjelmaa 150 €
 l Koko ohjelma 300 €

 Autuaita ne, joilla 
on vanhurskauden 
nälkä ja jano: heidät 
ravitaan. Matt. 5:6

Rkk-opetukset avaavat 
Raamatun suunnattoman 

rikkauden aivan 
uudella tavalla.

Voimaruokaa Raamatusta – nälkä kasvaa syödessä 
syyskeräys Raamattu kannesta kanteen -ohjelmalle

Voit tilata myös puhelimitse: 019 457 7744 tai 
050 564 3511, s-postitse: helmi.mikkola@sansa.fi tai 
kotisivun kautta: www.sansa.fi.



Useampi seurakunta ja lähetyspiiri on 
aikeissa tempaista syksyn aikana 
liikunnallisen lähetystapahtuman 
merkeissä.

Television koelähetykset eri maissa 
alkoivat varsinaisesti 1920-luvulla ja 
jatkuvat lähetykset ensimmäisenä Bri-
tanniassa vuonna 1936. Joukkotiedo-
tusvälineenä televisio jatkoi radiotoi-
minnan viitoittamaa tietä.

Perinteistä televisiota seurasivat 
jakelukanavina satelliitti- ja kaape-
litelevisio. Satelliittitelevisio ylittää 
maantieteellisiä, kulttuurisia, poliit-
tisia ja uskonnollisia rajoja, ja radion 
tavoin se tavoittaa satoja miljoonia 
ihmisiä myös evankeliumilla ns. sulje-
tuissa maissa.

Marchall McLuhanin tunnettu 
slogan Väline on viesti kuvaa hyvin 
sitä, miten ihmisen käsitys maailmas-
ta on muuttunut sen mukaan, minkä 
välineen, median, kautta hän on vuo-
rovaikutuksessa ympäröivän todelli-
suuden kanssa.

Viimeistään sähköiset viestimet 
ovat tehneet maailmasta globaalin ky-
län, jossa kaikki arvot, tieto, tapahtu-
mat ovat välittömästi median käyttä-
jän ulottuvilla.

Sähköisten viestimien käyttö on 
yli kolminkertaistunut 2000-luvulla ja 
David Barrettin mukaan niiden kautta 
kristillisiä sisältöjä seuraa säännölli-
sesti jopa 2,5 miljardia ihmistä. 

Tärkeä tekijä on ollut paitsi välinei-
den saatavuus, myös median konteks-
tuaalisuus, paikallista kieltä käyttävä 
ja kulttuuria kunnioittava sisältö.

Jumalan sana taskussa
ja korvanapissa
Toisiinsa kytkettyjen tietoverkkojen 
järjestelmän, internetin, keksiminen 
1960-luvulla ja sen räjähdysmäinen 
kasvu 2000-luvulla maailmanlaajaksi 
välineeksi on tuonut viestintään aivan 
uuden ulottuvuuden. Lähes kaikki se, 
mitä on kirjoitettu, erikielisistä Raa-
matuista alkaen, tai radion ja televisi-
on ohjelmasisällöt ovat myös netissä.

Digitalisaation ja mobiilien jakelu-
kanavien, kuten älypuhelimien ja tau-
lutietokoneiden, myötä periaatteessa 
jokaisella luku- ja kirjoitustaitoisella 
on pääsy tiedon piiriin ja mahdolli-
suus verkottumiseen muiden ihmis-
ten kanssa.

Vuorovaikutteisen sosiaalisen 
median läpimurto osoitti voimansa ja 
muutti yhteiskunnan suuntaa esimer-
kiksi vuoden 2011 arabikevään ja sitä 
seuranneissa Lähi-idän ja Pohjois-
Afrikan tapahtumissa.

Mobiilikäyttäjistä vuonna 2015 
älypuhelin oli noin 66 prosentilla, 
vuonna 2019 arviolta jo 99 prosentilla. 
Välineiden hinnat laskevat tällä vuo-
sikymmenellä. Digitaalisen mediatek-
nologian avulla ihminen tavoitetaan 
evankeliumilla siellä missä hän on 
ja  niillä välineillä, joita hän arjessaan 
käyttää, hänen omalla kielellään ja 
omassa kulttuuriympäristössään. Ju-
malan sana on taskussa ja korvanapis-
sa. Se, koskettaako sana sydäntä, on 
Pyhän Hengen vaikutusta. 

OSALLISTU
ETÄNÄ

sansa.fi/nettitv

Lähetys käynnissä – ylitse rajojen    |   sansa.fi

LAHJAT LIIKKEELLÄ -medialähetyksen 
teemapäivä Hyvinkäällä la 12.11.2016
Tule rakentumaan Sanan äärellä ja inspiroitumaan lähetystyöstä! 
Mukana mm. lähetysteologi Jaakko Rusama ja 
toiminnanjohtaja Juha Auvinen sekä iranilaiset pastori 
Mansour Khajehpour ja muusikko Dariush Golbaghi.

Teemapäivä on suunnattu lähetystyöstä vastaaville 
seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja kaikille, 
jotka haluavat syventää tietojaan medialähetystyöstä. 
Voit osallistua päivään myös etänä osoitteessa sansa.fi/nettitv.

Päivän hinta: 
20 euroa, sisältää tarjoilun ja materiaalin.
Paikka ja aika: 
Hyvinkään seurakuntakeskus, 
Hämeenkatu 16, la 12.11.2016 
klo 9:30–16:00.
Ilmoittautuminen: 
1.11. mennessä 
helmi.mikkola@sansa.fi   
Lisätietoja: 
 mervi.viuhko@sansa.fi, 
p. 050 551 6180

Tule mukaan 
näköalapaikalle
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Sähköiset viestimet ovat tehneet maailmasta 
globaalin kylän.
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MERVI VIUHKO  mervi.viuhko@sansa.fi

 JOUKKO SANSALAISIA KESKUSTELI kahvikupposen 
äärellä, millainen voisi olla vähän erilainen ja aktivoiva 
lähetystilaisuus. Raamatusta nousi huulille (Ap. t. 17:28): 
”Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.” Siinä se oli! 
Voimme olla tukemassa lähetysseurakuntaa liikkuvaksi.

Olemmekin nyt ideoineet Liikettä lähetykselle − Missio 
Rastit. Paketti sisältää valmiin aineiston seitsemälle rastille. 
Ideana on järjestää leikkimielinen lähetystapahtuma, jossa 
rasteilla voi testata lähetystietouttaan, oppia lisää lähetys-
työstä ja hiljentyä.

MISSIO RASTIT -LÄHETYSTAPAHTUMAN voi aloittaa yhtei-
sellä alkulämmittelyllä, tapahtumassa voi toimia lähetys-
kahvila, olla arpajaiset, myyjäiset, kirpputori tai vaikkapa 
huutokauppa. Tapahtuman voi toteuttaa hyvin kevyesti tai 
ottaa mukaan useamman elementin.

Valmiiseen aineistoon kuuluu toimintaideapaperi, 
seitsemän Missio Rastia, vastauslipuke- ja julistepohja. 
Osallistujille voi olla pieni osallistumismaksu, kuten usein 
on kävely- ja juoksutapahtumissa.

Maksu voi pitää sisällään osallistumisen arvontaan ja 
kahvitarjoilun. Tai sitten tapahtumaan voi muulla tavoin 
yhdistää varojen keräämistä medialähetystyölle.

JOS SEURAKUNNALLA ON yhteistyösopimus Medialähetys 
Sanansaattajien kanssa, on luontevaa pitää esillä sen työtä.

Missio Rastit -toimintaidea on saanut innostuneen vas-
taanoton. Useampi seurakunta ja lähetyspiiri on aikeissa 

tempaista vielä kuluvan syksyn aikana liikunnallisen lähe-
tystapahtuman merkeissä.

Voisiko se olla virkistävä idea myös sinun seurakunnas-
sasi? Ehdota tapahtuman järjestämistä rohkeasti lähetys-
työstä vastaaville tai työtovereillesi.

TOIMINTAIDEAN KOKO AINEISTO löytyy Sansan nettisivujen 
mediapankista: sansa.fi/mediat/missiorastit-
materiaali. Sansasta voi myös tilata jaettavaa 
aineistoa, kuten Lähde-lehtiä, kampanjakirjeitä 
ja esitteitä. Lisätietoja antaa ja materiaalitilauksissa 
palvelee merja.vuohela@sansa.fi, p. 050 437 2151.

Innostavia, iloisia ja siunattuja Missio Rastit 
-tapahtumia! 

Missio Rasteilla liikettä lähetykselle
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Näytä oikeat reitit, Herra!

LÄHTEELLÄ Tänäkin päivänä Jeesuksen seuraaminen on samaa kuin opetuslapsilla 2 000 vuotta sitten. Se on 
uskollisuutta tehdä työtä omalla paikallaan, tarvittaessa rohkeutta hypätä uusiin haasteisiin, rikkoa rutiinit ja tehdä 
asioita uudella tavalla. Ennen kaikkea on tärkeää muistaa, että Jumalan valtakunnassa ei tehdä työtä yksin. Jumala on 
luvannut johdattaa meitä ja siunata työmme.

Siirrymme Israeliin, Galileaan, 
jossa Genesaretinjärven äärellä 
tai aalloilla tapahtuivat monet 
opetuslasten elämän Jeesuk-

seen liittyvät merkittävyydet.
”Kun Jeesus kulki Galileanjärven 

rantaa, hän näki kaksi veljestä, Si-
monin, toiselta nimeltä Pietarin, ja 
hänen veljensä Andreaksen. He olivat 
heittelemässä verkkoa järveen, sillä 
he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille: 
´Lähtekää minun mukaani. Minä teen 
teistä ihmisten kalastajia.´ He jättivät 
heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan 
Jeesusta.” (Matt. 4:18−20)

Tuohon aikaan järvi oli kaupunki-
en ja kylien ympäröimä. Kalastus oli 
tärkeä elinkeino, ja järvi olikin kuuluisa 
kalojensa runsaudesta.

Jeesus kohtasi opetuslapset rannalla 
kotikaupunkinsa Kapernaumin lähellä, 
jossa he olivat kalastamassa heitto-
verkolla. Siellä oli lämpimiä lähteitä, 
joiden ympäristöön kalaparvet kokoon-
tuivat.

 RUKOUS Niin olympialaiset kuin para-
lympialaiset Rio de Janeirossa ovat 
valituilta kisailijoilta käytyinä.
 Toisille juokseminen on tärkeintä 
maailmassa, toisille vesiurheilu. 
Osalle ne ovat koko elämä niin, että 
sallitut keinot hämärtyvät. Kiellettyjen 
aineiden käyttäjien nimiä putkahtelee 
julkisuuteen edellisistäkin kisoista, 
Lontoosta ja Pekingistä.
 Voi heitä, voi meitä. Näytä oikeat reitit, 
Herra! 

Aallot kantavat – Galileassa
ja Lappeenrannassa

Pietari ja Andreas olivat toki tavan-
neet Jeesuksen aikaisemmin. Nyt Va-
pahtaja kutsui heidät opetuslapsikseen.

Opetuslasten uskoa
koeteltiin aalloilla
Kutsuun vastaaminen vaatii luotta-
musta ja rohkeutta.

Tänäkin päivänä Jeesuksen seuraa-
minen on samaa kuin opetuslapsilla 
2 000 vuotta sitten. Se on uskolli-
suutta tehdä työtä omalla paikallaan, 
tarvittaessa rohkeutta hypätä uusiin 
haasteisiin, rikkoa rutiinit ja tehdä 
asioita uudella tavalla. Ennen kaik-
kea on tärkeää muistaa, että Jumalan 
valtakunnassa ei tehdä työtä yksin. 
Jumala on luvannut johdattaa meitä ja 
siunata työmme.

Pian Jeesuksen seuraaminen vei 
opetuslapset aalloille, joilla heidän us-
koaan koeteltiin.

”Jeesus astui veneeseen, ja opetus-
lapset seurasivat häntä. Järvellä nousi 
äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli 

veneen, mutta Jeesus nukkui. Sil-
loin opetuslapset herättivät hänet ja 
sanoivat: ´Herra, pelasta meidät! Me 
hukumme.’ ´Miksi te noin pelkäätte, 
vähäuskoiset?` Jeesus sanoi. Sitten hän 
nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli 
aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja 
sanoivat. `Mikä tämä mies on? Hän-
tähän tottelevat tuulet ja aallotkin.´” 
(Matt. 8:23−27)

Vaikenevakaan Jumala
ei jätä meitä yksin
Jeesus nousi opetuslasten kanssa ve-
neeseen. Alkoi venematka. Jeesus oli 
päivästä väsynyt ja nukkui. Järvellä 
nousi myrsky.

Joskus Jeesuksen seuraaminen vie-
kin suoraan myrskyn silmään. Ope-
tuslapset huusivat pelosta, ja Jeesus 
nukkui. Myrskytuuli koetteli ope-
tuslasten hengellisyyttä ja Jeesuksen 
seuraamista.

Varmaankin jokaisella ihmisellä on 
kokemuksia siitä, millaista on, kun 
on hätääntynyt tai surun murtama ja 
tuntuu, että Jumala on hiljaa. Hän ei 
vastaa, vaikka kuinka huutaisin – ja 
lopulta en jaksa edes kuiskata hänen 
puoleensa. Suurin yksinäisyyden koke-
mus on tunne, että Jumalakin on minut 
hylännyt.

Jumala ei kuitenkaan koskaan 
jätä meitä yksin – vaikka kuinka siltä 
tuntuisi. Jeesus oli veneessä koko ajan 
läsnä, vaikka nukkuikin näyttäen siltä, 
ettei hän välitä.

Voimme siis luottaa siihen, että 
Jumala ei jätä meitä yksin. Minkäänlai-
set pelon aallot eivät voi erottaa meitä 
hänen yhteydestään.

Sanoma Jeesuksesta
lähetetään radioaalloilla
Välillä opetuslapset tekivät matkaa 

tutulla järvellä keskenään.
”Kun tuli ilta, opetuslapset meni-

vät alas rantaan, nousivat veneeseen 
ja lähtivät kohti Kapernaumia, toiselle 
puolen järveä. Oli jo pimeä, eikä Jeesus 
vielä ollut palannut heidän luokseen. 
Tuuli puhalsi ankarasti, ja järvellä kä-
vivät vaahtopäiset aallot. Kun he olivat 
soutaneet kahdenkymmenenviiden 
tai kolmenkymmenen stadionmitan 
verran, he näkivät Jeesuksen kävelevän 
järven aalloilla ja lähestyvän venettä. 
He pelästyivät. Mutta Jeesus sanoi: 
´Minä tässä olen, älkää pelätkö.´ He 
aikoivat ottaa hänet veneeseen, mutta 
samassa vene jo tuli siihen rantaan, jon-
ne he olivat menossa.” (Joh. 6:16−21)

Jeesus kävelee järven aalloilla. Voiko 
olla osuvampaa kuvausta siitä, kuinka 
radiolähetystyö toimii: radioaaltoja 
pitkin lähetetään sanoma Jeesuksesta 
ihmisten radiovastaanottimiin.

Jeesuksen seurassa on
mahdotonkin mahdollista
Jeesus ei ollut opetuslasten kanssa. 
Kuinka huolestuneita he mahtoivat 
Jeesuksesta olla? Olisiko Jeesuksen pi-
tänyt tulla heidän kanssaan veneeseen? 
Ehkä, mutta hän ei ollut vielä palannut, 
kun opetuslapset päättivät lähteä jär-
velle yön selkään. Ehkä he olivat myös 
tottuneet siihen, että Jeesus kyllä tulisi 
omin neuvoin heidän luokseen. Hän-
hän oli vuorella rukoilemassa, ja nämä 
rukousreissut saattoivat kestää useita 
vuorokausia. 

Enemmän kuin sitä, ettei Jeesus 
saapunut rannalle, he varmasti peläs-
tyivät sitä, että hän käveli vettä myöten 
heidän luokseen; aavehan tuo heidän 
mielestään oli.

Jeesuksen seurassa avautuu tie 
maailmaan, joka on enemmän kuin 
tämä näkyvä todellisuus. Mahdotonkin 
on mahdollista. Ihmeitä tapahtuu joka 
päivä: joku ihminen tulee luokseni juu-
ri kun häntä eniten tarvitsen. Tai joku 
mahdottomalta tuntuva asia vain jär-
jestyy parhaalla mahdollisella tavalla.

Jeesus muistaa jokaista
henkilökohtaisesti
Meillä on esirukoilija, Jeesus, joka 
muistaa meitä jokaista henkilökohtai-
sesti. Hän on läsnä elämässämme. Ei 
näkyvästi. Hän on kuin siellä vuorella 
rukoilemassa, näkymättömissä, mutta 
kuitenkin esirukoilijana kanssamme.

Jeesus tuntee huolemme ja pelkom-
me. Kuulemme tässäkin Jeesuksen lem-
peän äänen. Älä pelkää, minä se olen. 
Minä en jätä sinua yksin. Minä olen 
kanssasi. Saat kulkea turvallisin mielin 
elämän matkaa, olet sitten veneessä 
aaltojen vietävänä tai kuivalla maalla 
jalkojesi varassa.  

Aallot kantavat 
oli henkilöstö-
johtaja Marko 
Pihlajamaan ja 
rovasti, johtava 
perheneuvoja 
Pirkko Variksen 
raamatunopetus 
(UT) Medialähetys-
päivillä 21. touko-
kuuta Lappeen-
rannassa. He ovat 
itse lyhentäneet 
sen. Seuraavassa 
Lähde-lehdessä 8. 
joulukuuta ilmes-
tyy lyhennelmä 
kirkkoherra Hannu 
Haikosen raama-
tunopetuksesta 
(UT) Meren aallot 
pauhaavat.

Leena Punkari
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8 FULFULDE «Nimeni on Ibra-
him Hamadou, lempinimeni on 
Bah. Olen syntynyt 7. touko-
kuuta 1981 Kamerunin Marou-

assa. Fulbe-heimoon kuuluvat vanhem-
pani ovat muslimeita.

Kävin koraanikoulua, kuten muutkin 
nuoret muslimit. Vanhempani toivoi-
vat minusta suurimaamia. Opintojeni 
jälkeen kuljin kylästä toiseen pakistani-
laisten saarnaajien kanssa. Saarnasim-
me moskeijoissa islamin oppien mukaan. 
Viljelin myös maata.

Eräänä päivänä tapasin sveitsiläisiä 
lähetystyöntekijöitä. Kuuntelin heidän 
tuomiaan kasetteja, joissa kerrottiin 
kristinuskosta. Lisäksi oli maataloutta, 
eläinten kasvattamista, perheasioita ja 
muita aiheita koskevia ohjelmia. Kysyin 
läheteiltä, mistä ne olivat peräisin. He 
kertoivat, että Sawtu Linjiila -radioase-
ma oli tuottanut ohjelmat Ngaoundérés-
sa. Nimi oli minulle tuttu, sillä isäl-
läni oli tapana kuunnella sen ohjelmia 
radiostaan iltaisin ennen klo 19:ää.

Kaseteilla olevissa saarnoissa ker-
rottiin Jeesuksesta. Aloin kiinnostua. 
Saatoin vertailla Jeesusta ja ja profeetta 
Muhammadia.

Alkuvuodesta 2007 pakistanilaiset tah-
toivat lähettää minut Pakistaniin, jossa 
minun oli määrä jatkaa islamin uskon 
opintojani. Olin aikeissa lähteä. Silloin 
tunsin varmuudella, että se mitä lähe-

1 ARABIA ”Toimin imaamina 
moskeijassa. Näin sinut (David 
Ezzine) televisiossa ja minua jäi 
kovasti vaivaamaan se, mitä pu-

huit evankeliumista. Kun olin katsonut 
ohjelmia jonkin aikaa, päätin, että Jeesus 
on minunkin Herrani. Nyt haluaisin 
kovasti saada kasteen.” SAT-7 Arabic

2 BHILI ”Kuulun bhili-heimoon 
Intiassa. Olemme lukutaidotto-
mia maanviljelijöitä. Olin sai-
ras, ja mieheni vei minut sekä 

lääkäreiden että shamaanien luo. Olin 
jatkuvasti levoton sairauteni vuoksi. 
Sitten mieheni sattui kuulemaan radios-
ta laulua omalla kielellämme bhiliksi. 
Pidimme siitä ja aloimme kuunnella 
säännöllisesti. Ohjelman lopussa oli 
aina rukous ja aloin yhtyä rukoukseen. 
Pyysin, että Herra Jeesus ottaisi pois 
sairauteni. Jumala kosketti minua ja 
paransi.

Ymmärsin, että Jeesus Kristus on 
ainoa Vapahtaja ja hän antaa ihmiselle 
uuden elämän radio-ohjelmien kautta. 
Sain uuden elämän, ilon ja rauhan. 
Myös mieheni tuli uskoon. Uskomme 
kasvaa edelleen radio-ohjelmien avulla. 
Meillä ei ole lasta, vaikka olemme olleet 
15 vuotta naimisissa. Rukoilisitteko 
puolestamme.” TWR-Intia

3 JAPANI ”Hyvä rouva Keiko ja 
FEBC:n henkilökunta! Terveh-
dys Herramme nimessä. En ole 
käynyt kirkossa yli vuoteen, 

koska eräs seurakunnan jäsen loukkasi 
minua syvästi. Kun kuuntelin Keikon 
kirjelaatikko -ohjelmaa, tuntui siltä kuin 
Keiko olisi puhunut minulle henkilökoh-
taisesti. Se kosketti minua syvästi ja sai 
kyyneleet silmiini.

Tartuin heti puhelimeen, soitin pas-
torilleni ja kerroin hänelle: ’Haluaisin 
taas käydä kirkossa!’ Hän oli mielissään. 
En kuitenkaan voi käydä kirkossa joka 
sunnuntai, koska mieheni ei ole uskova. 
Siitä huolimatta haluan käydä kirkossa 
niin usein kuin mahdollista. Olen saa-
nut radiolähetystenne ansiosta uskoni 
Kristukseen takaisin! Se on ihme, koska 
ihmisten väliset ristiriidat kirkossa lähes 
tappoivat minut. Nyt tulin sinne takai-
sin vapaaehtoisesti! Kiitos paljon upeas-
ta työstänne! Siunausta teille kaikille!” 
FEBC-Japani

− Kiitän Jumalaa, joka nosti minut 
pimeydestä valoon, Ibrahim 
Hamadou sanoo. Hän kokee 
toimivansa kuin Sawtu Linjiilan 
lähettiläänä fulbe-heimonsa 
keskuudessa.

4 KHMER ”Vanhempani erosi-
vat ja perhe hajosi, kun aloitin 
opiskelun. Opiskelusta ei oikein 
tullut mitään. Join paljon ja 

pelasin korttia kavereiden kanssa. Iltai-
sin kävelin kaduilla ja mietin elämäni 
vaikeuksia. Mielessäni oli vain: Miksi? 
Välillä halusin kuolla.

Noin 10 vuotta sitten menin kie-
likouluun opiskelemaan englantia ja 
kuulin siellä Jeesuksesta ensimmäisen 
kerran. Eräänä iltana avasin radion ja 
kanavia etsiessäni osuin Krusa-perhera-
dion kohdalle! Ohjelman puhuja sanoi: 
‘Jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan elä-
määsi, voit rukoilla kanssani nyt.’ Hän 
rukoili radiossa ja minäkin rukoilin.

Seurakunnassa tapasin uskovan 
tytön, joka on nyt vaimoni, ja meillä on 
poikavauva. Minulla on pieni kaup-
pa Phnom Penhissä. Kun vaimoni on 
töissä, lapsi on kaupassa. Minulla on 
Krusa-FM koko ajan päällä – ja naa-
purikauppiaatkin kuulevat sen! Olin 
aiemmin hyvin ylpeä. Perheradion ohjel-
mien avulla olen tullut nöyremmäksi ja 
kuuliaisemmaksi Jumalalle.” Krusa-FM, 
FEBC-Kambodža

5 KROATIA ”Kuuntelen hengelli-
siä ohjelmianne Radio Koprivni-
can ja Radio Daruvarin asemil-
ta. Ohjelmissa on vahva sanoma 

siitä, miten uskoa Jeesukseen Kristuk-
seen sovelletaan tavallisten ihmisten 
arjessa.” Kroatian evankelinen kirkko

6 SUOMI ”Kuuntelen usein Rkk-
ohjelmaa, joka erittäin mielen-
kiintoista ja 'mukaansatempaa-
vaa' kuunneltavaa. Siitä saa 

paljon uutta tietoa Raamatusta. Luulen, 
että moni jää kuuntelemaan ohjelmaa, 
jos vaikka vahingossa 'eksyy' kana-
valle. Kiitoksia hyvästä ohjelmasta.”         
Raamattu kannesta kanteen, Sansa

7   TURKKI ”Olen jo 12 vuotta sa-
laa rukoillut kristittyjen tapaan 
− aina Isää, Poikaa ja Pyhää 
Henkeä. Mutta en ole koskaan 

tavannut ainuttakaan kristittyä. Nyt 
näen teidät kaikki televisiossa, enkä voi 
oikein uskoa tätä todeksi. Ylistän Juma-
laa kanavastanne! Auttaisitteko minua 
tapaamaan joitakin paikallisia kristitty-
jä.” SAT-7 Türk

tystyöntekijät kertoivat Jeesuksesta on 
totta. Vain hän on maailman pelastaja.

Minussa alkoi sisäinen kamppailu. 
Pitkällisen pohdinnan jälkeen valitsin 
Jeesuksen, joka on ihmiskunnan pelas-
taja.

Vanhempani, muslimiyhteisö ja pakis-
tanilaiset olivat panostaneet kovasti 
minuun. He saattaisivat kokea kään-
tymiseni petturuutena. Välttääkseni 
vastatoimet pyysin uusia kristittyjä 
ystäviäni lähettämään minut pois Ma-
rouasta Ngaoundéréen.

Viivyin Ngaoundéréssa lyhyen 
aikaa, Sawtu Linjiila -radioasemalla. 
Oli unohtumaton kokemus tavata siellä 
työskentelevät ihmiset. Mieleeni muis-
tuivat ohjelmat, joita kuuntelin lähetys-
työntekijöiden kanssa Marouassa.

Sveitsiläinen lähetystyöntekijä, herra 
Martin, toimii Kamerunissa ja edustaa 
Luterilaisten kirkkojen maailmanliittoa. 
Hän kannusti minua kirjoittautumaan 
kristilliseen oppilaitokseen. Koulu si-
jaitsee Ngaoubélan kylässä, Adamaouan 
seudulla Kamerunissa. Aloitin opinnot 
lokakuussa 2007.

Valmistuttuani oppilaitoksesta pala-
sin Marouaan, jossa nyt asun ja puhun 
uskostani. Tällä hetkellä saan elantoni 
maataloudesta. Opin parempia viljely-
menetelmiä kuuntelemalla Sawtu Linjii-
lan ohjelmia. Suosittelen niitä kaikille, 
sillä ne sisältävät hyviä neuvoja.»

”Pitkällisen pohdinnan 
jälkeen valitsin Jeesuksen”
Studio Sawtu Linjiila
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”Olen saanut 
radiolähetystenne 
ansiosta uskoni 
Kristukseen takaisin”



Japanilainen Takanori Nagakura, 37, on elävä esimerkki siitä, mitä Jumala voi saada aikaan 
kristillisen median avulla. Entinen ateistinuorukainen on FEBC-Japanin nykyinen 
apulaisjohtaja.

Annaleena Pakkanen

Mennäänpä ajassa taakse-
päin. Takanori Nagakura 
varttui Kumagayan kau-
pungissa. Koulun ohella 

hänen elämänsä täyttyi yleisurheilus-
ta; hän oli lahjakas juoksija.

Vuonna 1995 läntistä Japania ra-
visteli voimakas maanjäristys. Luon-
nonkatastrofi järkytti nuorukaisen 
turvallisuudentunnetta.

– Monet ihmiset kärsivät, mutta 
en voinut auttaa heitä. Juoksijan-
lahjani, josta olin erittäin ylpeä, oli 
heille täysin hyödytön. Silloin aloin 
ensimmäistä kertaa pohtia Jumalan 
olemassaoloa. Olin ateisti, sillä en 
nähnyt mitään syytä uskoa Jumalaan, 
Nagakura kertaa.

Epäkohteliaita kysymyksiä

Lukiovuosina juoksuharrastus jatkui, 
mutta tulokset eivät enää parantu-
neet. Hän ymmärsi tarvitsevansa 
ulkopuolista tukea, mutta ei halun-
nut hyväksyä heikkouttaan ja pyytää 
apua. Silloin hän löysi kristilliset 
ohjelmat.

– Kuuntelin paljon musiikkia. 
Kerran, kun etsin huoneessani sopi-
vaa radiokanavaa, löysin sattumalta 
FEBC-Japanin ohjelman. Kiinnostuin 
ja halusin tietää lisää kristinuskosta.

Noihin aikoihin Takanori Nagaku-
ra epäili kaikkia uskontoja. Kristin-
usko oli hänen mielestään kaikkein 
huonoin vaihtoehto ja FEBC viholli-
nen.

– Kuuntelin ohjelmia, sillä halu-
sin oppia kristinuskosta, jotta voisin 
paremmin arvostella sitä. Lähetin 
ohjelmantekijöille monia epäkohte-
liaita kysymyksiä, ja he vastasivat 
minulle. Vähitellen aloin arvostaa 
heitä ja ymmärtää, että kristinuskossa 
oli hyvää. Mitä enemmän kuuntelin, 
sitä enemmän halusin tietää.

Ensimmäinen rukous

Juokseminen oli ollut nuorelle Ta-
kanori Nagakuralle koko elämä. Kun 
se ei enää sujunut, hän koki menettä-
neensä kaiken.

– En halunnut hyväksyä Juma-
laa henkilökohtaiseksi vapahtajaksi, 
mutta tajusin, että hän oli ainoa jäljel-
läoleva vaihtoehto. Rukoilin ensim-
mäistä kertaa: ”Jumala, jos olet siellä, 
näytä itsesi minulle ja pelasta minut.” 
Silloin tunsin, kuinka kovettunut 
mieleni vapautui. Ymmärsin, että 
Jumala on elävä Jumala ja rakastaa 
minua.

Tuon hetken jälkeen Nagakura 
ryhtyi käymään kirkossa. Hän sai 

Keikon kirjelaatikko 
suosituin ohjelma

 FEBC-JAPANI KUULUU kansain-
väliseen medialähetysjärjestö FEBC 
Internationaliin (Far East Broadcas-
ting Company). Medialähetys Sanan-
saattajat (Sansa) tukee sen suosituinta 
ohjelmaa, Keikon kirjelaatikkoa.

Ohjelmaa jo 40 vuotta juontanut 
Keiko Yoshizaki on virallisesti eläk-
keellä, mutta jatkaa edelleen. Arki-
iltaisin kuultava ohjelma perustuu 
kuuntelijoiden kysymyksiin ja vasta-
uksiin sekä heidän puolestaan rukoi-
luun. Monella kuuntelijalla on suuria 
ongelmia, ja moni etsii totuutta.

– Myös itse kirjoitin aikoinaan 
useita kirjeitä Keikolle ja sain jokai-
seen vastauksen. Kirjeisiin vastaami-
nen on hyvä tapa johdattaa ihmisiä 
Jeesuksen luo, Takanori Nagakura 
tietää.

Koska laki ei salli uskonnollisten 
ohjelmien radiointia Japanin sisällä, 
FEBC:n ohjelmat radioidaan AM-
lähetyksinä Etelä-Koreasta. Ohjel-
mia voi kuunnella myös netissä, ja 
nykyään yhä useampi kuuntelee niitä 
älypuhelimillaan. 

kasteen vuonna 1998. Yliopistovuo-
sina Yamaguchissa kirkossakäynti 
kuitenkin unohtui toviksi, kun oli 
opiskelukiireitä, tyttöystävä ja muuta 
mielenkiintoista.

Välillä hän pohti, mitä Jeesus 
hänelle henkilökohtaisesti merkitsee. 
Kun kysymys paisui liian suurek-
si, hän otti Raamatun jälleen esille. 
Simon Pietarin elämä puhutteli ja 
pysäytti.

– Jeesus tuntee minut kokonaan, 
myös pettämiseni. Silti hän etsii mi-
nua, odottaa ja rukoilee puolestani, 
Nagakura vakuuttaa.

Kristitty vaimo

Japanin pieni kristitty vähemmistö ei 
koe fyysistä uhkaa, mutta moni kris-
titty on kulttuurisesti eristyksissä.

– Perinteisessä japanilaisessa kult-
tuurissa miniän on seurattava anopin 
esimerkkiä. Mikäli miniä on kristitty, 
hänen on todella vaikea seurata shin-
tolaisen tai buddhalaisen perheen 

uskoa, Takanori Nagakura kertoo.
Äiti on vähitellen hyväksynyt 

poikansa uskon, mutta isä suhtau-
tuu edelleen torjuvasti. Kristittyyn 
vaimoonsa Takanori tutustui vuoden 
2011 maanjäristyksen jälkeen järjeste-
tyssä suuressa rukouskokouksessa. 

Takanori Nagakura aloitti työt 
FEBC-Japanissa vuonna 2005, ja apu-
laisjohtajana hän on työskennellyt 
keväästä 2014. Vaikkei hänellä ollut 
kokemusta mikrofoniin puhumisesta, 
hänellä oli vankka kokemus kuun-
telijana. Hän tiesi omakohtaisesti, 
miksi FEBC-Japani on olemassa.

− FEBC:n tehtävänä on kertoa 
Jeesuksesta japanilaisille. Kristilliset 
radio-ohjelmat ovat tärkeitä erityises-
ti alueilla, joissa ei ole kirkkoa.

− Kroatiastakin on tullut kuun-
telijapalaute. Miehensä työn vuoksi 
siellä asuva japanilaisrouva oli löytä-
nyt netistä japaninkieliset ohjelmat, ja 
niin hän saattoi toisella puolen maa-
ilmaa kuunnella hengellistä ohjelmaa 
omalla äidinkielellään. 

Eila Murphy

Entinen radiokuuntelija, nykyinen FEBC-Japanin apulaisjohtaja Takanori Nagakura 
tietää, että japaninkielisiä ohjelmia seurataan internetin kautta myös muilla mantereilla. 
Sansan tiedottaja Annaleena Pakkanen haastatteli Nagakuraa FEBC:n kansainvälisessä 
konferenssissa Indonesiassa.

Ateistikuuntelijasta 
radiojärjestön johtoon

16   Lähde 4/2016



TIMO VASKO hallituksen varapuheenjohtaja

 KEVÄÄLLÄ SAIN NÄHDÄ kaksi vihreää saarta − Kyp-
roksen ja Irlannin − ja tehdä kaksi ”lähetysmatkaa”.

Saul eli Paavali, Barnabas ja Johannes purjehtivat 
ensimmäisellä lähetysmatkalla (noin vuonna 46) Väli-
merellä Seleukiasta Salamiin, Kyproksen rantaan (Ap. t. 
13:1−12). Siellä he ”julistivat Jumalan sanaa synagogis-
sa”.

Matka jatkui apostolinkyydillä eli jalkaisin toiselle 
puolelle saarta Pafoksen satamakaupunkiin. Siellä saaren 
käskynhaltija halusi kuulla Jumalan sanaa, mutta pai-
kallinen noita ja väärä profeetta Elymas vastusti ja yritti 
estää käskynhaltijaa tulemasta uskoon.

Pyhän Hengen voimalla Paavali lannisti Elymasin, ja 
käskynhaltija ”ihmetteli Herran opin voimaa ja uskoi”. 
Apostolit purjehtivat Pafoksesta Pergeen.

MATKANI VIIME HUHTIKUUSSA suuntautui Kyproksen 
Nikosiaan viiden satelliitin kautta kristillisiä tv-ohjelmia 
lähettävän SAT-7-lähetysjärjestön (www.sat7.org) 20-vuo-
tisjuhlakonferessiin. Sansa tukee SAT-7:n ohjelmatuotan-
toa.

Eri puolilla saarta kulkiessani ja ohjelmastudioiden 
työskentelyyn tutustuessani ajattelin samalla Paavalin 
toimintaa lähes 2 000 vuotta sitten ja nykyisiä evanke-
liumin levittämismahdollisuuksia.

Pyhän Hengen voima näyttäytyy myös tänään. Ju-

malan rakkaus tulee näkyväksi. On todella etuoikeus 
olla tukemassa Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan ja Turkkiin 
suunnattua evankeliumin välittämistä.

Lähetyksiä kertyy 840 tuntia viikossa arabiaksi, far-
siksi (muun muassa Iran) ja turkiksi. Osa ohjelmista on 
vastaanotettavissa myös Euroopassa nykyisten maahan-
muuttajien keskuudessa.

VASTAANOTTAJILTA SAATU hyvä palaute rohkaisee jat-
kamaan ja laajentamaan tätä toivoa, rohkaisua ja Jumalan 
rakkautta elämään sisältävän sanoman levittämistä.

Toinen matkani suuntautui toukokuussa Irlantiin. 
Siellä kolmilehtisellä apilalla on keskeinen merkitys siinä, 
että saaren väestön oli mahdollista omaksua kristinusko. 
Mutta se on sitten oma tarinansa. 

Le
en

a P
un
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ri

Hyvä palaute rohkaisee

Pyhän Hengen voima näyttäytyy myös 
tänään. Jumalan rakkaus tulee 
näkyväksi.

Videokuvaamises-
sa ei ole tarkoi-
tus vain painaa 
REC-näppäintä ja 
osoittaa linssillä 
kuvattavia koh-
teita. Erilaisilla 
tarkennusteknii-
koilla ja kameran 
liikkeillä videosta 
saa paljon mielen-
kiintoisemman ja 
näyttävämmän. 
Thiago Braz de 
Almeida opettaa 
videokuvaamisen 
alkeita.
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Petteri Rantamäki

 KOULU ON TARKOITETTU pää-
sääntöisesti suomalaisille mediasta ja 
lähetystyöstä kiinnostuneille nuorille 
ja nuorille aikuisille. Yläikärajaa kou-
lulla ei kuitenkaan ole, joten mukaan 
mahtuu vanhempiakin.

Lähetysjärjestöjen tukijakunta on 
nykyisin suhteellisen iäkästä, ja jotain 
tämänkaltaista toimintaa Sansassakin 
on toivottu jo pitkään. Lähetystyön 
jatkumiseksi on tärkeä luoda toimin-
taa, jonka kautta myös nuoremmat 
voivat kiinnostua medialähetystyös-
tä.

Innokkaat medialähetystyöstä 
kiinnostuneet nuoret avaavatkin San-
san työlle ihan uudenlaisia tulevai-
suudennäkymiä.

KOULUTUKSEN TAVOITTEENA on 
tutustuttaa nuoret lähetystyön maa-
ilmaan ja tarjota työkaluja medialä-
hetyksen tekemiseen. Tänä vuonna 
koulussa keskityttiin videotuotan-
toon ja valokuvaamiseen. Kahden-
kymmenen opiskelupäivän aikana 
tehtiin neljä videoprojektia alusta 
loppuun saakka.

Jokaisella ryhmän jäsenellä oli vas-
tuullaan jokin tehtävä. Yksi vastasi 
kuvaamisesta, toinen ohjaamisesta ja 

Summer Mission School innostaa nuoria

kolmas esimerkiksi puvustamisesta. 
Suurimmalla osalla oppilaista ei ollut 
erityistä osaamista videopuolella. 
Tästä huolimatta leiriläiset onnistui-
vat luomaan hyvin onnistuneita ja 
monella tapaa ammattimaisia vide-
oita. Nähtäväksi jää, mihin Jumala 
johdattaa näitä nuoria Sansan sisällä 
ja valtakuntansa työssä.

− OON OPPINUT PALJON mediatyöstä, 
kuvaamisesta, itsestäni, Jumalasta ja 
siitä, mitä voin tehdä tulevaisuudes-
sa, kertoo Jenna Kemppainen, 17.

− Parasta oli, kun rakensimme 
videoiden tarinat alusta asti ja pää-
simme valitsemaan kuvauspaikat ja 
näyttelijät, sanoo Eduardo Pinheiro, 
19, Brasiliasta.

Leiri, koulu tai tapahtuma on aina 
osallistujiensa näköinen, minkä takia 
Summer Mission School olikin niin 
ainutlaatuinen kokemus. Tämä koulu 
tuo opiskelijoiden parhaat puolet 
esille; se jalostaa ja yhdistää opiskeli-
joiden taidot toisiinsa luoden entistä 
vahvemman kokonaisuuden. 

Janne Bröijer

Summer Mission School on mediapainotteinen lähetyskoulu, jonka järjestivät Sansa ja M18. 
Se toteutettiin ensimmäisen kerran Kroatiassa tänä vuonna.



 RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
-radio-ohjelman neljännen kierroksen 
seuraavina kuukausina käsitellään 
Markuksen evankeliumi ja joulukuun puoli-
väliin mennessä myös 20 lukua 3. Moosek-
sen kirjasta. 
 Runsaan 5,5 vuoden aikana käydään 
läpi koko Raamattu, lähes jae jakeelta.
 Tulevina kuukausina edetään Raamat-
tua seuraavasti:

LOKAKUU
Viikko 40 2. Moos. 36:8−40:38 ja johdanto 
Markuksen evankeliumiin
Ma 3.10. teemaopetus
Viikko 41 Mark. 1:1−3:19
Viikko 42 Mark. 3:20−6:29
Viikko 43 Mark. 6:30−9:32

MARRASKUU
Viikko 44 Mark. 9:33−13:13

Viikko 45 Mark. 13:14−15:39
Ma 7.11. teemaohjelma
Viikko 46 Johdanto 3. Mooseksen kirjaan 
(3. Moos. 1:1−4), Mark. 15:40−16:20 ja 3. 
Moos. 1:5−4:21
Viikko 47 3. Moos. 4:22−8:36
Viikko 48 3. Moos. 9:1−12:8

JOULUKUU
Viikko 49 3. Moos. 13:1−15:33
Ma 5.12. teemaohjelma
Viikko 50 3. Moos. 16:1−20:27

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori Juk-
ka Norvanto. Toimittajana ja juontajana 
toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka sijaistaa 
Elina Vaittista elokuun 2017 loppuun. 
Lähetysaiheisia haastatteluja toimittaa 
muun muassa Merja Kauppinen.
 Jokaisen kuukauden ensimmäise-
nä maanantaina kuullaan ajankohtai-

nen teemaohjelma. Lokakuun 3. päivän 
teemaopettajana on aluejohtaja, pastori 
Ilkka Rytilahti ja marraskuun 7. päivän 
teemaopettajana yhteyspäällikkö, pastori 
Anitta Vuorela. Myös joulukuun 5. päivänä 
radioidaan teemaohjelma.

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 interne-
tin kautta Sansan omilta audiosivuilta 
www.rkk-sansa.net.
 Lisäksi omaan älypuhelimeensa tai 
taulutietokoneeseensa voi ladata mobii-
lisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat 
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa. 
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja 
Windows 8.1 -versiot. 

Nyt vuorossa Markus ja sitten 3. Mooses

Timo Lankinen

  KUSTANNUKSILLA ilmaistaan 
rahassa mitattavaa panosta: päivän 
työ ei ole kustannus, mutta 100 euron 
palkka päivän työstä on. Meno on 
selkeä hinta: maidon ostamisesta 
aiheutuu euron meno. Kulu taas on 
tilikaudelle jaksotettu osa menosta, 
kuten vakuutusmaksun tilikaudelle 
kuuluva osa laskusta.

Kustannukset jaetaan muuttuviin 
ja kiinteisiin. Muuttuvat kustannuk-
set kasvavat tai vähenevät järjestön 
toiminnasta riippuen hyvinkin no-
peasti: jonkin kustannuksen synty-
misestä voidaan päättää samanakin 
päivänä. Kiinteä kustannus pysyy 
samana kuukaudesta toiseen, eikä sii-
tä voida luopua kuin hitaan prosessin 
tuloksena. Tällaisia ovat mm. palkat 

ja vuokrat.
Toinen ryhmittely on välittömät 

ja välilliset kustannukset. Välittö-
mät kustannukset aiheutuvat selvästi 
tuotteesta tai palvelusta. Välillisiä 
kustannuksia ei voida aina kohdis-
taa yksiselitteisesti johonkin tarvik-
keeseen tai työhön. Asia vaatii usein 
aiheuttamisperiaatteen ymmärtämis-
tä: esimerkiksi hallinnon palvelujen 
kustannukset kohdistetaan osaksi 
jotakin välitöntä kustannusta.

SANSA EI tuota voittoa, vaan tulot 
ohjataan toimintaan. Suurimman osan 
sille uskotuista tuloistaan Sansa käyt-
tää ulkomailla tapahtuvaan medialä-
hetystyöhön tukemalla kumppanien-
sa (TWR, FEBC, SAT-7, Luterilainen 
maailmanliitto…) toimintaa ja Sansan 
omien lähettien työtä.

Vuonna 2015 eniten varoja kohdis-
tettiin työhön Lähi-idässä ja Pohjois-
Afrikassa. Työ Intiassa ja Aasiassa 
on kasvanut tehtyjen peruslinjausten 
mukaisesti.

LÄHETYSTYÖ rajojen ulkopuolella 
tarvitsee tukitoimia Suomessa: Han-
na-työtä, tiedotusta, seurakuntavierai-
luja, varainhankintaa, joista aiheu-
tuvat kustannukset katetaan talous-
arvion mukaisesti. Suomessa varsin 
suuri menoerä on Raamattu kannesta 
kanteen -toiminta. Se on lähetystyötä 

tilanteessa, jossa lähetyskenttä on jo 
keskuudessamme.

Kuluista alle 10 prosenttia syntyy 
edellytysten ylläpitämisestä, joihin 
kuuluvat toimitilat, tietotekniikka, 
vakuutukset, taloushallinto jne. Kus-
tannukset ovat ilmaus toiminnasta 
ja siten jopa myönteinen asia. Euro 
muuttuu evankeliumin ääneksi.

Medialähetystyössä on mahdollista 
pienin kustannuksin tavoittaa suuria 
määriä ihmisiä. Säästeliäs ja rahois-
taan tarkka panostaakin sinne, missä 
eurolla saa paljon aikaan. 

Eurot muuttuvat evankeliumin ääneksi
TALOUS Sarjan kolmannessa osassa otamme esiin menot, kulut 
ja kustannukset, joita puheessa käytämme samaa tarkoittavina 
sanoina. Taloustieteessä niillä on erilaiset merkitykset.

YLEIN
EN (G

LOBAL)

Kipinää media-
lähetystyöhön
Leena Punkari

 RYHMÄ YLÖJÄRVEN seurakunnan 
nuoria osallistui kesäkuussa viikon 
SAT-7 Parsin työpajaan Kyproksessa. 
He saivat olla mukana suoran lasten-
ohjelman teossa ohjaamisen, kuvaa-
misen ja esiintymisen ammattilaisten 
rinnalla.

 Matkassa oli kymmenen nuorta 
ja vetäjät, nuorisotyönohjaaja Emmi 
Vanhanen sekä lähetys- ja kansainvä-
lisentyön sihteeri Jaana Skyttä. Kaikki 
osapuolet ovat jälkeenpäin pitäneet 
kokemusta avartavana ja innostavana.

 Parastoo Poortaheri, jonka työ-
tä Ylöjärven seurakunta Medialähetys 
Sanansaattajien kautta tukee, toimii 

SAT-7 Parsin lastenohjelmien koordi-
naattorina ja juontajana. Työpajan 

koordinoi tv-tuottaja Mikael Tunér 
Sansasta. 

Emmi Vuojolainen, Sonja Ollila, Iita Haataja, Tiia Hietala, Vilja Riutta, Ellen Majuri, Isabel-
la Runn, Maija Korventausta ja Tuomas Pihlava laululeikkivät farsinkielisen lastenohjel-
man katsojille suomalaista lastenlaulua. Kuvaushetkellä studiosta puuttui Olivia Ojala.

SAT-7 Pars
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  RAAMATTU KANNESTA KAN-
TEEN  kuuluu Radio Deissä taajuuk-
silla: Espoo–Helsinki–Vantaa 89,0 
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeen-
linna 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, Kristiinan-
kaupunki 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, Savon-
linna 91,3 MHz, Seinäjoki 89,4 MHz, 
Tampere 98,8 MHz, Turku 107,3 MHz 
ja Vaasa 98,8 MHz.
 Järviradiossa: Alajärvi 100,1 
MHz ja 107,9 MHz (ent. Lehtimäki), 
Helsinki 103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 
MHz, Kannus 92,7 MHz, Kauhajo-
ki 91,3 MHz, Kaustinen 103,7 MHz, 
Kokkola 96,7 MHz, Kuopio 102,9 MHz, 
Lestijärvi 99,1 MHz, Mikkeli 97,6 MHz, 
Oulu 107,4 MHz, Parkano 99,6 MHz, 
Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 87,9 
MHz, Pori 98,3 MHz, Pylkönmäki 90,5 
MHz, Rauma 107,7 MHz, Riihimäki 
104,9 MHz, Salo 102,9 MHz, Savon-
linna 89,6 MHz, Seinäjoki 99,1 MHz, 
Tampere 107,4 MHz, Turku 88,0 MHz, 
Vaasa 103,0 MHz, Viitasaari 89,6 MHz, 
Vimpeli 89,7 MHz ja Äänekoski 102,8 
MHz.

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



Tapahtumia syksyn mittaan 2016
▶ 30.9. ÄHTÄRI Srk-keskukses-
sa, Keskuskuja 2, klo 18−20, Nais-
tenilta, teema Kätketyt aarteet. 
Ähtärin hannat, Mervi Viuhko ja 
videopuhelimitse Eeva Vähäsarja. 
Yhteistyössä Suomen Raamattu-
opiston kanssa, mukana Marja-
Terttu Akonniemi.

▶ 3.10. HAMINA/Miehikkälä 
Rauhantien kerhohuoneella lähe-
tyspiirien alkajaiset klo 12. Muka-
na Seija Uimonen (seniori).
▶ Hamina Kulmakivessä, Man-
nerheimintie 12, klo 14 Jumalan 
sanansaattajat, hetki iltapäivä-
piirien kanssa. Seija Uimonen 
(seniori).

▶ 4.10. HAMINA/Miehikkä-
lä Marja-Liisa Vuorela-Selinin 
luona, Vuorelanraitti 19, Hanna-
kotiseurat klo 13. Seija Uimonen 
(seniori).

▶ 9.10. JOENSUU/Pielisensuu 
Kirkossa, Tikkamäentie 15, klo 10 
messu, saarna Marja Soikkeli ja 
lähetystilaisuus.

▶ 9.10. JOENSUU/Rantakylä 
Rantakylän kirkossa, Rantaky-
länkatu 2, klo 10 messu, saarna 
Timo Lankinen ja lähetystilai-
suus.

▶ 9.10. VIHTI Vihdin kirkossa, 
Kirkkotie, klo 10 messu, saarna 
Juha Auvinen. Messun jälkeen lä-
hetystilaisuus srk-talossa, Niuha-
lanraitti 6b. Evankeliumi kahden 
miljardin ulottuville, Auvinen.

▶ 9.10. HELSINKI/Tuomio-
kirkkosrk Vanhassa kirkossa, 
Lönnrotinkatu 6, klo 10 messu, 
saarna Anitta Vuorela.
▶ Ruoholahden kappelissa, 
Selkämerenkuja 1, klo 12 messu, 
saarna Anitta Vuorela.

▶ 9.10. VANTAA/Rekola Kir-
kossa, Kustaantie 22, klo 10 
messu, saarna Marko Pihlajamaa. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
medialähetystyö ja Hanna-työ 
Intiassa, Pihlajamaa.

▶ 9.10. SALO Halikon kirkossa, 
Kirkkorinne 1, klo 10 messu, 
saarna Merja Vuohela. Viereisessä 
srk-talossa, Vaskiontie 31, kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus Intian 
Hanna-työ, Vuohela.

▶ 9.10. OULAINEN Kirkossa, 
Oulaistenkatu 57, klo 10 messu, 
saarna Arja Savuoja. Messun jäl-
keen lähetystilaisuus srk-talolla, 
Oulaistenkatu 59. Medialähetys 
– ajankohtaisempi kuin koskaan, 
Savuoja.

▶ 9.10. JALASJÄRVI Maakunnal-
linen ELY:n ja Sansan kirkkopy-
hä Armon aalloilla. Jalasjärven 
kirkossa, Keskustie 14, klo 10 
messu, saarna Mervi Viuhko ja 
Satu Kivisaari. Viereisessä srk-
keskuksessa ruokailu ja ohjelma, 
Viuhko, Kivisaari ja Massinen 
sekä videopuhelimitse Eeva ja 
Jari Vähäsarja. Artos-kuoro mu-
kana messussa ja päiväjuhlassa.

▶  9.10. VAASA/Vähäkyrö Srk-
talossa, Heikkiläntie 6, klo 10 
jumalanpalvelus. Kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus Ilosanoma 
liikkeellä, Pirjo Antila (VAT). Esite-
pöytä ja myyntituotteita.

▶  9.10. JYVÄSKYLÄ/Huhtasuo 
Halssilan kirkossa, Kärpänkuja 
6, klo 12 messu ja lähetystilai-
suus. Sansan työn esittely, Satu 
Hauta-aho.

▶ 11.10. LIEKSA Srk-keskuksessa, 
Mönninkatu 13, klo 12 Päivikit-
piiri. Marjut ja Amarjit Chugh 
kertovat medialähetystyöstään 
Intiassa.

▶  12.10. LAITILA Kirkkokodissa, 
Kirkkotie 3, klo 18 Naistenilta. 
Mitä on Hanna-työ?, Katja Pihla-
jamäki (H-lähettiläs).

▶  14.10. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶  16.10. LAPPEENRANTA Lap-
peenrannan kirkossa, Mannerhei-
minkatu 1, klo 10 messu, saarna 
Marko Pihlajamaa. Kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus, jossa muistel-
laan kesän Medialähetyspäiviä, 
Pihlajamaa.

▶  16.10. TUUSULA Rihasalis-
sa, Pellavamäentie 5, klo 17. 30 
Naistenilta. Mitä on Hanna-työ?, 
Jaana Lescelius (H-lähettiläs).

▶  18.10. SEINÄJOKI/Aluesrk 
Seinäjoen srk-keskuksessa, Kou-
lukatu 24, Hopeatiistai, ohjelma 
alkaa 10. Klo 12 Medialähetys 
Sanansaattajien työ, Pirjo Antila 
(VAT).

▶  19.10. HELSINKI/Pitäjänmä-
ki Pajamäen srk-kodissa, Paja-
mäentie 14, klo 14 lähetyspiiri, 
Marjut ja Amarjit Chugh.

▶ 24.10. JYVÄSKYLÄ Sepänkes-
kuksessa, Kyllikinkatu 1, klo 14 
Jyväskylän seudun kristillisten 
eläkeläisten päivätilaisuus. Tee-
mana Median kautta toivoa Lähi-
idän kristityille, Mervi Viuhko.

▶ 24.10. HYVINKÄÄ Srk-keskuk-
sessa, Hämeenkatu 16, klo 18.30 
Israel-Raamattu- ja rukouspiiri. 
Jeesus kutsuu Pietarin Gene-
saretinjärven rannoilta, Marko 
Pihlajamaa.

▶ 24.10. HELSINKI/Malmi 
Malmin kirkossa, Kunnantie 1, 
klo 14−16 näkövammaisten piiri, 
Seija Uimonen.

▶ 26.10. RIIHIMÄKI Temppelika-
dun auditoriossa, Temppelikatu 
9 A (3. krs) klo 18 Lähetysilta. SAT-
7:n työ, Timo Reuhkala.

27.10. HYVINKÄÄ Kirkossa, 
Hämeenkatu 16, klo 18.30 ELY:n 
ja Sansan seurakuntailta, Marko 
Pihlajamaa.

▶ 27.10. KOUVOLA/Kuusankos-
ki Srk-talossa, Valtakatu 43, klo 
17.30−20 Lähetystyö tutuksi -ilta. 
Marjut ja Amarjit Chugh kertovat 
työstään Intiassa.

▶ 29.10. KERAVA Kirkossa, 
Papintie 5, klo 13 Naistenpäivä. 
Klo 17 Mitä on Hanna-työ, Rauha 
Pulkkinen (H-lähettiläs).

▶ 30.10. HELSINKI/Pitäjänmä-
ki Kirkossa, Turkismiehenkuja 
4, klo 10 messu, saarna Juha 
Auvinen. Kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus. Intian medialähetystyö, 
Marjut ja Amarjit Chugh, Juha 
Auvinen.

▶ 30.10. LEMPÄÄLÄ Lempoisten 
srk-talossa, Kirkkopolku 1, klo 
17.30 Lähetysilta. Seija Uimonen 
(seniori) kertoo työstään Kro-
atiassa ja Hanna-työstä.

▶ 2.11. HELSINKI/Pitäjänmäki 
Pajamäen srk-kodilla, Pajamäen-
tie 14, klo 14 Pajamäen lähetys-
piiri. Hanna-työn esittely, Jaana 
Lescelius (H-lähettiläs).

▶ 3.11. TAMPERE/Eteläinen 
Vuoreksen srk-kodissa, Vuo-
reksen puistokatu 87, klo 18.30 
Hanna-piiri. Vieraana Liisa Heinä-
nen (H-lähettiläs).

▶ 4.−6.11. KEMIJÄRVI Seura-
kunnan, Uusheräyksen ja Sansan 
raamattutapahtuma, mukana 
Marko Pihlajamaa. LA 5.11. Ke-
mijärven kirkossa, Kirkkokatu 11, 
klo 10 messu. Srk-keskuksessa, 
Esaiaksenkatu 2, raamatunopetus 
ja lähetystuokio klo 12.15, seurat 
klo 14.30. Nuortenilta klo 19, paik-
ka varmentuu myöhemmin.
SU 6.11. Kemijärven kirkossa, 
Kirkkokatu 11, klo 10 messu, 
saarna Pihlajamaa. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja raamatun-
opetus, Pihlajamaa.

▶ 6.11. ESPOO/Tuomio-
kirkkosrk Auroran kappelis-
sa, Heiniemenpolku 1, klo 12 
messu. Sen jälkeen kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus, Pekka Kiuttu 
(seniori).

11.11. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
16.00 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 13.11. HYVINKÄÄ Vanhassa 
kirkossa, Uudenmaankatu 13, klo 
18 Viisikielisten kirkkoilta, Pekka 
Kiuttu (seniori) ja Timo Reuhkala.

▶ 14.11. POSIO Srk-talolla, Sysi-
tie 7, klo 13 lähetyksen iltaspäivä-
kahvit. Rukous ja radio kärsivien 
naisten tukena, Arja Savuoja.

▶ 19.11. PYHÄJOKI Pohjanmaan 
Pipliaseuran raamattukoulu-
tuspäivä, Pyhäjoen srk-kodissa, 
Vanhatie 27, mukana Marko 
Pihlajamaa. Klo 10 Evankeliumin 
viestiminen alkaen apostoleista, 
klo 12 Usko syntyy kuulemisesta, 
Pihlajamaa.

▶ 20.11. KALAJOKI Kirkossa, 
Etelänkyläntie 1, klo 10 mes-
su, saarna Marko Pihlajamaa. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
srk-keskuksessa, Seurakuntatie 1, 
Pihlajamaa.

22.11.KOTKA−KYMI/Kymi 
Karhulan srk-keskuksessa, 
Karhulantie 33, klo 17. Etelä-Ky-
menlaakson Hanna-piirin joulu-
juhla. Hanna-työ, Tuija Mäkinen 
(H-lähettiläs).

▶ 1.12. SUOMUSSALMI Ämmän-
saaren srk-keskuksessa, Kirkko-
kuja 1, klo 18 lähetystilaisuus, 
Seija Uimonen (seniori) ja Pirjo 
Juntunen (seniori).

▶ 2.12. UTAJÄRVI Srk-talolla, 
Kirkkotie, klo 18.30 lähetystilai-
suus, Seija Uimonen (seniori) ja 
Pirjo Juntunen (seniori).

▶ 4.12. RIIHIMÄKI Keskuskirkos-
sa, Hämeenkatu 5, klo 10 messu, 
saarna Anitta Vuorela. Messun 
jälkeen lähetystilaisuus, Vuorela.

▶ 4.12. HELSINKI/Töölö Temp-
peliaukion kirkossa, Lutherin-
katu 3, klo 10 messu, saarna 
Timo Reuhkala. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja Sansan joulujuh-
la, Reuhkala ja Sansan vapaaeh-
toisia.

▶ 9.12. KAJAANI Keskusseura-
kuntakodilla, Kirkkokatu 26, klo 
17 joulujuhla, Seija Uimonen (se-
niori) ja Pirjo Juntunen (seniori).

18.12. SAUVO-KARUNA Sauvon 
kirkossa, Sauvontie 50, klo 10 
messu, saarna Marja Soikkeli. 
Messun jälkeen srk-talolla, Pappi-
lantie 2, kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus, Soikkeli.

Sansassa srk-vierailuja työnte-
kijöiden lisäksi tekevät vapaa-
ehtoiset aluetyöntekijät (VAT), 
Sansan työstä eläkkeelle siirty-
neet seniorityöntekijät (seniori), 
kirkon ja lähetyksen alalta eläk-
keelle siirtyneet seniorityön-
tekijät (seniori), seurakuntien 
nimeämät Sansa-lähettiläät (S-
lähettiläs) ja Sansan nimeämät 
Hanna-lähettiläät (H-lähettiläs) 
sekä Sansan hallituksen jäsenet.
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Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet kutsutaan sääntö-
määräiseen syyskokoukseen la 26.11.2016 klo 15 Hyvinkään 
seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, Hyvinkää.
 
Käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen esillä 20-vuotias SAT-7 ja keräys sekä 
Reformaation merkkivuosi 2017.

Ilmoittautumiset 17.11. mennessä ja tiedustelut 
riika.parviainen@sansa.fi.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Medialähetys Sansansaattajat ry
Hallitus

KUTSU

Medialähetys
Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen syyskokoukseen



KIRJE KENTÄLTÄ Turvapaikanhakijat osoittautuivat innostavaksi haasteeksi kesässämme. David piti 
rippikoulua kahdelle irakilaiselle Tampereella. Kauhajoella riitti ranskalaisia ystäviä vierailuilla.

Uudet haasteet syöksyivät vastaamme

Marja-Liisa Ezzine

 TÄSSÄ ISTUN työpöytäni ääressä 
Kauhajoella ja kuuntelen leikkuupui-
murin rentouttavaa ääntä naapurin 
pellolta. On täällä Suomessa hyvä olla.

Kesän aikana on Ranskassa eh-
tinyt tapahtua monenlaista pahaa, 
vaikka kaikesta meille ei edes tiedo-
teta. Viimeinen huolemme oli metsä- 
tai pensaspalo, joka hiippaili ihan 
Ranskan-kotimme naapurustossa. 
Lopulta palokunnat saivat tilanteen 
hallintaansa.

Tämäkin tuho oli aiheutettu 
tahallisesti. Ihmisjärjellä on vaikea 
ymmärtää kaiken pahuuden taustoja.

KESÄMME LENSI ohitsemme kuin 
tällä hetkellä puista leijuvat keltaiset 
lehdet. Se oli vieraiden kesä. Par-
haimmillaan meillä kyläili yhtä aikaa 
yksitoista ranskalaista! Kävijöiden 
joukossa olivat myös ranskalaiset 

Leena Punkari

Vuosi sitten Helmi Mikko-
la valmistui valtiotietei-
den maisteriksi Helsingin 
yliopistosta pääaineenaan 

sosiaali- ja kulttuuriantropologia, 
sivuaineinaan viestintä ja kehitysmaa-
tutkimus. Helsingissä hän myös asuu 
Saara-sisarensa kanssa.

Pikkuveli Onni sekä vanhemmat 
Pirjo ja Jaakko Mikkola asuvat Por-
voossa. Siellä Helmi oli monet vuodet 
kesätyössä museossa: ensin myyjänä 
ja näyttelynvalvojana, sitten myös op-
paana ja viimeksi vakituisen työnteki-
jän sijaisena.

Ilmoitus Lähde-lehdessä
− Äitini kuuluu Porvoon medialähe-
tyspiiriin ja antoi minulle Lähde-leh-
den, jossa haettiin uutta toimistosih-
teeriä Medialähetys Sanansaattajiin. 
Ajattelin, että haetaanpas!

− Tiesin Sansasta perusasiat, kuten 
että se on yksi evankelis-luterilaisen 
kirkon lähetysjärjestöistä ja tekee 
medialähetystyötä. Sehän on nykyai-
kainen tapa ja sisältää monia mah-
dollisuuksia kohdata paljon ihmisiä, 
kunhan löytyvät oikeat kanavat ja 
yhteydenpitotavat.

− Antropologista kuulostaa hyväl-
tä, että Sansa tekee medialähetystyötä 
paikallisten ehdoilla ja kumppaneita 
kuunnellen, ei käännettyjä aineistoja 
jakaen. Että Jumala puhuu jokaiselle 
hänen omalla kielellään ja paikallisten 
suulla, Helmi sanoo.

Hän ei voi koskaan palata takaisin 
kotimaahansa kristittynä. Hän on 
myös yksinäinen ja kielitaito − sekä 
suomen että englannin − on perin 
vajavainen.

David sai tehdä myös käännös-
työtä. Hän tarkasti messun arabian-
kielisen kaavan sekä käänsi saarnan 
arabiaksi, jotta kirkossa olleet pako-
laiset saattoivat kuulla koko messun 
arabian kielellä.

OLEMME SAANEET vierailla myös 
hengellisissä kokouksissa. Seinäjoel-
la pidetty yhteiskristillinen Kaiken 
maailman ilta oli hyvin innostava.

Mukana oli perheitä, joiden isät 
kiittelivät lämpimästi kaikesta täällä 
kohtaamastaan. He ovat katkeria is-
lamille uskontona kaiken kokemansa 
takia, mutta täydellinen irtautu-
minen muslimiyhteisöstä on suuri 
askel. 

kummityttömme ja kummipoikam-
me.

Mikähän tässä Suomessa niin 
miellyttää, että tänne palaavat 
vieraatkin uudelleen! Ystäviemme 
joukossa oli kolme, jotka olivat jo 
kerran lomailleet täällä. Varmasti 
syitä ovat luonto, saasteettomuus, 
vaarattomuus (verrattuna tämän het-
ken tilanteeseen etelämpänä Euroo-
passa), rauha ja ihmisten ällistyttävä 
ystävällisyys.

TURVAPAIKANHAKIJAT osoittau-
tuivat innostavaksi haasteeksi 
kesässämme. David sai ilon pitää 
kastekoulua kahdelle irakilaisel-
le Tampereella kesän ajan. Toinen 
heistä kastettiin 25.elokuuta. Heidän 
turvallisuutensa takia en voi kertoa 
kaikkia yksityiskohtia.

Rukoillaan, että tämä ystävä 
saisi pysyvän kotipaikan Suomessa. 

David Ezzine jäi eläkkeelle alkuvuodesta 
ja tekee nyt Sansan seniorina arabiankie-
lisiä tv-ohjelmia. Marja-Liisa Ezzine jat-
kaa lähetystyöntekijänä. He ovat kesän 
jälkeen jo palanneet Etelä-Ranskaan.

Leena Punkari

Helmi Mikkola on Sansan uusi toimistosihteeri
MUKANA MISSIOSSA Kun nykyisin soitat Sansaan, puhelimeen vastaa 
useimmiten uusi ääni. Se kuuluu valtiotieteiden maisteri Helmi Mikkolalle, 
joka aloitti elokuussa toimistosihteerinä Hyvinkäällä.

Helmi Mikkola on 
nähnyt niin Eu-
rooppaa, Aasiaa 
kuin Yhdysvalto-
ja. On matkustet-
tu koko perheen 
voimin ja sisa-
rukset kaksin tai 
kolmin.

Leena Punkari

Harjoittelijana Nepalissa
Helmi Mikkola, joka joulukuussa 
täyttää 29 vuotta, kertoo käyneen-
sä perheen kanssa usein kirkossa. 
Pikkutyttönä Hattulassa hän lauloi 
seurakunnan lastenkuorossa, myö-
hemmin Langinkosken seurakunnas-
sa Kotkassa hän oli mukana nuorten 
toiminnassa.

− Opiskeluaikana Helsingissä seu-
rakuntayhteys oli hakusessa, kunnes 
löysin Opiskelijoiden Lähetysliiton. 
Kokoonnuimme tuolloin vielä Suo-
men Lähetysseuran tiloissa.

Syksyllä 2010 Helmi osallistui 
SLS:n esikoulutuskurssille ja oli vuot-
ta myöhemmin esikoulutusharjoitteli-
jana Nepalissa. Hän asui parin muun 
nuoren kanssa samassa asunnossa 
Kathmandussa, jossa he olivat muka-
na pyhäkoulunopettajia kouluttavan 
TEACH Ministry -järjestön toimin-
nassa.

Maanjäristys säikäytti
Nepalissa Helmi selvisi säikähdyk-
sellä maanjäristyksestä, jonka uhreina 
Kathmandussa kuoli kymmenkunta 
ihmistä. Hän oppi, että ovella pitää 
aina olla pakattuna Go bag, valmius-
laukku.

− Olimme autossa, joka alkoi kei-
nua toisin kuin pompputeillä tavalli-
sesti. Olihan se vaikuttava kokemus – 
tuolla kaukana kotoa. Silloin tiedettiin 
jo odottaa isoa maanjäristystä, joka 
runtelikin Nepalia vuonna 2015.

− Konkretisoitui Raamatun kohta 
(Jes. 54:10): ”Vaikka vuoret järkkyi-

sivät ja kukkulat horjuisivat, minun 
rakkauteni sinuun ei järky eikä rau-
hanliittoni horju, sanoo Herra, sinun 
armahtajasi.”

Kokemusta EU:sta
Harjoittelijana ulkomailla Helmi Mik-
kola on ollut Nepalin lisäksi Brysse-
lissä silloisessa Etelä-Suomen EU-
toimistossa. Kesän 2009 aikana hän 
oppi muun muassa, että Euroopan 
unionissa voi olla suoria yhteyksiä ja 
yhteistyötä eri maiden eri alueiden 
välillä. Ei kaikkea tarvitse kierrättää 
keskushallinnon kautta.

− Sansan toimistosihteerinä toi-
menkuvani on monipuolinen: hoidan 
puhelinvaihdetta, huolehdin posteis-
ta, avaan usein tulijoille oven Hyvin-

kään toimitalossa, teen yhteistyötä 
muun muassa toimistovapaaehtoisten 
kanssa…

− Vastuullani on pääosin myös 
Sansan sähköpostiin (sansa@sansa.
fi) vastaaminen ja tietojen päivittä-
minen toiminnanohjausjärjestelmään 
(FONS), kuten Lähde-lehden tilaajare-
kisterin ylläpito. Opettelemista riittää, 
Helmi hymyilee. 

Arja-Leena eläkkeelle
 Kotiteollisuusopettaja Arja-Leena 

Kajovalta työskenteli Medialähetys 
Sanansaattajien toimistosihteerinä 
elokuusta 2013. Hän jäi virallisesti 
eläkkeelle syyskuun alussa. 
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