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  JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Sydämen asialla
Arja Savuoja

 JOULUN SANOTAAN olevan rakkau-
den ja antamisen juhlaa. Mietin, voisinko 
punoa nuo kaksi yhteen? Kuinka antai-
sin rakkautta? Lahjapulmassa minua 
auttaa joulupäivän teksti (1. Joh. 4:9,11): 
”Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän 
keskuuteemme, että Hän lähetti ainoan 
Poikansa maailmaan, antamaan meille 
elämän. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on 
meitä näin rakastanut, tulee meidänkin 
rakastaa toisiamme”

Tiukimmat siteet ja solmut eivät jou-
luna löydy pakettien, vaan sydämiemme 
ympäriltä. Suurinta rakkautta lähimmäis-
täni kohtaan on kutsua hänet polvistu-
maan yhdessä kanssani seimen ihmeen 
äärelle; sinun ja minun Vapahtaja on 
syntynyt!

AASIASSA JOULUSEIMESSÄ ei useimmi-
ten lepää Jeesus-vauva, vaan joulupukki. 
Kauppakeskuksissa voi kuulla lauluja, 
joissa joulupukille toivotetaan hyvää 
syntymäpäivää. Joulun lapsen salaisuus 
suorastaan huutaa tulla paljastetuksi.

Medialähetys vastaa tähän huutoon. 
Esimerkiksi Intiassa joulu on se aika 
vuodesta, jolloin medialähetysjärjes-
tö TWR:llä on virallinen lupa radioida 
kristillisiä ohjelmia paikallisradioiden 
kautta. Aasian köyhissä kodeissa ei avail-
la joulupaketteja, mutta paras lahja avaa 
sydämen.

Intialainen äiti kertoo: ”Tuleva joulu 
on elämäni ensimmäinen. Minä ja tyttä-
reni olemme antaneet elämämme Jeesuk-
selle. Kylässämme ei ole kirkkoa, mutta 
vietämme joulua sydämessämme. Jeesus 
on tervetullut kotiimme. Ja Hän tulee, 
radion välityksellä.” 

 KIRKON LÄHETYS on kolmiyhteisen Jumalan 
toimintaa maailmassa. Jumala lähetti Poikansa 
maailmaan ja Poika lähetti seuraajansa viemään 
viestiä Jumalan valtakunnasta. Voimaksi lähtijöille 
hän lupasi Pyhän Hengen.

Tästä lähtökohdasta lähetystyö on kirkon, 
seurakunnan ja jokaisen seurakuntalaisen perus-
tehtävä. Näin on linjattu myös Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon kirkkolaissa ja kirkkojärjestyk-
sessä sekä lähetyksen peruslinjauksessa Yhteinen 
todistus.

Kymmenettuhannet kirkon jäsenet toimivat 
seurakunnissaan lähetystyön ja kansainvälisen dia-
konian hyväksi sekä osallistuvat kirkon lähetysjär-
jestöjen ja ulkomaanavun toimintaan.

KAHDESTA TUOREESTA kirkon kannalta merkittä-
västä julkaisusta tulee helposti käsitys, että lähe-
tystyö ja kansainvälinen diakonia eivät kuuluisi 
kirkon olemukseen ja elämään.

Kovissa kansissa julkaistu Osallistuva luterilai-
suus. Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2012–2015: 
Tutkimus kirkosta ja suomalaisista kuvaa 388 sivun 
verran kirkon toimintaa mainitsematta lähetys-
työtä ja kansainvälistä diakoniaa. Näitä koske-
va tieto on sijoitettu kertomuksen vain verkossa 
julkaistuun ensimmäiseen osaan Erilaistuva kirkko. 
Lähetystyön tilastot puolestaan pitää etsiä Kirkon 
tutkimuskeskuksen verkkosivuilta.

Toinen merkittävä julkaisu on arvovaltaisen jou-
kon laatima kirkon tulevaisuuskomitean mietintö. 
Yksi komitean tehtävästä nousseista tavoitteista oli 

”kirkko, jossa korostuisivat seurakuntalaisten 
osallisuus ja perustehtävien tehokkaampi toteu-
tuminen muuttuvassa toimintaympäristössä”. 
185-sivuinen lopputulos tarkastelee kirkkoa pää-
osin rakenteellisesta, hallinnollisesta ja taloudelli-
sesta näkökulmasta. Toiminnallinen ulottuvuus jää 
ohueksi.

KUMPIKIN ASIAKIRJA katsoo sisään päin. Niin 
nelivuotiskertomuksen tutkimuksen kuin tulevai-
suuskomitean mietinnön valossa Suomen kirkko 
ei näyttäydy ulospäin suuntautuvana missionaa-
risena kirkkona, joka myös antaisi arvoa suurelle 
lähetysaktiivien joukolle seurakunnissa.

ELÄVÄ KIRKKO on lähetystyötä tekevä kirkko. On-
neksi kirkon uudistuneilla verkkosivuilla todetaan, 
että ”sanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta ja 
vastuu lähimmäisestä eivät tunne maantieteelli-
siä tai ihmisryhmien välisiä rajoja. Siksi Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko toteuttaa kansainvä-
listä vastuuta muun muassa kertomalla kristillises-
tä uskosta ja toiminnasta, auttamalla ja pyrkimällä 
vaikuttamaan sekä etsimällä yhteyttä yli uskonto- 
ja kulttuurirajojen.” 
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Kirkko ilman lähetystä?
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Elävä kirkko on lähetystyötä 
tekevä kirkko.
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 LÄHDE 5/2016 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään aina 
omin jaloin.  Tässä numerossa käsitellään muun muassa kristinuskon tilannetta ja kristittyjen hengellisiin 
tarpeisiin vastaamista Turkissa, Sansan vapaaehtoisvoimien lisääntymistä ja kouluttamista sekä Jumalan 
teknisiä apuvälineitä maailmalla.

Nelikopteri lentää ja 
kuvaa, kameramies 
kauko-ohjaa

Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

   IKKUNA

  LÄHETYSKULMA Sinun ja minun 
 Vapahtaja on syntynyt!
 
4  UUTISIA

5  LÄHTEELLÄ Meren aallot pauhaavat, 
 lyhennetty raamatunopetus Media-
 lähetyspäiviltä.

  RUKOUS

6–7  PÄÄJUTTU Turkin kristityt tarvitsevat 
 paljon esirukousta ja medialähetystyön 
 tukea.

6  PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja 
 katsojien palautteita maailmalta

8  PUTIIKKI

9  HAASTATTELU Jari Vähäsarja 
 työskentelee TWR-Euroopan projektien 
 hallintakoordinaattorina ja sanoo, ettei 
 hänenkään työtään tehtäisi, ellei Jeesus 
 olisi syntynyt Vapahtajaksemme.

  SANSALAISENA  Kirjoitusvuorossa 
 hallituksen jäsen Pirjo Immonen-Räihä.
 
10  RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
 Vuoden vaihtuessa tartutaan Luukkaan 
 evankeliumiin. 
 
  TALOUS Tase kertoo varat ja velat. 
 Sarjan viimeinen osa helmikuussa 2017.

11  LÄHDE MUKAAN Sansan työntekijöitä, 
 seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia alue-
 työntekijöitä (VAT), hallituksen jäseniä 
 sekä Sansa- ja Hanna-lähettiläitä voi 
 kohdata tilaisuuksissa.

   SYYSKOKOUKSESSA piti ratkaista 
 arvalla Sansan hallituksen varajäsen.
 
12  MUKANA MISSIOSSA Sansa kouluttaa 
 vapaaehtoisia pitämään yhdistyksen  
 työtä esillä esimerkiksi seurakuntien 
 tilaisuuksissa.
  
  KIRJE KENTÄLTÄ  Tv-tuottaja 
 Mikael Tunér kävi kuvausmatkalla 
 Keski-Aasiassa keräämässä aineistoa 
 SAT-7 Parsin tarpeisiin.

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

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

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

42. vuosikerta
Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija  
Medialähetys  
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja  
Juha Auvinen 
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri
Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi

Taitto
Pirkko Valtonen
pirkko.valtonen@leipapuu.fi

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

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

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

Kotisivun osoite
www.sansa.fi

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

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

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

Ilmoitukset
lehden toimitukseen

Ilmoitushinta
1 euro/pmm + alv 24 %

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

Painopaikka
I-print Oy, Seinäjoki

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

Seuraava numero  
ilmestyy 10.2.2017. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee 
olla toimituksessa 9.1.2017.

Kannen kuva 
Shutterstock

Mikael Tunér otti kauko-ohjattavalla 
nelikopterikameralla videokuvaa Tadžikistanissa 
jopa 500 metrin korkeudelta ja viiden kilometrin 
etäisyydeltä. Sivu 12.

  
 

Johan (turvallisuussyistä ei sukunim
eä)
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Lähde

  LUTERILAINEN maailman-
liitto (LML) järjesti kaksi tär-
keätä lähetystyöhön liittyvää 
kokousta runsaan kuukauden 
sisällä. Lokakuussa käsiteltiin 
Myanmarissa Mekong-alueen 
tilannetta ja marraskuussa 
Sveitsissä nykypäivän lähe-
tystyötä maailmassa.

Myanmarin Yangonissa 
pidettiin 6.−8.10. Mekong 
Mission Forum. Siihen osal-
listui pääosin luterilaisten 
kirkkojen edustajia Mekong-
joen alueelta sekä siellä 
lähetystyötä tekevien kirkko-
jen ja kristillisten järjestöjen 
edustajia.

VUOSITTAISEN tapaamisen 
tavoitteena on koordinoida 
Mekong-alueella tehtävää 
kristillistä työtä ja rohkaista 
paikallisia kirkkoja. Yhdessä 
voimme toimia paremmin 
kuin jokainen taho yksin. 

Erityisen tärkeätä yhteistyö 
on teologisessa koulutukses-
sa, koska pienillä kirkoilla 
ei ole edellytyksiä rakentaa 
työntekijöilleen tasokkaita 
oppilaitoksia. Siksi mukana 
olivat myös Aasian luterilai-
set teologiset seminaarit.

Myanmarissa tapahtu-
nut muutos näkyi selvästi 
kokousjärjestelyissä. Kymme-
nen vuotta sitten siellä ei olisi 
voitu pitää Mekong Mission 
Forum -tapaamista julkisesti. 
Nyt kirkot toimivat maassa 
avoimesti ja näkyvästi ja kas-
vavat voimakkaasti.

GENEVESSÄ oli 17.−18.11. 
noin 80 luterilaisten kirkkojen 
ja lähetysjärjestöjen edustajaa 
pohtimassa nykyaikaista lä-
hetystyötä maailmanlaajassa 
kokonaisuudessa.

LML:n kehityksen ja 
lähetyksen osaston uusi, 
tansanialainen johtaja Fidon 
Mwombeki kävi alustukses-

saan läpi, miten Luterilainen 
maailmanliitto on syntynyt 
lähetystyössä koetuista tar-
peista. LML onkin melkein 
joka yleiskokouksessa ottanut 
vahvasti kantaa lähetystyön 
puolesta.

MEDIALÄHETYKSEN työryh-
mässä piti alustuksen Sansan 
kansainvälisen kumppa-
nuustoiminnan johtaja Timo 
Reuhkala. Hän korosti 
muun muassa, miten LML 
oli vahvasti mukana Evanke-
liumin ääni -radiossa, kunnes 
Etiopian valtio kansallisti sen 
70-luvulla.

− Radio oli silloin hyvä 
väline kaikkialla. Nyt ovat 
monin paikoin käytössä 
nykyaikaisemmat välineet. 
Medialähetyksen tuntemus 
on ehkä LML:ssa ohentunut. 
Viisautta onkin nyt panostus 
jäsenkirkkojen medialähetys-
työhön. 

Sanansaattajat kiittää yhteistyöstä!
Medialähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa) 43. ja Lähde-lehden 42. toimintavuosi on päättymässä. 
Kiitos kirkkomme hiippakunnille ja seurakunnille työntekijöineen, yhteistyöjärjestöillemme sekä 
jokaiselle työmme ystävälle tästä medialähetystyön vuodesta.

Kiitämme Jumalaa yhteistyöstänne, esirukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne, jotka ovat 
mahdollistaneet evankeliumin viemisen Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan 36 kielellä median 
välityksellä sekä lähettiemme työn kautta.

Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Työmme painopiste on 
Aasiassa. Pyydämme Jumalan johdatusta myös syventäessämme kumppanuuksia ja hyödyntäes-
sämme uutta mediaa strategiakauden 2016−2020 edetessä.

Kirkkopäivät Turussa 19.−21.5.2017 on Sansan ensi vuoden päätapahtuma. Medialähetyksen 
elopäiviä vietetään 18.−20.8.2017 Lohjan Vivamossa.

Siunattua adventinaikaa ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Jarno Tepora   Juha Auvinen
hallituksen puheenjohtaja  toiminnanjohtaja

Erkki Salo vahvistaa
Sansan varainhankintaa
Leena Punkari

  KAUPPATIETEIDEN MAIS-
TERI ERKKI SALO, 47, aloitti 
Medialähetys Sanansaattajien 
(Sansa) varainhankinnan koor-
dinaattorina 1. marraskuuta. 
Tehtävä on uusi ja liittyy erityi-
sesti sähköisen varainhankin-
nan kehittämiseen. Tärkeiksi 
siinä nousevat muun muassa 
luottamus, turvallisuus ja tekni-
nen helppous.

Salolla on pitkä ja monipuolinen kokemus markki-
noinnin ja media-alan yrittäjänä, mikä on linkittynyt 
myös kristilliseen työhön. Hän on tehnyt sekä valta-
kunnallista mainontaa että varainhankintaa. Hänellä 
on ollut myös hengellisen musiikin studio.

Erkki asuu puolisonsa Tarja Salon kanssa Tampe-
reella. 

Lähde tavoittelee myös
vuonna 2017 lisää lukijoita

  SANSAN JULKAISUYHTEISTYÖ Karas-Sanan kans-
sa jatkuu ensi vuoden. Lähde-lehdestä ilmestyy 2017 
viisi numeroa, joista kaksi Sana-lehden yhteydessä.

Näin Lähteen tilaajat ja Sansan jäsenet saavat kaksi 
kertaa vuodessa lisänä Sana-lehden, Sanan tilaajat 
vastaavasti myös Lähde-lehden.

Vuoden 2017 ensimmäinen, 20-sivuinen Lähde 
ilmestyy Sansan kolehtipyhän alla, perjantaina 10. 
helmikuuta. 

Tämä Lähde-numero 5/16 julkaistaan jälleen Sana-lehden 
yhteydessä. Sivumäärän 12 määrittelee Sanan liitekoko. Läh-
dettä painetaan jakeluun myös itsenäisenä lehtenä.

Leena Punkari
Petteri Rantam

äki

LML lähetystyön asialla Yangonissa ja Genevessä
Yhdessä kaikki ovat enemmän

Myanmarilla on rankka historia, mutta viime vuodet ovat olleet maassa lupaavia ja tulevaisuus näyttää 
paljon paremmalta. Yangonin paikoin synkät katumaisemat luovat vastakohtaa hienoille kullatuille 
Buddhan temppeleille.

Timo Reuhkala

SAT-7:n katsojamäärä on
lisääntynyt 76 prosentilla
Leena Punkari

  VIIDESSÄ VUODESSA kolmen SAT-7:n arabian-
kielisen satelliittitelevisiokanavan yhteenlaskettu 
katsojamäärä on lisääntynyt peräti 76 prosentilla. Se 
merkitsee 21,5 miljoonan hengen yleisöä nyt, kun sitä 
oli 12,1 miljoonaa vuonna 2011.

Katsojatutkimuksen järjesti suuri, kansainvälinen 
markkinatutkimuslaitos IPSOS huhtikuun ja heinä-
kuun välisenä aikana viime keväänä. Siihen haastatel-
tiin 27 000 katsojaa kymmenessä eri arabimaassa.

SAT-7 on johtava kristillinen televisiokanava Lähi-
idässä ja Pohjois-Afrikassa. Sen arabiankieliset kana-
vat ovat Arabic ja Plus sekä Kids-lastenkanava.

− Tulos on meille hyvin rohkaiseva. Varsinkin kun 
kasvu on ajalta ns. arabikevään alkamisen jälkeen. 
Olisi voinut odottaa, että katsojat olisivat enemmän-
kin olleet kiinnostuneita muiden kanavien rankoista 
uutisista tällaisena kuohunta-aikana, sanoo SAT-7:n 
perustaja ja toimitusjohtaja Terence Ascott. 
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LÄHTEELLÄ Alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä. Mutta mitä toisena 
päivänä tapahtui? Vinkki tietenkin löytyy raamattutunnin aiheesta.

 RUKOUS Työtoveri lähetti  ensimmäisenä 
adventtina tekstiviestin: Tiesitkö muuten, 
että Jeesuksen aasin nimi oli Halle? Sille 
sanottiin: Halle, lujaa! Perässä oli 
hymynaama.
 Eihän kukaan närkästy, eihän. 
Sanotaan naurun pidentävän ikää, ja 
nyt se kyllä piteni, jos yhtään 
paikkansa pitää… (-: Täytyyhän 
uskonnollisillakin asioilla voida vitsailla, 
kunhan ei ole mauton tai ilkeä. Täytyyhän.
 Silti on toki hyvä muistaa, että Halleluja-
sana on hepreaa ja tarkoittaa: Kiittäkää 
Jahvea, Kiittäkää Jumalaa. Kiitetään ja
rukoillaan Jumalaa! 

Halle, lujaa!

Meren aallot pauhaavat
Hannu Haikonen

Oli vettä yläpuolella ja ala-
puolella. Niiden väliin tuli 
kansi erottamaan vedet. 
Taivaankannen molemmin 

puolin oli vettä. Kyllä siinä on veden 
pauhua ollut, kun vedet on erotettu 
toisistaan.

Toisena päivänä vedet erotettiin 
pystysuunnassa vertikaalisesti. Kol-
mantena päivän vedet erotettiin vaa-
kasuunnassa horisontaalisesti. Ehkä 
on hiukan kaukaa haettua, mutta 
siinä on risti: suhde ylös Jumalaan ja 
suhde sivuille lähimmäisiin.

Yksi ajatus tuonne taivaankan-
nen yläpuolelle joutuneesta vedestä: 
Vedenpaisumuksen aikana nuo vedet 
käytettiin, taivaankansi avattiin täy-
dellisesti.

Toki tuo vesi taivaankannen yllä 
voi olla myös sitä vettä, josta me 
saamme nauttia sadepäivinä, tänään-
kin.

Luomiskertomuksen mukaan 
kolmantena päivänä taivaankannen 
alapuolella olevat vedet menivät yh-
teen paikkaan, kiinteä osa nimettiin 
maaksi ja vesien paikat nimettiin me-
riksi. Maa versoi vihreyttä, siemeniä 
tuottavia kasveja ja hedelmäpuita.

Nooa rakensi käskystä
arkin kuivalle maalle
Jatkamme matkaamme, etenemme 
Raamatussa. Kansa oli lisääntynyt, 
maa alkoi täyttyä. Näinhän Jumala 
oli käskenyt, ja ihmiset niin tekivät. 
Ihminen on lihaa, heikko ja katoa-
vainen. Jumala oli määritellyt hänen 
eliniäkseen enintään 120 vuotta.

Lihaa olevien ihmisten pahuus 
lisääntyi. Hurskaat olivat harvassa. 
Jumala oli luonut niin valon kuin 
meret pauhuineen, niin pikkueläimet, 
linnut ja karjaeläimet sekä luomistyön 
kruununa ihmisen.

Mutta Jumala katui luomistyötään 
(1. Moos. 6:7). Jumala oli valmis tuho-
amaan kaiken, mitä oli luonut. Tai ei 
ihan kaikkea, sillä Nooa oli Herralle 

mieluinen. Nooan hän päätti säästää.
Nooa oli aikalaistensa joukossa 

ainoa oikeamielinen ja nuhteeton ja 
vaelsi Jumalalle kuuliaisena. Arkin 
rakentamisessakin Nooa toteutti Ju-
malan tahtoa ja alkoi rakentaa arkkia 
kuivalle maalle. Aivan järjenvastai-
sesti toimien hän toteutti Jumalan 
käskyä.

Luotu maailma peittyi
vedenpaisumuksessa
Luotammeko me Jumalaan kuin 
Nooa? Luotammeko me vai toimim-
meko järjen äänen ohjaamina? Toki 
järki on Jumalan luoma, eikä järjen 
käyttö ole kiellettyä, mutta järjen 
äänen tulee olla yhdenmukainen Ju-
malan sanan kanssa.

Raamattu on annettu meille ylim-
mäksi ohjenuoraksi. Siksi me nytkin 
olemme Raamatun äärellä kysymässä, 
mitä Jumala meille puhuu sanansa 

kautta.
Kun Nooa perheineen oli mennyt, 

taas Jumalan ohjeiden mukaan, eläi-
met mukanaan arkkiin, niin alkoivat 
jälleen meren aallot pauhata. ”Vet-
tä tuli kuin aisaa”, neljäkymmentä 
päivää ja yötä. On siinä melkoinen 
pauhu ollut.

Tässä tuli ilmi veden voima ja 
meren synkkyys. Pauhu ei varmasti 
ollut mukavaa kuultavaa. Vedellä oli 
tuhoava voima. Ainoa hurskas perhe-
kuntineen maan päällä selvisi.

Kun luomiskertomuksessa vedet 
ja kuiva maa erotettiin toisistaan, 
niin vedenpaisumuksessa koko luotu 
maailma peittyi veteen, korkeimmat 
vuoretkin.

Arkki kellui aaltojen päällä, kun-
nes sade lakkasi ja vesi alkoi laskea. 
Nooa lähetti kyyhkysen lentoon 
etsimään kuivaa maata. Toisella ker-
ralla kyyhkynen tuli suussaan tuore 
oliivipuun lehti. Kuivaa maata löytyi, 
Nooa perheineen ja kaikki suojassa 
olleet eläimet pääsivät arkista pois.

Sateenkaari on myös
Jumalan muistisääntö
Sateenkaarta katsoessamme me 
kaikki muistamme ajatusleikin, että 
sateenkaaren päässä on aarre. Jokin 
vuosi sitten näin valokuvan, jossa sa-

teenkaari näytti päättyvän Lauritsalan 
kirkkoon, kotikirkkooni. Kirkko, Lau-
ritsalan kirkko ja Kristuksen kirkko, 
on kyllä aarre. Aarre saviastioissa.

Muistamme sateenkaaren ja aar-
teen, mutta muistammeko me sen, 
että sateenkaari on merkki Nooan ja 
Jumalan välisestä liitosta.

”Tämä on merkkinä liitosta, jonka 
minä teen teidän ja kaikkien maan 
päällä elävien kanssa.” (1. Moos. 9:12) 
Ei pelkästään liitto Nooan kanssa, 
vaan liitto kaikkien maan päällä elä-
vien kanssa! Kun seuraavan kerran 
katsot sateenkaarta, muista, että se 
on merkki liitosta sinun ja Jumalan 
välillä.

Sateenkaari on muistutus, eikä se 
ole muistutus vain sinulle ja minulle. 
Jumala sanoo: ”Kun minä sen näen, 
muistan ikuisen liiton.” Sateenkaari 
on myös Jumalan muistisääntö.

Jumalan liitto meidän kanssamme 
tarkoittaa yhdessä olemista. Liitossa 
Jumala antaa lupauksen, joka velvoit-
taa häntä. Liitossa Jumala on aktiivi-
nen, aloitteellinen osapuoli.

Me kristityt puhumme usein armo-
liitosta. Jumalan liitto Nooan kanssa 
oli lupauksen ja armon liitto, joka 
sitoi vain Jumalaa. Jumala lupasi, ettei 
enää ikinä tuhoa luotua maailmaa 
vedenpaisumuksella.

Katumus päästi Jumalan
armon ihmisen luo
Joonan kirja on ehkä profeettakir-
joista kaikkein helppotajuisin. Se on 
sadunomainen kertomus Jumalan 
tahdon noudattamisesta tai noudatta-
matta jättämisestä. Joonan kirjan (4:2) 
avainjae kuuluu: ”Sinä olet anteek-
siantava ja laupias Jumala, Sinä olet 
kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on 
suuri.”

Me ihmiset emme ole uskollisia 
Jumalan tahdolle. Eikä Joona tee tässä 
suhteessa poikkeusta. Jumala kutsui 
Joonan saarnaamaan Niniven kau-
punkiin, mutta kuten muistamme, 
hän lähti aivan päinvastaiseen suun-
taan. Joona pakeni Jumalan antamaa 
tehtävää. Sankariksi tarkoitetusta tuli 
antisankari, kalan/valaan/meripedon 
haukkaama pakeneva profeetta.

Joona ei ollut suuri, vaikka kohta-
si suuren kaupungin, suuren kalan, 
suuren suuttumuksen, suuren ilon ja 
Jumalan suuren hyvyyden.

Joonan kirja opettaa meille, että Ju-
malan pyhä viha ja tuomio muuttuvat 
Jumalan armoksi siellä, missä ihmi-
nen myöntää syyllisyytensä, kuten 
Joona laivalla.

Katumuksella ei ostettu, eikä an-
saittu Jumalan armoa. Mutta katumus 
teki mahdolliseksi armon vaiku-
tuksen ihmisessä, se päästi Jumalan 
armon ihmisen luo. 

Meren aallot pauhaavat on lyhennelmä 
kirkkoherra Hannu Haikosen raamatun-
opetuksesta (VT) Medialähetyspäivillä 
21. toukokuuta Lappeenrannassa.

Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherra Hannu Haikonen heijasti raamatunopetuk-
sensa aikana Lappeenranta-salin valkokankaalle muun muassa kuvan alankomaalaisen 
Pieter Pieterszoon Lastmanin teoksesta Joona ja valas vuodelta 1621.

Kun seuraavan kerran 
katsot sateenkaarta, 
muista, että se on merkki 
liitosta sinun ja Jumalan 
välillä.

Siru Lantta
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Merja Kauppinen

Turkki on monelle tuttu lo-
makohde. Mausteiset ruuat, 
aurinkoiset hiekkarannat, ystä-
välliset ihmiset ja mielenkiin-

toiset nähtävyydet ovat vieneet monen 
suomalaisen sydämen. Turkin aurin-
korannoilla lomaillessa ei välttämättä 
tule mieleen, että maan valtauskontona 
on islam.

Kristinusko saapui nykyisen Turkin 
alueelle apostolien aikana, mutta ny-
kyään Turkin 80 miljoonasta asukkaas-
ta liki sata prosenttia on muslimeja. 
Kristittyjä ja muita vähemmistöuskon-
tojen edustajia on noin 0,2 prosenttia. 
Maan lainsäädäntö takaa uskonnon-
vapauden, mutta kansalaisten suhtau-
tuminen muihin kuin islaminuskoisiin 
voi olla ahdasmielistä.

Turkkilaisen ajatellaan
olevan yhtä kuin muslimi
− Jos olet turkkilainen, sinun odotetaan 
automaattisesti olevan muslimi, kertoo 
eräs kristitty pappi Turkista.

− Kun julistan evankeliumia, minun 
ajatellaan vaihtaneen koko identiteet-
tini ja minulta kysytään: Keneksi sinä 
oikein olet tullut, oletko vaihtanut per-
hettä? Ihmiset kasvatetaan uskomaan 
vääriä asioita kristinuskosta, joten 
heidän on vaikea suhtautua siihen 
myönteisesti.

− Kristillisyyttä ei myöskään ole 
nähty uskontona, vaan poliittisena 
vihollisena ja vastustajana, sillä vuo-
sisatojen ajan Turkin sotahistoriassa 

kristityt ovat näytelleet merkittävää 
roolia.

Turkin kristityt tarvitsevat
medialähetystä
Medialähetys Sanansaattajille (Sansa) 
Turkki on strategisesti merkittävä alue 
juuri, koska maassa on vähän kristittyjä 
ja vähän oikeaa tietoa kristinuskosta. 
Kristillisen mediatyön tärkeä tehtävä 
on rohkaista kristittyjä ja oikoa väärin-
käsityksiä.

Sansa ja suomalaiset kristityt ovat 
vuosia tukeneet Istanbulissa toimi-
vaa luterilaista seurakuntaa ja turkki-
laiskristittyjen tekemää mediatyötä. 
Esimerkiksi Radio Light on jo vajaat 
kaksikymmentä vuotta radioinut 
turkinkielisiä kristillisiä ohjelmia sekä 
Istanbulissa että Ankarassa paikallisra-
dioaseman kautta.

Ohjelmien kuuluvuusalueella asuu 
noin 15 miljoonaa ihmistä, ja internetis-
sä niitä voi kuunnella missä päin maa-

ilmaa tahansa, myös Suomessa.
Neljä vuotta Sansa ja suomalaiset 

ovat tukeneet turkinkielistä Naiset 
toivon lähteellä -radio-ohjelmaa, joka 
on osa TWR:n kansainvälistä, naisille 
suunnattua Hanna-työtä. Miehet ja 
naiset ovat Turkin lain edessä tasa-
arvoisia, mutta naisten syrjintä ja per-
heväkivalta on yleistä ja vakavaakin. 
Itsemurhat ja kunniamurhat eivät ole 
harvinaisia. Ohjelma antaa elämänoh-
jeita arkeen ja välittää ikuista toivoa 
Kristuksessa.

Totuuksia kristinuskosta
väärinkäsitysten tilalle
SAT-7 Türk on yksi satelliittitelevisio-
järjestö SAT-7:n kanavista. Muut ovat 
arabiankieliset SAT-7 Arabic, SAT-7 
Kids ja SAT-7 Plus sekä farsinkielinen 
SAT-7 Pars.

SAT-7 Türk lähettää ohjelmaa noin 
55 miljoonan ihmisen ulottuville Turkin 
kansallisen Türksat-satelliitin ja yksityi-
sen kaapelikanava D-Smartin kautta.

− Turkissa eletään raskaita aikoja, 
mutta juuri siksi haluamme palvel-
la tätä maata. On Jumalan ihme, että 
saamme tehdä tätä työtä, toteaa SAT-7 
Türkin ohjelmapäällikkö Gökhan 
Talas.

SAT-7 Türk televisioi ohjelmia roh-
kaistakseen ja vahvistaakseen kristit-
tyjä jaksamaan uskossaan. Ohjelmia 
katsovat muutkin kuin kristityt ja heil-
le kanava tarjoaa totuudenmukaista 
tietoa kristinuskosta. Kanavan tavoit-
teena on laajentaa ohjelmatarjontaa 
entisestään. 

SAT-7 Türk
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”Ohjelman 
puhuja tuntee 
Raamatun ja 
Koraanin”

1 AFAR ”Nämä radio-ohjelmat 
ovat hyviä monesta syystä: ne 
ovat meidän kielellämme afariksi, 
niissä käytetään hyväksi islami-

laista kulttuuria, kun kerrotaan Raamatun 
totuuksista, ja ohjelman puhuja tuntee 
sekä Raamatun että Koraanin. Ohjelma 
on kuitenkin valitettavan lyhyt, vain 15 
minuuttia. Toivoisimme, että ohjelma olisi 
pidempi ja voisi tulla viikon jokaisena 
päivänä. Haluaisimme myös kovasti, että 
tulisitte tänne opettamaan meille uudesta 
elämästä.” Etiopian evankelinen Mekane 
Yesus -kirkko

2 ARABIA ”Hei! Olen Muhammad 
Jordaniasta, 12 vuotta. Kuulin 
ohjelmistanne kavereilta ja aloin 
katsoa niitä. Tykkäsin niistä niin 

paljon, että nyt katso joka päivä.” SAT-7 
Kids

3 FARSI ”Meillä kotona oli kurjuut-
ta, koska isä käytti huumeita ja 
oli väkivaltainen. Kun ymmärsin 
islamin todellisen luonteen, aloin 

tutkia muita uskontoja, mutta en löytänyt 
rauhaa. Vaikeuksia tuli lisää, olin toivo-
ton ja yksin. Sydäntäni todella kosketti, 
kun ohjelmassanne sanottiin, että Jeesus 
kutsui Jumalaa nimellä Abba, Isä. Toisessa 
ohjelmassa joku nainen puhui Jeesuksesta. 
Silloin annoin elämäni Hänelle ja rukoi-
lin syntisen rukouksen. Vaikeudet eivät 
ole hävinneet, mutta nyt sydämessäni on 
ylimaallinen rauha.” SAT-7 Pars

4 INDONESIA ”Jumalan sana opas-
taa ja johtaa minua elämän tiellä. 
Ymmärrän, että ilman sitä en 
voi elää. Olinpa mielestäni miten 

vahva ja älykäs tahansa, minun täytyy 
nojautua Jumalan sanaan vaikean elämäni 
keskellä.” TWR-Indonesia

5 KHARIA ”Olen kuunnellut kha-
riankielisiä radio-ohjelmia nyt 
vuoden ajan. Ennen elimme täällä 
maaseudulla niin kuin heimom-

me esi-isät ennen meitä. Kiitos siitä, että 

opetatte meille Jumalan sanaa ja autatte 
meidät pois vääriltä teiltä. Ponnistelunne 
tuottavat hedelmää Jumalan kunniaksi!” 
TWR-Intia

6 TURKKI ”Katsomme kavereiden 
kanssa ohjelmianne, jotta voisimme 
tulla paremmiksi ihmisiksi. Toivot-
tavasti soitatte minulle. Näyttäkää 

meille oikea tie, sillä emme tiedä mitään 
muuta lähdettä kuin teidät. Haluamme 
tietää enemmän kristinuskosta. Tykkäämme 
tosi paljon ohjelmistanne.” SAT-7 Türk

3
6

5

1

2

4

Kristinusko saapui nykyisen Turkin alueelle jo apostolien aikana ja nyt

maan kristittyjä rohkaistaan 
median välityksellä
Turkin kristityt tarvitsevat paljon esirukousta ja tukea. Jeesus syntyi, eli, kuoli ja nousi ylös 
taivaaseen, jotta jokainen ihminen voisi päästä osalliseksi toivosta ja iankaikkisesta elämästä. Evankeliumin 
valo loistaa pimeydessä ja valo laajenee jakamalla!

Sansa tekee työtä turkkilaisten kristittyjen 
kanssa tukemalla muun muassa paikallista 

medialähetystyötä. Lue lisää sansa.fi!

Turkkilainen Eli katsoo SAT-7 Türkin kanavalta muun muassa raamatunopetusohjelmia ja 
kristillisiä elokuvia. Kaikki ohjelmat auttavat hänen mielestään kasvamaan uskossa.
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Tiina Virtanen

Merja Kauppinen

Enemmistö Turkin väestöstä on etnisesti turkkilaisia. Maan muita suuria kansallisia 
ryhmiä ovat kurdit, tšerkessit, romanit ja arabit sekä kolme virallisesti tunnustettua 
vähemmistöä: kreikkalaiset, armenialaiset ja juutalaiset. Neljäsosa kaikista turkkilaisista 
on alle 15-vuotiaita.

Antiokia oli muinainen kaupunki Syyriassa, mutta sijaitsee nykyisin Turkissa. Raamatun 
mukaan siellä alettiin Jeesuksen seuraajia ensimmäisen kerran kutsua kristityiksi 
(Apostolien teot 11:26).

Melih Ekener on toiminut kristillisen SAT-7 Türkin kanavajohtajana muutaman vuoden. 
Hänet tunnetaan Turkissa hyvin, koska hänellä on ennestään pitkä ja menestyksekäs ura 
näyttelijänä ja tv-ohjaajana.

Tiina Virtanen



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

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

Martti Luther
Mannaa Jumalan lapsille 15 € 
TARJOUS!
Vuoden jokaiselle päivälle.

Juha Vähäsarja
Lupaus kantaa 10 € TARJOUS!
Joka päivälle.

KIRJOJA

Seinäkalenterit 2017

Kauneimmat kirkkomme 
11,90 € 
UUTUUS!
Vuosiker-
taan on 
valittu 
Taulumäen 
kirkko (Jy-
väskylä), Tammisaaren kirkko, 
Sipoon uusi kirkko, Ruotsin-
pyhtään kirkko, Reposaaren 
kirkko (Pori), Perhon kirkko, 
Oulaisten kirkko, Nauvon 
kirkko, Lemin kirkko, Hämeen-
linnan kirkko, Helsingin vanha 
kirkko ja Finlaysonin kirkko 
(Tampere). Mukana säilytys-
tasku.
Valoa ja voimaa 11,90 € 
UUTUUS!
Runolliset 
suomalai-
set luonto-
kuvat ja 
Hanna 
Ekolan kir-
joittamat tekstit. Mukana nimi- 
ja juhlapäivät, kirkkopyhien 
tekstit, kuunkierto, liputuspäi-
vät, runsaasti tilaa muistiinpa-
noille sekä säilytystasku.
 
Sansan avaimenperä 
ja kynä 4 €/pak. 
UUTUUS!
Mukana 
led-valo ja 
avainrengas. 
Teksti  molemmissa 
tuotteissa: Valoa kansoille ja 
sansa.fi. 
Väri oranssi-punainen.

KORTTEJA

Sansan uudet hengelliset 
joulukortit

1-osaiset:
1. Liitutaulu, kannessa teksti: 
Juhlimaan tulkaa toivon täytty-
mistä… Takana teksti: Siunat-
tua Jeesuksen syntymäjuhlaa 
ja hyvää uutta vuotta. Kuva: 
Shutterstock. UUTUUS!
2. Lasimaalaus, kannessa: 
Hyvää joulua.Takana: Hyvää 
joulua ja valoisaa uutta vuotta. 
Kuva: Shutterstock. UUTUUS!
2-osainen:
6.Lahjojen tuojat, kannessa: 
Me näimme hänen tähtensä 
nousevan taivaalle ja tulim-
me… Matt. 2:2. Sisällä: Jou-
luevankeliumi Luuk. 2:1−20, 
Rauhallista Joulua ja Siunattua 
Uutta Vuotta. Kuva: Shutter-
stock. UUTUUS!

MUSIIKKIA

Pekka Simojoki
Avara cd 22 € UUTUUS!
Nordic Praise cd 20 € 
Englanninkielinen Ylistys-
levyn kansainvälinen versio.
It’s so amazing cd 15 € 
UUTUUS! 
Nordic Praise -ylistyslevyltä 
tuttuja lauluja arabiaksi kään-
nettyinä. Kappaleita on 8. 
Käännös Rowand Haddad. Lau-
lajat Rowand Haddad, Anood 
Haddad, Peter Fayez ja Fadi 
Elias. Säestettyjä. 

Pertti Kallio
Laulukuvia cd 20 € UUTUUS!

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

Jylistys ilovoimaa! cd 20 € 
UUTUUS!
Sisältää 
lasten ja 
perheiden 
iloista ylis-
tysmusiikkia. 
Jylistys-
toiminnan 
taustalla ovat muusikko ja 
ylistyksen johtaja Johanna 
Särkkälä sekä Jippii!-laulujen 
kirjoittaja ja lapsityöntekijä Pia 
Hagqvist.

Resonus
Unteni 
joululaulu 
cd 4 €
Johtajana 
Sauli 
Hannuksela.

Jukka Norvanto
Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman opetuksista cd-
levyt MP3-muodossa: Uusi 
testamentti (624 luentoa) 130 
€, Vanha testamentti (810 
luentoa) 140 €. TARJOUS: Uusi 
ja Vanha testamentti yhdessä 
ostettuina 240 €.
Lähetys on r(ajatonta) cd 5 € 
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 ope-
tusta käsittelee Matteuksen 
evankeliumia lähetyksen ja 
kutsumuksen näkökulmasta. 
Opetusosiossa on kysymyksiä 
pohdittavaksi. Lisäksi tosiker-
tomuksia maailmalta evanke-
liumin muuttavasta voimasta.

LAPSILLE 

Elena Pasquali – Nicola Smee
Kahden 
minuutin 
joulukerto-
muksia 5 € 
TARJOUS!
10 jouluista 
tarinaa maa-
ilmalta.

Soile Jokimies – Gill Guile
Etsi & löydä 
TARJOUKSIA!
Kertomus 
Jeesuksesta 
11,50 €
Löytämisen 
riemua jou-
lukertomuk-
sen äärellä. 
Kovakanti-
nen.
Jeesus tapaa ihmisiä 11,50 €
Suuret seikkailut 11,50 €

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

Michael Berghof
Lapsen Kertomusraamattu 
14,90 € TARJOUS!

Nina Linnanvaara – Pekka 
Rahkonen
Katti-Dave ja isäntänsä herra J 
15 € TARJOUS!

Jukka Norvanto
Raamattu elämään 
-kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon 
Raamattu kannesta kanteen 
-radio-ohjelman pohjalta 
kirjoittamia Raamattu elämään 
-sarjan kirjoja on ilmestynyt 
54. TARJOUS: Koko sarja 499 € 
(Yksittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Olkaa pyhät 17,90 €
3. Moos. 1−27

Jukka Norvanto
Turvapaikka 
10 € UUTUUS!
Kuukauden 
jokaista päivää 
varten muistutus 
Jumalan sanas-
saan lupaamasta 
turvasta.
Sisälle Raamattuun 29 €
Johdannot Vanhan testa-
mentin ja Uuden testamentin 
kirjoihin. Koostuu pastori 
Jukka Norvannon aikaisemmin 
julkaistuista, kahdesta Sisälle 
sanaan -kirjasta
Aadamista alkaen 25 €
Aakkoshartauskirjassa Norvan-
to etsii nimien takaa ihmistä, 
joka voisi olla meille opiksi. 
Esimerkki voi olla hyvä, mutta 
myös varoittava. Jokaisen aak-
kosen takana on kiinnostava 
ihmiskohtalo.
Eevan perhettä 
25 € 
UUTUUS!
Hartauksia kaikil-
le aakkosille
Rajatonta 
rakkautta 5 € 
TARJOUS!
Lähetyskutsu 
Matteuksen 
evankeliumissa

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

Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 22 € 
TARJOUS!
Elämää Kroatian evankelisessa 
kirkossa. Muistoja ihmisistä ja 
tapahtumista kirjoittajan vä-
rikkään ja vaiheikkaan elämän 
varrelta. Värikuvitus. Julkaisi-
jana Sansa. 

Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 10 € 
TARJOUS!
Israelissa, maailmalla ja koti-
maassa
Kuljettaa medialähetystyön 
matkassa, johdattaa Raamatun 
maisemiin, juutalaisiin juhla-
pyhiin ja raamatunkertomuk-
siin. Sopii myös raamattu- ja 
rukouspiirien 
työskentelyyn. 
Julkaisijana 
Sansa.

Saara 
Kinnunen
Isän kaipuu 
25 € UUTUUS!
Kristillinen 
kirja 2016.

ÄÄNITTEITÄ

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, kan-
nessa: Hän pitää kämmenel-
lään ja vaalii kuin silmäterään-
sä. Kuva: Valtteri Mulkahainen. 
UUTUUS!

1 6.

11.

12.

MUITA TUOTTEITA

Oliivipuinen seimi 
12 €/
10 €/5 €
Valmistet-
tu Betle-
hemissä. 
Kolme ko-
koa: 10,50 
cm/7,50 
cm/6,50 
cm.

Sansan muistilehtiö 
ja kynä 4 € 
UUTUUS!
Teksti: Suurella 
Sydämellä. 
Taivaan Isän 
siunausta. 
sansa.fi

Sansan puuvillakassi 4 € 
TARJOUS!
Laadukas ja ekologinen. Sopii 
kantohihnamitoituksen ansi-
osta kädessä ja olalla kannet-
tavaksi. 100 % puuvillaa. Koko 
n. 38 cm x 42 cm. Väri punai-
nen.

Sansan kahviliinat 4,20 €/pak. 
(sis. 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus 
matkassasi, Iloitaan yhdessä. 
Värit: keltainen, viininpunai-
nen, samppanja, valkoinen ja 
limetinvihreä, joulun punainen 
ja vihreä.
Tekstit: Joulurauhaa, Jouluiloa 
tai Teille on syntynyt Vapah-
taja. Värit: joulunpunainen, 
-vihreä ja valkoinen.
Sansan lautasliinat 5,90 €/
pak. (sis.20 kpl). Koko 40 cm x 
40 cm.
Sansan lautasliinat 4,50 €/
pak. (sis. 20 kpl). Koko 33 cm 
x 33 cm.
Teksti joko: Siunaa Jeesus 
ruokamme, ole aina luonam-
me. Toisistamme kiitämme. 
Siunaa myöskin päivämme. 
Tai: Siunaa Jeesus ruokamme, 
ole aina luonamme. Auta mua 
muistamaan, että kaiken sulta 
saan. Värit: keltainen, viininpu-
nainen, samppanja, valkoinen, 
limetinvihreä ja punainen.
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Hyvää joulua

la
he

ty
sk

au
pp

a.
fi

TILAAMINEN

Voit tilata puhelimitse:
019 457 7747 tai 
050 564 3541/Putiikki
Postitse: Sansa/Putiikki, 
PL 13, 05801 Hyvinkää
S-postitse: 
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivun kautta:
www.lahetyskauppa.fi

Tarjoukset voimassa 
31.12.2016 
saakka tai niin kauan 
kuin tavaraa riittää. 
Lähetyksiin lisätään 
toimituskulut.

Lähetyskauppa 
Putiikki Hyvinkään 
toimitalossa, Munckin-
katu 67, on avoinna 
keskiviikkoisin klo 
10−15. Tervetuloa! 

Herra 
siunatkoon 
sinua ja 
varjelkoon 
sinua Ja omaksi

kuvakseen 
Hän meidät loi...

Hän pitää 
kämmenellään ja 
vaalii kuin 
silmäteräänsä

Juhlimaan tulkaa 

toivon 

täyttymistä...

Lämmintä joulua!

sansa.fi

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

Matt. 2:2

Medialähetystyön hyväksi. 
Kuva Shutterstock.

2.

10.



PIRJO IMMONEN-RÄIHÄ hallituksen jäsen

Lähetystehtävä on kokonaisvaltainen
 OLEMME SAANEET nauttia kauniissa kotimaassamme 

rauhasta yli 70 vuotta. Viettäessämme 99-vuotisitsenäi-
syysjuhlaa on kuitenkin vaikea sulkea silmänsä ja korvansa 
maailman hädältä, jota tulvii joka tuutista.

Pakolaisvirrat ovat lähteneet liikkeelle sietämättömistä 
oloista matkaten ympäri Eurooppaa ja Suomeenkin asti. 
Ovet alkavat sulkeutua heille, kun hätä on suurin.

”JOKAINEN IHMINEN on laulun arvoinen”, lauloi edesmen-
nyt Veikko Lavi Kotkasta. Jokainen on Jumalan luoma ja 
Kristuksen lunastama. Tätä toivon sanomaa Sansa haluaa 
jakaa Aasiassa ja Lähi-idässä heille, jotka eivät vielä tai enää 
tunne Jeesusta Kristusta.

SANSAN NÄKYNÄ on nyt tavoittaa saavuttamattomia kansoja 
ja tukea vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä median avulla. 
Lähi-idässä ja Aasiassa asuu suurin osa ihmisistä, jotka ei-
vät ole kuulleet Jeesuksesta Kristuksesta.

Lähi-idässä naiset menettävät lapsiaan nälkään, janoon 
ja väkivaltaisesti. Lapset menettävät vanhempiaan. Jeesus 
Kristus on ainoa toivo, kun oma lapsi tai muu rakas on 
kuollut, eikä ole ketään muuta kenen luokse mennä.

Kuten mekin, myös Aasiassa ja Lähi-idässä asuvat tarvit-

sevat kipeästi ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, joka voi 
antaa yli ymmärryksen menevän rauhan, vaikka minkälai-
sissa olosuhteissa. Media tavoittaa vaikeimmissakin oloissa 
asuvat ihmiset heidän omalla kielellään, lasten ohjelmilla, 
nuorten ohjelmilla, naisille toivon lähteellä, kaikki. Sansa 
on vuoden 2015 loppuun mennessä tarjonnut Jumalan sa-
naa yli kahden miljardin ihmisen ulottuville!

SANSAN STRATEGIAN mukaan tehtävänämme on viedä 
evankeliumi kustannustehokkaasti median digitalisaation 
ja mobiilikäytön kasvun avulla sinne, missä sitä ei muuten 
kohdattaisi, uskon syntymiseksi ja Kristuksen maailman-
laajuisen kirkon vahvistumiseksi.

Tämä tapahtuu yhteistyönä kansainvälisten ja paikallis-
ten kumppaniemme kanssa. Suomessa olemme seurakun-
tien ja niiden jäsenten kumppani medialähetystyössä.

LÄHETYSTEHTÄVÄ ON kokonaisvaltainen. Jokainen ihminen 
on Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama. Tähän perus-
tuu hänen ihmisarvonsa. Jumalan elämää antava Sana avaa 
median avulla ja Pyhän Hengen voimasta pelastuksen 
jokaiselle ihmiselle. Tule mukaan jakamaan ilosanomaa Jee-
suksesta! Joulunrauhaa toivottaen! 

Ari Suomi

Leena Punkari

Espoolaislähtöinen Jari Vähäsarja 
täytti hiljattain 60 vuotta. Hän teki en-
simmäiset lähetystyöntekijävuotensa 
1986−1994 Senegalissa, jonne hän meni 
rakentamaan kaivoja Suomen Lähetys-

Yksin uskosta, yksin armosta…

− Tuntuu, että Jumala otti kiinni 
ja ohjasi oikeaan suuntaan. Potkikin 
vähän, mutta silloisia ratkaisuja ei ole 
tarvinnut katua.

Vuosi Jarin jälkeen Senegaliin 
muutti Eeva Nykänen, opettajaksi 
Suomalaiseen kouluun. Heidät vihit-
tiin Suomessa vuonna 1988. Lapsista 
Bea syntyi Suomessa pari vuotta myö-
hemmin, ja Tia Senegalissa jouluna 
1991.

Jumala avaa ovia
ja sulkee toisia
Jari Vähäsarja on kouluttautunut 
sekä lvi-insinööriksi että radio- ja 
tietoliikennetekniikan diplomi-insi-
nööriksi.

− Kun palasimme Afrikasta, täällä 
oli kännykkäbuumi. DI-opintojen 
loppupuolella aloitin konsulttitoi-
mistossa radioverkkosuunnittelijana. 
Vastuualuettani olivat asiakasyrityk-
sen kännykkäverkot Satakunnassa ja 
Varsinais-Suomessa.

Tytärten aikuistuttua Vähäsarjat 
alkoivat kysellä, vieläkö Jumalalla olisi 
heille käyttöä kentällä. Viime kesänä 
he lähtivät jo toiselle kolmivuotiskau-
delle TWR-Euroopan työyhteyteen 
Itävallan Wieniin.

Jari aloitti 2013 heti nykyisessä 
tehtävässään, Eeva toimi ensin Me-
dialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
yhteyshenkilönä. Lokakuussa 2014 hä-
nestä tuli koko TWR-Euroopan alueen 
Hanna-työn koordinaattori.

Alue on maantieteellisesti laaja 
molempien työssä. TWR-Euroopan 
vastuulla on Euroopan lisäksi ns. 
Camena-alue eli Keski-Aasia, Lähi-itä 

− Ellei olisi joulua, ellei Jeesus olisi syntynyt Vapahtajaksemme, ei tätäkään työtä tehtäisi. Jeesuksen 
syntymä ja sovituskuolema ovat koko kristillisen elämän perusta, TWR-Euroopan projektien hallinta-
koordinaattorina työskentelevä Jari Vähäsarja erittelee.

ja Pohjois-Afrikka. Yhteistyökumppa-
neita on kaikkiaan 32.

Valmiina Jumalan työkaluksi
kuvattu palvelualusta
Aluksi Jarin tehtävänä oli järjestellä 
tiedonhallintaa teknisen osaston si-
sällä parempaan kuntoon SharePoint-
alustalla, joka toimii tietojen tallen-
nus-, järjestely- ja jakamispaikakkana. 
Hän alkoi kehitellä palvelualustalle 
järkevää rakennetta, josta olisi helppo 
löytää tiedot.

− TWR:n digitaalisen median pal-
velualusta on nimeltään Media Access 
Point eli MAP, jolla käyttäjät, lähinnä 
kansalliset partnerit voivat hallinnoida 
omaa sisältöään ja jakaa sitä haluamil-
leen päätelaitteille. Näin pystytään 
tekemään yhteistyötä ja vähennetään 
päällekkäistä tekemistä, Jari Vähäsarja 
kertoo.

 − Esittelimme sitä puolitoista 
vuotta sitten alan asiantuntijoille Wie-
nissä. Heidän kommenttinsa kuului: 
This is the Kingdom Tool, Jumalan 
työkalu!

Alun perin MAP-alustan esittelyä 
varten kehitettiin älypuhelinsovellus, 
joka on helposti, nopeasti ja huokeasti 
muokattavissa yhteistyökumppanei-
den tarpeisiin. Jari koordinoi partnerei-
den sovellusmuokkausta ja katsoo, että 
asiat tapahtuvat ajallaan ja tarvittavat 
tiedot kulkevat puolin ja toisin.

Sittemmin perussovelluksesta on 
kehitelty muun muassa Pakolaissilta-
mobiilisovellus (Refugee Bridge) pako-
laisten avuksi. Sen sisältö on arabiaksi, 
farsiksi ja dariksi. Se on ladattavissa 
refugeebridge.com-sivuston kautta. 

− Vaikka työtä 
ja touhua on 
paljon, ei pelas-
tusta silti pysty 
omilla teoillaan 
takaamaan. 
Rukoukseen 
ja Jumalan 
johdatukseen 
on luottaminen, 
Jari Vähäsarja 
sanoo.

Leena Punkari

seuran (SLS) lähettämänä.
− Armeija-aikana oli ahdistuksia. 

Sekä äitini että äidinäitini ovat olleet 
vahvoja esirukoilijoita, joten niistä 
taustoista oli luontevaa löytää rakasta-
va Jumala, Jari kuvaa.
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 RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
-radio-ohjelman neljännellä kierroksel-
la käsitellään lähiviikkoina loppuosa 3. 
Mooseksen kirjasta, ja vuodenvaihteessa 
avataan jälleen Uusi testamentti, nyt Luuk-
kaan evankeliumista.

Runsaan 5,5 vuoden aikana käydään 
läpi koko Raamattu, lähes jae jakeelta. 
Tulevina kuukausina edetään Raamattua 
seuraavasti:

JOULUKUU
Viikko 49 3. Moos. 13:1−15:33
Ma 5.12. teemaohjelma
Viikko 50 3. Moos. 16:1−20:27
Viikko 51 3. Moos. 21:1−25:55
Viikko 52 3. Moos. 26:1−27:34 ja 
Luuk. 1:1−45

Vuoden vaihtuessa tulee Luukkaan vuoro

TALOUS Keskitymme sarjassamme nyt taseeseen. Se on taloudellisen tilan arvioimiseksi tehtävä 
hyödyllinen raportti, joka mittaa omaisuuden ja velkojen arvon tilikauden päättyessä 31.12. 
klo 24.00. Tuloslaskelma taas mittaa tuottoja ja kuluja koko vuoden ajalta.

Tase kertoo varat ja velat

  RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN kuuluu Radio Deissä 
taajuuksilla: Espoo–Helsinki–Vantaa 
89,0 MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hä-
meenlinna 105,9 MHz, Joensuu 107,4 
MHz, Jyväskylä 94,1 MHz, Kajaani 
100,0 MHz, Kemi 100,5 MHz, Kokkola 
104,3 MHz ja 91,8 MHz, Kouvola 96,2 
MHz, Kristiinankaupunki 89,5 MHz, 
Kuopio 106,1 MHz, Lahti 106,4 MHz, 
Lappeenranta 96,0 MHz, Lohja 107,2 
MHz, Mikkeli 87,8 MHz, Oulu 106,9 
MHz, Pori 95,7 MHz, Rovaniemi 93,4 
MHz, Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki 
89,4 MHz, Tampere 98,8 MHz, Turku 
107,3 MHz ja Vaasa 98,8 MHz.
 Järviradiossa: Alajärvi 100,1 MHz 
ja 107,9 MHz (Lehtimäki), Helsin-
ki 103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 MHz, 
Kannus 92,7 MHz, Kauhajoki 91,3 
MHz, Kaustinen 103,7 MHz, Kok-
kola 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. 

Lähde

  HELSINGISSÄ paikallisena radioka-
navana aloittaneesta Radio Deistä on 
kasvanut valtakunnallinen. Vuoden 
2016 aikana se on kasvattanut kuu-
luvuusalueitaan Kokkolan ja Vaasan 
kaupunkikeskuksissa uusilla taajuuk-
silla.

Radio Dein 24 taajuuden alueella 
asuu yli 75 prosenttia suomalaisista. 
Näin Suomen ainoa laajasti kuunnel-
tavissa oleva kristillinen radiokanava 
täyttää liikenne- ja viestintäministeri-
ön asettamat valtakunnallisen radio-
kanavan määrittelemiseksi asetetut 
kriteerit. Suomessa toimii kaksitoista 
valtakunnallista sekä yli 90 alueellista 
tai paikallista radiokanavaa.

RADIO DEILLÄ on noin 180 000 kuun-
telijaa viikoittain. Kanavan suosituim-

Ari Suomi

− Tarkoituksena ei ole omaisuuden kerää-
minen, vaan lähetystyö, Sansan hallinto-
johtaja Timo Lankinen sanoo.

Radio Deistä valtakunnallinen kanava
Jani Laukkanenpia ohjelmaformaatteja ovat Raama-

tun tekstejä avaava, Sansan tuottama 
Raamattu kannesta kanteen -lähetys, 
Ihmisen ääni -ohjelma, jossa vuoro-
viikoin ovat keskustelijoina Jippu ja 
Rainer Friman, sekä Helsingin Kal-
lion kirkkoherra Teemu Laajasalon 
juontama talkshow Laajasalo.

Radio Dei ja sen ystävistä koostuva 
Kristityt Yhdessä ry. juhlivat kanavan 
19-vuotista taivalta Helsingin Mikael 
Agricolan kirkon Tuomasmessussa 
marraskuun alussa. 

− Radio Dei on TNS Gallupin mukaan 
maamme tunnetuin kristillinen media. 
Kanavaamme kuuntelee vähintään kerran 
kuukaudessa yli 300 000 suomalaista, 
kertoo sen perustaja ja päätoimittaja Kirsi 
Rostamo.

Kuuluvuusalueita

TAMMIKUU 2017
Ma 2.1. teemaopetus
Viikko 1 Luuk. 1:46−3:6
Viikko 2 Luuk. 3:7−5:39
Viikko 3 Luuk. 6:1−8:39−
Viikko 4 Luuk. 8:40−11:13
Viikko 5 Luuk. 11:14−13:9

HELMIKUU
Ma 6.2. teemaopetus
Viikko 6 Luuk. 13:10−15:32
Viikko 7 Luuk. 16:1−18.43

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori Jukka 
Norvanto. Toimittajana ja juontajana toi-
mii Elina Tuohisto-Kokko, joka sijaistaa 
Elina Vaittista elokuun 2017 loppuun. 
Lähetysaiheisia haastatteluja toimittaa 
muun muassa Merja Kauppinen.
 Jokaisen kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina kuullaan ajankohtainen 

teemaohjelma. Joulukuun teemaopetus 
radioitiin 5.12. Vuoden 2017 ensimmäiset 
lähetetään 2.1., 6.2. ja 6.3.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN 
(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta voi 
seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21 (uu-
sinnat arkisin klo 2 ja klo 6), Järviradiossa 
ma‒pe klo 6.30. 

Opetukset ovat kuultavissa myös inter-
netin kautta Sansan omilta audiosivuil-
ta www.sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät myös 
jo radioidut opetukset ja tulevien opetus-
ten päivittäiset otsikot.
 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. 
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Timo Lankinen

  TASEEN KAAVASSA on kaksi puol-
ta, vastaavaa ja vastattavaa, joiden 
kokonaissummat menevät tasaan. 
Omaisuudellaan järjestö vastaa vas-
tattavanaan oleviin velkoihin.

Vastaavissa, ns. aktiivoissa, esite-
tään omaisuus järjestyksessä: pysyvät 
vastaavat eli aineettomat ja aineelliset 
hyödykkeet, sijoitukset sekä vaih-
tuvat vastaavat eli vaihto-omaisuus 
eli inventaariossa laskettu varaston 
arvo, saamiset, rahoitusarvopaperit ja 

lopuksi rahat ja pankkisaamiset.
Pysyvillä vastaavilla eli käyttö-

omaisuudella on tarkoitus tuottaa 
tuloja usean tilikauden aikana. Varal-
lisuus esitetään ns. kirjanpitoarvolla, 
joka ei saa ylittää omaisuuden käypää 
arvoa.

SANSAN TASEEN pysyvissä vastaavis-
sa merkittävät omaisuuserät muodos-
tuvat toimitalosta ja testamenttilahjoi-
tuksina saaduista huoneistoista, joista 
kolme on vuokrattu tuottamaan ta-
saista tuloa lähetystyöhön. Samalla ne 
ovat kuin purjelaivan köli tasapainot-
tamassa muuttuvia taloustilanteita.

Kassatilanne vaihtelee suures-
ti vuoden mittaan, joten välillä on 
turvauduttava lyhytaikaiseen luoto-
tukseen.

SANSAN PERIMMÄINEN tarkoitus on 
viedä evankeliumi ”kaikkeen maa-
ilmaan”. Haltuumme uskotut varat 
käytetään mahdollisimman tehok-
kaasti medialähetykseen. Tarkoituk-
sena ei ole omaisuuden kerääminen, 
vaan lähetystyö.

Viisaan huoneenhaltijan tavoin 
on kuitenkin varauduttava tulojen 
vaihteluun, mikä tapahtuu taseessa 
kuvatun omaisuuden avulla. 



Tapahtumia yli vuodenvaihteen 2016–2017
▶ 8.12. OULU/Karjasilta Kastel-
lin kirkossa, Töllintie 38, klo 18 
Hanna-piiri. Raamattutunti Mä 
elän laupeudesta, Arja Savuoja.

▶ 9.12. KAJAANI Keskusseura-
kuntakodilla, Kirkkokatu 26, klo 
17 joulujuhla. Raamatunopetus 
Sovitetut, Seija Uimonen (senio-
ri), Joulu lähetyskentillä -kooste, 
Pirjo Juntunen (seniori), joulu-
puuro sekä arpa- ja myyntipöytä.

▶ 10.12. JYVÄSKYLÄ Hipposhal-
lissa, Rautpohjankatu 6, Järjes-
töjen joulumarkkinat klo 10−15. 
Sansa mukana ensimmäistä 
kertaa.

▶ 10.12. OULU/Karjasilta 
Karjasillan kirkossa, Nokelantie 
39, Lähetysjärjestöjen yhteinen 
joulujuhla klo 15. Mukana Arja 
Savuoja.

▶ 11.12. LAHTI Metodistikirkossa, 
Oikotie 6, klo 17 lähetysjumalan-
palvelus, Salamat Masih (seniori).

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

▶ 1.1.2017 KOUVOLA/Anjalan-
koski Myllykosken srk-kodissa, 
Pappilantie 10, klo 15−17 iltapäi-
väseurat. Matti ja Tuula Korpiaho 
(seniorit).

▶ 6.1. HÄMEENKYRÖ Kirkossa, 
Härkikuja 13, klo 10 messu, saar-
na Marko Pihlajamaa. Messun jäl-
keen Isopappilassa, Yrjö Koskisen 
tie 6, lounas, raamatunopetusta 
ja musiikkia, Pihlajamaa.

▶ 6.1. LIMINKA Kirkossa, 
Kirkkotie, klo 10 messu, saarna 
Arja Savuoja. Kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus Kirkkokamma-
rissa, Kirkkotie 14, Medialähetys 
– ajankohtaisempi kuin koskaan, 
Savuoja.

▶ 6.1. HÄMEENLINNA/Tuulos 
Srk-keskuksessa, Pappilantie 17, 
klo 10 messu, saarna Merja Vuo-
hela. Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus, Vuohela.

▶ 6.1. PARIKKALA Kirkossa, 
Kirkkokatu 1, klo 10 jumalan-
palvelus, saarna Seija Uimonen 
(seniori).
▶ Saaren srk-keskuksessa, Kai-
votie 2, klo 13 jumalanpalvelus, 
saarna Seija Uimonen. Kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus, Uimo-
nen (seniori). 

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

▶  15.1. OULU/Tuomiokirk-
ko Keskustan srk-talon Isossa 
salissa, Isokatu 17, klo 17 Elämän 
lähteellä. Sanaa ja rukousta. Arja 
Savuoja.

▶ 6.2. RAAHE Raahen srk-kodin 
pienessä salissa, Kirkkokatu 10, 
klo 18 Medialähetyksen ilta, SAT-
7 toivon lähettinä, Arja Savuoja.

▶ 12.2. TURKU/Martti Martin 
kirkossa, Huovinkatu, klo 10 
messu, saarna Marja Soikkeli. 
Srk-talolla, Temppelinkatu 1, 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Soikkeli.

▶ 12.2. HATTULA Hattulan kir-
kossa, Kirkkotie 29, klo 10 messu, 
saarna Salamat Masih. Messun 
jälkeen lähetystilaisuus SAT:n 
työstä, Masih (seniori).

▶ 12.2. HELSINKI Helsingin 
Vapaaseurakunnassa, Annan-
katu 1, klo 11 jumalanpalvelus, 
Ilkka Kastepohja puhuu Sansan 
mediatyöstä.

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

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

Lähde

  KIRKKOPÄIVÄT ON Me-
dialähetys Sanansaattajien 
(Sansa) ensi vuoden pääta-
pahtuma. Lisäksi vietetään 
Medialähetyksen elopäiviä 
Lohjan Vivamossa elokuussa.

Kirkkopäivät Turussa 
19.–21.5.2017 on yksi Re-
formaation merkkivuoden 
päätapahtumista. Myös Sansa 
on mukana yhdessä monien 
muiden järjestöjen kanssa.

– Kirkkopäivät on kris-
tittyjä laajasti yhdistävä 
ekumeeninen tapahtuma. 
Ensi vuonna keskitämme 
voimamme Kirkkopäiville, 
emmekä järjestä erikseen 
Medialähetyspäiviä. Mutta 
18.−20.8.2017 järjestämme 
Vivamossa Medialähetyksen 
elopäivät, kertoo Medialä-
hetyspäivien johtaja, henki-
löstöjohtaja, pastori Marko 
Pihlajamaa.

Lisätietoa Sansan Kirkkopäivä-ohjelmasta päivitetään tapahtumaka-
lenteriin talven ja kevään aikana. Kirkkopäivien koko ohjelma julkiste-
taan vuoden 2016 loppuun mennessä osoitteessa www.kirkkopaivat.fi.

Sansa on mukana Kirkkopäivillä ja
järjestää Medialähetyksen elopäivät

SANSAN OHJELMASSA on 
Kirkkopäivillä vapaaehtois-
toiminnan seminaari teemalla 
Vapaaehtoisuus – Reformaa-
tio 2.0? Mukana ovat muun 
muassa anglikaanipastori 
Dick Lewis, Kirkkopalve-
luista Ilkka Kalmanlehto ja 
Sansasta Mervi Viuhko.

Kirkkopäivien Raa-
mattu2020-työskentelyssä 
opetetaan koko Raamattu 
läpi kahdessa neljän tunnin 

opetuskokonaisuudessa. 
Jeremian kirjasta opettaa San-
san yhteyspäällikkö, pastori 
Anitta Vuorela.

Sansan kansallinen työn-
tekijä, SAT-7 Parsin ohjelma-
päällikkö Nikoo Ordodary 
kertoo Kirkkopäivillä irani-
laisnuorten tulevaisuudennä-
kymistä. Lisäksi Sansan me-
diatiimi tuottaa sosiaaliseen 
mediaan juttuja päiviltä. 

Leena Punkari

  ERITYISOPETTAJA Susan-
na Peltonen, 48, Tammelasta 
valittiin Medialähetys Sanan-
saattajien (Sansa) hallituksen 
varajäseneksi yhdistyksen 
syyskokouksessa lauantaina 
Hyvinkäällä. Lopputulos rat-
kaistiin arvalla, sillä äänes-
tyksessä sekä Peltonen että 
erovuoroinen lähetyssihteeri 
Tuula Kankkunen Vihdistä 
saivat molemmat kymmenen 
ääntä.

Varsinaisen opettajantyön-
sä ohessa Peltonen on toimi-
nut Tammelan seurakunnan 
vapaaehtoisena lähetyssihtee-
rinä lähes 20 vuotta. Hän on 
seurakuntansa kirkkovaltuus-
ton varapuheenjohtaja ja mu-
kana paikallisen Hanna-piirin 
toiminnassa.

Sansan hallituksen varsi-
naisista jäsenistä olivat ero-
vuorossa Radio Dein myynti-
päällikkö Mikko Hurskainen 
Hyvinkäältä, siviilioikeuden 
emeritusprofessori Jarno Te-
pora Vantaalta ja missiologian 
dosentti Timo Vasko Espoos-
ta. Syyskokous valitsi heidät 
hallitukseen myös seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi ja Tepo-
ran edelleen sen puheenjoh-
tajaksi.

Millaisia hallituksen
jäseniä Sansa tarvitsee?
Syyskokouksessa käytiin laaja 
ja perusteellinen keskustelu 
siitä, millaisia hallituksen jäse-
niä Sansa nyt ja jatkossa tarvit-
see. Määreitä riitti: eri ammat-
tialojen edustajia, lähetystyön 
kannattajia ja mediateknolo-
gian osaajia, eri-ikäisiä, naisia 
ja miehiä, ihmisiä eri puolilta 
Suomea, hallintoa ymmärtä-
viä ja hallinnon hallitsevia, 
evankelis-luterilaisia, koska 
Sansa on yksi kirkon lähetys-
järjestöistä…

Joku tiivisti osuvasti, että 
kaikkea tuota ei toki löydy 
eikä tarvitsekaan löytyä 

jokaisesta jäsenestä. Hyvä 
kokonaisymmärrys syntyy, 
kun hallitus koostuu riittävän 
monenlaisista ihmisistä.

Toukokuussa Sansan 
kevätkokous nimesi Media-
lähetyspäivien yhteydessä 
Lappeenrannassa valmistelu-
työryhmän esittämään syysko-
koukselle ehdotuksia Sansan 
hallituksen uusiksi jäseniksi 
erovuoroisten tilalle. Syysko-
kousväelle muistutettiin toki, 
että myös valmistelun ulko-
puolelta voi nousta ehdok-
kaaksi ja tulla valituksi.

Valmistelutyöryhmän 
jäseniksi valittiin tuolloin 
jäsenseurakuntien edustaji-
na kappalainen Eija Murto 
Anjalankosken seurakunnasta 
Kouvolasta ja Espoon yhtei-
sen kirkkovaltuuston jäsen, 
teologian maisteri Antero 
Salminen Leppävaaran seu-
rakunnasta sekä varsinaisena 
henkilöjäsenenä rovasti Juhani 
Routasalo Humppilasta.

Koska työryhmän kausi 
kesti vain puoli vuotta, syys-
kokous päätti yksimielisesti 
nimetä saman kolmikon lisä-
vuodeksi valmistelutyöryh-
mään. Jatkossa aina syyskoko-
us valitsee työryhmän jäsenet 
vuodeksi kerrallaan.

Kazakista Sansan uusin 
lähetyskieli 2017
Syyskokous hyväksyi Sansalle 
myös ensi vuoden toiminta-
suunnitelman ja talousarvion. 
Kazakista, joka on toinen kes-
kiaasialaisen Kazakstanin pää-
kielistä, tulee Sansan 37:s kieli. 
Hanna-työn Naiset toivon 
lähteellä -ohjelmaa radioidaan 
siellä jatkossa FM-asemien 
kautta. 

Syyskokouksessa puhetta 
johtanutta Sansan seniori-
työntekijä Matti Korpiahoa 
kehuttiin tehokkuudesta. 
Jokainen pykälä vietiin varsin 
kohtuullisesti läpi sen mu-
kaan kuin sääntöjen mukaan 
kuuluukin. 

Sansan hallituksen uudeksi 
varajäseneksi
valittiin Susanna 
Peltonen Tammelasta

Toiminnanjohtaja Juha Auvinen esitteli syyskokoukselle Sansan 
vuoden 2017 toimintasuunnitelman.

Leena Punkari
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Sansan vapaaehtoisten joukko 
harppasi kasvuun

KIRJE KENTÄLTÄ  Matkustin elokuussa Tadžikistaniin ruotsalaisen lapsuudenystäväni Johanin kanssa. Hän oli 
työssä tuossa persiankielisessä maassa samaan aikaan kun itse olin työssä Kyproksessa kristillisellä SAT-7 Pars 
-satelliittikanavalla. Ystävyytemme juontaa 1980-luvulle, jolloin Johan vanhempineen kuului tukijoihimme, 
kun meidän perheemme asui Afganistanissa.

Lentävällä kameralla ilmakuvia Keski-Aasiasta

Mikael Tunér kuvaamassa nelikopterikameralla Hazorchashma-järvellä, joka on yksi 
Zeravšanin alueen seitsemästä järvestä.

Liisa Heinänen

Matkalaukusta Hilkka 
Toivonen saa kuulokkeet 
korvilleen. Petteri Ran-
tamäki haluaa näyttää, 

miten kriisiradio toimii esimerkiksi 
maanjäristysalueella. Nyt ei kuiten-
kaan olla kriisialueella vaan Kauniai-
sissa, jossa Sansa tällä kertaa koulut-
taa vapaaehtoisia pitämään työtään 
esillä eri puolilla Suomea. Rantamäki 
opastaa, miten matkalaukun avulla 
voi kertoa Sansan tukemasta kriisi-

MUKANA MISSIOSSA Pöytyälle äskettäin muuttanut Hilkka Toivonen kuuntelee keskittyneesti. 
Hän haluaa tietää matkalaukkuun mahtuvasta kriisiradiosta, jota esittelee media-
koordinaattori Petteri Rantamäki Medialähetys Sanansaattajista (Sansa).
Mervi Viuhko

Hilkka Toivonen (kesk.) seuraa, kun Petteri Rantamäki esittelee kriisiradiota. Pirjo Anti-
la (vas.) ja Tomi Stenvall ovat myös mukana Sansan vapaaehtoisten koulutusohjelmas-
sa. Palvelukoordinaattori Merja Vuohela oli paikalla yhtenä kouluttajana.

radiotyöstä vaikkapa rippikoululai-
sille.

Koulutus koostuu viikonlopun 
mittaisista jaksoista, jotka Sansa tar-
joaa. Toivonen on mukana ensim-
mäistä kertaa.

− Olen katsomassa ja kuuloste-
lemassa. Vapaaehtoistyöni on vasta 
alkamassa, Hilkka sanoo.

Noin 500 vierailua
vuoden mittaan
Sansa on pystynyt muutamassa vuo-

dessa luomaan laajan vapaaehtoisten 
verkoston. Sen avulla seurakuntien 
vierailukutsuihin voidaan vastata 
entistä useammin myöntävästi.

− Vapaaehtoiset aluetyöntekijät, 
seniorit ja Hanna-lähettiläät vieraile-
vat vuodessa noin 500 tilaisuudessa, 
Sansan verkostotoiminnan johtaja 
Mervi Viuhko kuvaa muutosta.

Seurakunnissa toimii myös lä-
hes kaksisataa Sansan pienpiirien 
vetäjää. Kun ryhmiin kuuluvien 
talkootyö Sansan hyväksi lasketaan 
mukaan, vapaaehtoisten määrä käy-
tännössä moninkertaistuu.

Viuhko myöntää, että kasvu on 
ollut välillä ällistyttävän nopeaa. 
Hän toivottaa kaikki vapaaehtoiset 
tervetulleiksi.

− Työ on Jumalan työtä. Hän saa 
kasvun aikaan ja vapaaehtoisten lah-
jojen kirjon käyttöön.

Nykyaikainen tapa
tehdä lähetystyötä
Järvenpääläinen Rauha Pulkkinen 
vetää Sansan paikallista medialähe-
tyspiiriä, on yhtenä vetäjänä Hanna-
piirissä ja toimii vapaaehtoisena 
aluetyöntekijänä.

− Innostuin asiasta aikoinaan 
Radiolähetystyön kesäpäivillä Turus-
sa. Medialähetys on nykyaikainen 
tapa tehdä lähetystyötä. Se ulottuu 

moniin maihin ja sinnekin, missä 
perinteistä lähetystyötä ei voi tehdä, 
Pulkkinen kertoo.

Rauha kutsui Jaana Lesceliuksen 
mukaan neljä vuotta sitten, kun Jär-
venpäässä alkoi kokoontua Hanna-
piiri.

− Pidän siitä, että Hanna-työ on 
yksinkertaista. Sitä voi tehdä kotona 
rukouskalenterin äärellä, Lescelius 
sanoo.

Joukkoon kuulumisen
tunne palkitsee
Sansa päätti noin kolme vuotta sitten 
toimintarakenteen uudistuksen yhte-
ydessä kutsua entistä aktiivisemmin 
vapaaehtoisia pitämään medialä-
hetystyötä esillä ja kouluttaa heidät 
siihen.

− Koulutuksen myötä Sansan ta-
voitteet ja tapa toimia tulevat tutuik-
si. Palvelutehtävään lähtijä voi myös 
kasvaa ja rakentua hengellisesti. Hän 
tuntee kuuluvansa joukkoon, Viuhko 
kuvaa koulutuksen tavoitteita.

Sansan toiminnanjohtaja Juha 
Auvinen kiittää työhön sitoutuneita 
vapaaehtoisia.

− He pitävät seurakunnissa esillä 
medialähetyksen mahdollisuuksia. 
He näyttävät, mitä evankeliumi saa 
aikaan heille itselleen ja muille. 

Johan (turvallisuussyistä sukunimeä ei mainita)
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Mikael Tunér

 MATKAMME TAVOITTEENA oli 
saada videoaineistoa, jota voidaan 
käyttää, kun tv-ohjelmiin tarvitaan 
Afganistaniin ja Tadžikistaniin liitty-
vää kuvitusta.

Lähdimme liikkeelle Iskander-
kulilta, joka on yksi Keski-Aasian 
kauneimmista vuoristojärvistä ja 
sijaitsee 2 200 metriä merenpin-
nan yläpuolella. Käytössäni oli DJI 
Phantom 4 -nelikopteri, jossa on 4K-
kamera.

Johanin tehtävänä oli pitää lokia 
kameran tallentamasta materiaalista 
ja tarkkailla, ettei kopterin lentora-
dalle osunut vaarallisia esteitä.

ISKANDERKULISTA ajoimme Haft-
kuliin, joka sijaitsee läntisessä 
Tadžikistanissa Zeravšanin alueella. 
Se on pitkä laakso, jonka pohjalla on 
seitsemän järveä, ja kaikissa niissä 
erivärinen vesi – turkoosista tum-

mansiniseen. Järvet sijaitsevat  
1 600−2 400 metrin korkeudella me-
renpinnasta.

Kauko-ohjattavalla kameralla sain 
otetuksi videokuvaa jopa 500 metrin 
korkeudelta järvien yläpuolelta. Ne-
likopterin voi lennättää enimmillään 
viiden kilometrin päähän lähtöpai-
kastaan, kunhan kameran ja sitä oh-
jaavan ihmisen väliin ei osu mitään 
signaalia estävää, kuten vuorijono.

Oli mahtava kokemus kulkea 
maastoautolla jyrkkiä vuoristoteitä 
ja kuvata järviä ja niiden ympäris-
töä. Lisäksi kuvasimme perinteisiä 
vuoristokyliä, joissa talot on tehty 
kuivatuista savitiilistä, ja värikkäästi 
pukeutuneita kyläläisiä.

POHJOISMAIHIN palasimme kahden 
viikon matkalta mukanamme seitse-
män tuntia hienoa ilmasta kuvattua 
materiaalia. Näitä luontofilmejä ja 
niiden osia tulevat käyttämään 
SAT-7 Pars, Pamir Productions Kana-

dassa (tekee Pars-kanavan darinkie-
liset ohjelmat afgaanikatsojia varten) 
ja Medialähetys Sanansaattajat 
(Sansa).

Videokuvaa tarvitaan eri koh-

tiin erilaisissa tv-ohjelmissa, kuten 
raamatunluvun ja runonlausunnan 
taustalle, ja persiankielistä kristillistä 
tv-kanavaa esitteleviin mainos-
videoihin. 


