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JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

7 000 Kristuksen tähden
MYÖHÄÄN HEINÄKUISENA iltana Purna Mallickin ja hänen vaimonsa kodissa kävi kolme
kyläläistä, jotka pyysivät Purnan tärkeään tapaamiseen. Hän lähti miesten matkaan, eikä palannut. Kun hänen vaimonsa meni aamulla tiedustelemaan miestään, tälle kerrottiin että Purna on
tapettu – polttamalla elävältä. Jos vaimo kertoisi
poliisille, myös hänet tapettaisiin.
Purna perheenjäsenineen oli viisi vuotta aikaisemmin kääntynyt kristityksi. Kyläläiset olivat uhkailleet heitä väittäen palvomiensa henkien tulleen
vihaisiksi koko kylälle Purnan ja hänen perheensä
uskon takia.

Leena Punkari

USKONTOPOHJAINEN VAINO on lisääntynyt
etenkin Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa uskonnollisen
kansallismielisyyden nousun seurauksena. Intian
lisäksi se saa aikaan kristittyjen vähemmistöjen
vainoa ja sortoa muun muassa Bangladeshissa,
Laosissa, Bhutanissa ja Vietnamissa, ilmenee Open
Doors -järjestön tammikuussa julkaisemasta World
Watch List 2017 -raportista.
Kristityt ovat maailman vainotuin uskonnollinen ihmisryhmä. Raportin mukaan vainoa vakaumuksensa takia koki yhteensä noin 350 miljoonaa
kristittyä, joista noin 215 miljoonan kohdalla vaino
oli vakavaa. Yli seitsemäntuhatta kristittyä surmattiin uskonsa tähden, ja lähes 2 500 kirkkoon
hyökättiin vuonna 2016.
Tilanne oli vakavin Pohjois-Koreassa, Somaliassa, Afganistanissa, Pakistanissa, Sudanissa,
Syyriassa, Irakissa, Iranissa, Eritreassa ja Jemenissä, tässä järjestyksessä. Vuosittain julkaistavaan
raporttiin kootaan tiedot 50 maasta.

Ihmisarvo tulee siitä, että ihminen
ymmärtää olevansa Jumalan
luoma ja Kristuksen lunastama.
YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN (YK) 2010

hyväksymän päätöslauselman mukaan helmikuun
ensimmäistä viikkoa vietettiin maailmanlaajuisen
uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikkona.
Tarkoituksena on vuosittain rohkaista kaikkia valtioita tukemaan uskontojen ja katsomusten välisen
yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon viestiä jokaisen oman perinteen tai vakaumuksen mukaisesti.
Uskontopohjaisen vainon lisääntyminen saa kysymään, onko päätöslauselma liian ympäripyöreä
vai eikö sitä tunneta.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (Sansa)
tavoitteena on välittää toivoa vaikeissa oloissa eläville kristityille 36 kielellä yli 20 maassa. Samalla
sanomaa kuulevat myös miljoonat sellaiset, jotka
eivät vielä tai eivät enää tunne Jeesusta Kristusta.
Evankeliumi muuttaa ihmistä ja hänen ympäristöään. Ihmisarvo tulee siitä, että ihminen ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama. Se luo pohjan myös toisten hyväksymiselle ja
kunnioittamiselle.

Kylvöstä korjuuseen
JUMALAN VALTAKUNNASSA on
monenlaisia työntekijöitä: on siemenen
kylväjiä, taimien istuttajia ja kastelijoita sekä sadon korjaajia. Monia vaiheita
tarvitaan ennen kuin sato on valmista
korjattavaksi. (Jumalan sanan kylvö,
1. Kor. 3:7-15)
Silti kaikki tuo ihmistyö on turhaa,
ellei siemen ole itse Jumalan sana, joka
löytää paikkansa ihmisen sydämen
pellosta! Vaikka kasvukin on Jumalan
varassa, Jumalan työtovereina teemme
työtä, kukin omalla paikallamme.
VUOSIA OLEMME pohtineet, miten

muslimimaihin saadaan vietyä evankeliumia. Ohjelmia lähetetään muun muassa
radion, television ja internetin välityksellä, mutta kokoontuminen noissa maissa
on lähes mahdotonta. Niinpä Kaikkival-

tias Jumala avasi ”valtatien”, jota pitkin
nämä ihmiset ryntäämällä saapuivat
luoksemme.
Jotkut heistä tiesivät noista ohjelmista,
mutta vasta täällä he saattoivat nähdä ja
kokea, mitä on elää kristittynä kristityssä maassa. Vaikka moni on nyt joutunut
palaamaan takaisin, he vievät kokemuksensa mukanaan.
Mutta miten hienoa onkaan olla korjaamassa satoa! Sain äskettäin olla läsnä
kastetilaisuudessa, jossa joukko muslimipakolaisina Suomeen tulleita ystäviäni
todisti Jumalan Pojan olevan heidänkin
Vapahtajansa ja syntiensä sovittaja.
Miten riemullinen tuo juhla olikaan
heille! Kuten myös meille, kun saimme
yhdessä polvistua ehtoolliselle, kristittyjen yhteiselle aterialle!

Aura Laihinen

Pirjo Juntunen
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Jumala on valo. Lyhennetty raamatunopetus Medialähetyspäiviltä.
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tarkoitetun aineiston tulee olla
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Luukkaan evankeliumin jälkeen on
vuorossa 4. Mooseksen kirja.
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Sansan vuositeema 2017
on Yhteys muodostettu

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen

evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.
Sansa perustettiin Hyvinkäällä vuonna 1973. Se tukee
kristillistä mediatyötä 36 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja
Euroopassa. Nykyajan tekniikka vie viestin Jeesuksesta
suoraan vastaanottajan korvaan tai silmien eteen, ajattomasti ja rajattomasti.
Työn huomattavimmat kohdealueet ovat Intia, muslimimaat, Kaakkois-Aasia ja Kiina. Yhdistyksen lähettejä
on sekä FEBC:n, SAT-7:n, TWR-Euroopan että Kroatian
evankelisen kirkon työyhteydessä. Heistä kolme lähetys- tai
projektityöntekijää tekee medialähetystyötä asemapaikkanaan Suomi.

Sansa tukee tänä vuonna mobiilisovellusten
tekemistä muun muassa Kiinaan ja Mongoliaan,
neuvotteluja käydään myös venäjänkielisestä
applikaatiosta. Suomeksi on tekeillä
Domini-sovellus. Sivu 6.

Asiakasrekisteri Medialähetys Sanansaattajat käyttää
osoitetietojensa lähteenä henkilötietolain (22.4.1999) mukaista
asiakasrekisteriä. Rekisteriseloste on saatavissa Sansan
kotisivuilta osoitteesta: sansa.fi.
Pankki Keski-Uudenmaan Osuuspankki, tilinro
IBAN: FI37 5062 0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi
SWIFT/BIC-tunnus: OKOYFIHH. Sansan kanssa voi tehdä myös
sopimuksen joko suoramaksusta tai e-laskusta, yhteydenotot:
Pirjo Hyövälti, 019 457 7747 tai pirjo.hyovalti@sansa.fi.

LÄHDE 1/2017 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään aina
omin jaloin. Tässä numerossa ovat esillä muun muassa Sansan toimintasuunnitelma tänä vuonna, 20-vuotias Raamattu kannesta kanteen -ohjelma sekä hitaasti 1970-luvun hirmuhallinnon aiheuttamista haavoista
eheytyvä Kambodža.
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Timo Reuhkala

Sansalla kuusi uutta
seniorityöntekijää

SANSAN SENIORITYÖNTEKIJÖINÄ toimivat Pirjo
Juntunen, Tuula Korpiaho, Matti Korpiaho, Inga-Lill
Rajala, Seija Uimonen sekä uusina Marjut Chugh,
Amarjit Chugh, David Ezzine, Marja-Liisa Mrcela ja
Jakov Mrcela.
Kirkon ja lähetyksen seniorityöntekijöinä toimii
Ilkka Asikaisen, Pekka Kiutun ja Salamat Masihin
lisäksi uutena Riku Korkeamäki Oulussa. Sansan
perustajajäseniin kuuluva Kiuttu asuu Hyvinkäällä,
Asikainen Juvalla ja Masih Hollolassa.
Sansan lähetys- ja projektityöntekijöistä on useampi
jäänyt eläkkeelle viime tai toissa vuonna. Heistä jokainen on solminut seniorisopimuksen. Chughit pitävät
Intian-työtä esillä Suomessa. Mrcelat ovat palaamassa
lähiaikoina Kroatiasta vuodeksi Suomeen. David Ezzine tekee maahanmuuttajatyötä Suomessa ja arabiankielistä tv-ohjelmaa SAT-7:lle. Marja-Liisa Ezzine
työskentelee edelleen lähettinä.

Lue Sansan twiittejä
reformaatiosta!

Lähetystulta sytytettiin kuvaannollisesti UELCI:n kokouksen aluksi. Vuorossa Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama, joka oli yksi luennoitsijavieraista Intian Chennaissa.

UELCI:n kokouksessa pohdittiin
reformaation merkitystä
Marja Soikkeli

Intian luterilaisten

Arvonnassa voittivat

LÄHETYSKAUPPA PUTIIKISSA suoritettiin joulukuussa arvonta kaikkien 30.11.2016 mennessä Putiikissa asioineiden, Lähde-lehden uutena tilanneiden tai
osallistumislomakkeen palauttaneiden kesken.
Voittajat: 1. Lähde-lehden vuosikerta, Marja Karru,
Nokia, 2. Jouluinen yllätyspussi, Marja-Liisa Viuha,
Lahti, 3. Jukka Norvannon kirja Turvapaikka, Eliisa
Viskari, Ähtäri, 4. Villasukat, Tarja Vehmas, Virrat, 5.
Sansan avaimenperä ja kynä -setti, Airi Ojanen, Hamina.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!

kirkkojen yhteistyöelin UELCI kutsuu joka toinen vuosi
koolle jäsenkirkkojensa edustajat ja kansainväliset yhteistyökumppaninsa.
Tänä vuonna teemana oli
Kirkon uudistaminen kutsuvaksi yhteisöksi. Kokouksessa pohdittiin myös jatkuvan
reformaation toteuttamista
nykyaikana.

KOKOUS JÄRJESTETTIIN

tammikuun loppupuolella
Chennaissa, Tamil Nadun
osavaltiossa.
− Luennoissa tuli esille selkeästi kaksi lähestymistapaa
reformaatioon: uudistetaan

kirkkoa ajan hengen mukaiseksi tai palataan juurille,
kuvaa kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja
Timo Reuhkala Medialähetys
Sanansaattajista (Sansa).
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajana kokoukseen osallistui teologian
tohtori, lähetysteologi Jaakko
Rusama. Hän luennoi reformaation merkityksestä.
− Uskonpuhdistuksen
ydin on juurille palaamista.
Luterilaisuuden vankat löydöt risti ja armo ovat edelleen keskeiset arvot kirkkoa
uudistettaessa.

PARASTA ANTIA olivat Reuhkalan mukaan Intian kirkkojen
edustajien kanssa käydyt kes-

kustelut, joissa pohdittiin reformaatiota alustusten pohjalta.
− Keskustelin piispojen
kanssa myös medialähetystyön merkityksestä. Sansan ja
sen kumppanin, TWR-Intian
työtä arvostetaan.
− Tapaaminen lujitti yhteistyötä Evankelis-luterilaisen Gossner-kirkon johtavan piispan Johan Dangin
kanssa niin, että hän saapuu
Euroopan-vierailullaan myös
Suomeen. Sansa ja Kirkon lähetystyön keskus isännöivät
vierailua maaliskuun puolivälissä.
Kyseinen Gossner-kirkko
ja TWR-Intia tekevät yhteistyössä Sansan tukemat
kharian- ja kurukhinkieliset
radio-ohjelmat.

”Päällimmäisenä kiitollisuus”
Leena Punkari

SANSAN TUOTTAMA

Raamattu kannesta kanteen
-ohjelma täyttää 3. maaliskuuta 20 vuotta. Silloin Radio
Dei välittää ensin puolentoista tunnin juhlalähetyksen ja
samana iltana lisäksi tavanomaiseen tapaan puoli tuntia
pastori Jukka Norvannon
raamatunopetusta.
Medialähetys Sanansaattajien mediakehitysjohtaja
Ilkka Kastepohja on ollut
mukana Rkk-kuvioissa alusta
saakka. Nykyisin hän vetää
Rkk-tiimiä, johon kuuluvat
myös radiotoimittaja Elina
Tuohisto-Kokko, mediatuottaja Merja Kauppinen sekä
henkilöstöjohtaja, pastori
Marko Pihlajamaa, joka vas-

taa nykyisin kuuntelijoiden
teologisiin kysymyksiin.
− Päällimmäisenä on mielessä kiitollisuus. On huikeaa,
että Rkk-ohjelmaa on voitu
lähettää kaksikymmentä
vuotta, viitenä päivänä viikossa, Kastepohja vastaa.

KASTEPOHJAN MUKAAN

ohjelmaa ajateltiin alun perin
tukemaan seurakuntien raamatunopetusta.
− Ohjelmasarja on otettu
omaksi yli kirkkokuntarajojen
ja sillä on palautteen perusteella suuri merkitys vuodesta toiseen laajalle kuuntelijakunnalle.
− Alussa ei mitenkään
osattu kuvitella, millaisen
suosioon Raamattu kannesta

kanteen nousee. Että saamme
olla mukana meitä isommassa asiassa, Kastepohja kertoo.

RAAMATUNOPETUSOHJELMA
Raamattu kannesta kanteen
on jo neljännellä kierroksella.
Aluksi sitä lähetettiin keskipitkillä aalloilla Puolasta. Vuodesta 1997 sitä on kuitenkin voinut seurata myös sekä Järviradiosta että Radio Deistä, jonka
suosituimpiin ohjelmiin se on
kuulunut pitkään. Viikoittaisia kuuntelijoita ohjelmalla on
nykyisin yli 100 000.
Rkk-ohjelmaa radioidaan
Ruotsissa ja Norjassakin,
minkä lisäksi sitä voi kuunnella internetin välityksellä ja
mobiilisovelluksilla kaikkialla maailmassa.
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Millä ja miten ilosanoma
kohtaa ihmisen?

TEOLOGIA Kristittyjen määrä kasvaa koko maailmassa, samoin myös muslimien. Onko silloin kyse omaan
uskontoonsa sitoutuvien ihmisten määristä vai tilastollisesti mitattavista ja osoitettavista prosenteista?
Jaakko Rusama

V

uoden 2016 lopulla saksalainen kristillinen lehti
ideaSpektrum julkaisi
jäsenmäärältään kasvavien ja kutistuvien seurakuntien papeille tehdyn kyselyn,
jossa kartoitettiin heidän käsityksiään
muutamista kristillisen elämän keskeisistä asioista.
Kasvavien seurakuntien papeista
100 prosenttia piti lähetystä tärkeänä ja jokainen ilmoitti uskovansa
ihmeisiin. Heistä 93 prosenttia ilmoitti
uskovansa Jeesuksen ruumiilliseen
ylösnousemukseen ja 71 prosenttia piti
päivittäistä raamatunlukua tärkeänä.
Kyselyssä kutistuvien seurakuntien papeilta kysyttiin samoja asioita.
Heistä puolet eli 50 prosenttia piti
lähetystyötä tärkeänä, alle puolet (44
%) uskoi ihmeisiin. Jeesuksen ruumiilliseen ylösnousemukseen uskoi 56
prosenttia, mutta päivittäistä raamatunlukua piti papeista tärkeänä alle
viidennes (19 %).
Kyselyn valossa voi tehdä monenlaisia päätelmiä. Oleellista on kysyä,
mitä kasvulla tarkoitetaan, millainen
on kasvava seurakunta ja miten se
kasvaa. Kirkon ja seurakunnan olemusta ja sen elämistä evankeliumin
voimasta ei mitata välttämättä vain
jäsenmäärillä, prosenteilla tai euroilla.
”Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä
kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa” (1. Kor. 3:7).

Yhteistyöllä ja rukoillen
Jumala kaikille

Toinen eurooppalainen esimerkki
kertoo samasta kasvun ajatuksesta.
Englannissa Carlislen anglikaaninen
hiippakunta ja samalla alueella toimiva metodistikirkko ovat vuoden 2017
alusta palkanneet evankelioimistyötä
varten yhteisen koordinaattorin, jota
ne kutsuvat innovaattoriksi, innoittajaksi.
Hänen tehtävänään on sosiaalisen
median avulla tavoittaa ihmisiä, jotka
eivät osallistu seurakuntaelämään tai
joilla ei ole minkäänlaista uskonnollista vakaumusta. Pyrkimyksenä on
nykyisenä digitaalisena aikana tavoittaa kaikenikäisiä ihmisiä niin, että he
voisivat löytää Jumalan tarkoituksen
elämäänsä vuoteen 2020 mennessä.
Projektin nimenä on God for All eli
Jumala kaikille. Yhteisen ekumeenisesti
toteutettavan projektin näkynä on rukoilla Jumalan valtakunnan puolesta.
Tässä ei ole oikeastaan mitään uutta,
mutta merkityksellistä on se, että se

Maailman uskonnot 2016

Lähes 90 prosenttia maailman ihmisistä kannattaa jotakin uskontoa. Uskonnottomissa on agnostikkoja yli 698 miljoonaa ja
ateisteja yli 137 miljoonaa. Etniset uskonnot ovat lähinnä aasialaisia ja afrikkalaisia kansanuskontoja.
Lähde: International Bulletin of Missionary Research 2016. (www.internationalbulletin.org).

toteutetaan ekumeenisesti ja että se
kuuluu kaikkien seurakuntien säännölliseen toimintaan.
Jokaisella seurakunnalla on hiippakunnan tukema oma lähetyksen
toimintasuunnitelma. Näiden suunnitelmien avulla vahvistetaan seurakunnan kasvua ja samalla autetaan
keskittymään seurakunnan olennaisiin tehtäviin.
Hiippakunta tarjoaa ja jakaa toimivia malleja seurakuntien käyttöön.
Samankaltaisia lähetyksen toimintasuunnitelmia on monissa muissakin
Englannin kirkon hiippakunnissa.

Toimintasuunnitelmassa
seitsemän askelta

Lähetyksen toimintasuunnitelma
koostuu seitsemästä selkeästä askeleesta. Aluksi seurakunnassa tehdään
etukäteen valmisteluja mm. kyselyjen
avulla siitä, mitä paikkakunnan ja sen
ihmisten hyväksi tulisi tehdä ja mikä
olisi seurakunnan rooli siinä.
Toisessa vaiheessa arvioidaan saatuja vastauksia kirkon omien lähetyslinjausten avulla ja niiden valossa.
Niistä merkittävin on anglikaanien
Viisi lähetyksen merkkiä, alkuaan jo
vuodelta 1984.
Merkkejä ovat: Jumalan valtakunnan hyvän sanoman julistaminen.
Uusien kristittyjen opettaminen, kastaminen ja heistä huolen pitäminen.
Rakkauden palvelulla vastaaminen
inhimillisiin tarpeisiin. Yhteiskunnan
epäoikeudenmukaisten rakenteiden

muuttaminen, kaikenlaisen väkivallan vastustaminen sekä rauhan ja
sovinnon edistäminen. Luomakunnan
eheyden turvaaminen ja maapallolla
elämisen ylläpitäminen sekä uudistaminen.
Näistä lähetyksen merkeistä ensimmäinen korostaa henkilökohtaisen
evankelioimisen merkitystä, mistä
lähetyksessä on perimmältään kyse.
Hyvän sanoman julistaminen kaikkialla on Jeesuksen antaman lähetystehtävän toteuttamista, mikä voidaan
löytää vaikkapa Uuden testamentin kohdista Matteus 4:17, Markus
1:14−15, profetioihin liittyen Luukas
4:18 ja Luukas 7:22 sekä Johannes
3:14−17.

Vuoden kuluttua
sama prosessi alusta

Lähetyksen toimintasuunnitelman
kolmannessa vaiheessa seurakunnassa arvioidaan kootun aineiston valossa seurakunnan omia vahvuuksia,
heikkouksia ja mahdollisuuksia.
Neljännessä vaiheessa kysytään
ihmisiltä, mitä he vastaisivat lehden
tai sähköisen median toimittajalle kirkosta eli mikä olisi vaikkapa lehtijutun otsikko.
Viidennessä vaiheessa pyydetään
laajalla otannalla ihmisiä nimeämään
kolme tärkeintä tehtävää, mihin seurakunnan tulee keskittyä elämässään
ja toiminnassaan.
Kuudes vaihe on kolmen päätehtävän valitseminen ehdotettujen

tehtävien joukosta ja niiden tehokas
toteuttaminen verkostoituen muiden
toimijoiden kanssa.
Ja seitsemäntenä vaiheena on aloittaa vuotta myöhemmin sama prosessi
uudelleen.

Jumalan lähetys
tässä ja nyt

Ei tunnu välttämättä uudelta tai edes
ongelmalliselta! Vastaavia asioita on
tehty paljon myös Suomessa, muttei
ehkä aina näin järjestelmällisesti tai
säännöllisesti. Tosin seurakuntien
työntekijät täyttävät vuosittain joskus
vähän ihmetellen erilaisia seurakunnallisen toiminnan tilastokyselyjä.
Miten englantilainen elävä malli
voisi toimia Suomessa? Mitä voidaan
ajatella saksalaisista ja englantilaisista kokemuksista? Ainakin se, että
Jumalan lähetys tapahtuu tässä ja nyt
ja että saamme viedä kaikin mahdollisin tavoin koko maailmaan yhdessä
ilosanoman yhteisöllisen jakamisen
perinnettä.
Jumalan lähetyksellä ei ole maantieteellisiä rajoja, eikä kristittyjen
toistensa välille piirtämiä rajoja tai
rakentamia muureja. Ihmiseksi pojassaan tullut Jumala kohtaa sovituksen sanomalla ja rakkaudellaan koko
maailman.
Kirjoittaja on Kirkon lähetystyön keskuksen lähetysteologi, ekumeniikan dosentti
ja filosofian tohtori (Cambridge).
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Sansa vahvistaa ja laajentaa
mediatyötä Aasiassa ja Lähi-idässä
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) työ Aasiassa ja Lähi-idässä vahvistuu ja laajenee kuluvana vuonna.
Uusia avauksia ovat muun muassa naisten radio-ohjelma Kazakstaniin, mobiilisovellusten kehittäminen
mandariinikiinaksi ja mongoliksi sekä uuden, arabiankielisen tv-kanavan tukeminen.

S

Leena Punkari ja Annaleena Pakkanen

ansa tekee ja tukee kristillisiä radio- ja televisio-ohjelmia, nettisisältöjä ja mobiilisovelluksia kaikkiaan 36
kielellä. Yksi ohjelmakielistä
on suomi. Maaliskuussa 1997 alkanut
raamatunopetusohjelma Raamattu
kannesta kanteen on jo neljännellä
kierroksella.
Vuonna 2017 Sansa tukee mobiilisovellusten tekemistä muun muassa
Kiinaan ja Mongoliaan, ja neuvotteluja käydään myös venäjänkielisestä
sovelluksesta. Lisäksi tekeillä on suomenkielinen Domini-sovellus, johon
Kirkon Mediasäätiö on myöntänyt 10
000 euron tuen.

Laaja välinevalikoima
radiosta älypuhelimiin

– Medialähetystyön näkymät ovat
hyvät. Mobiililaitteet ovat jo niin yleisiä, että jopa osa lähellä köyhyysrajaa
elävistä ihmisistä pääsee internetiin
ja hakemaan tietoa. Kristinusko myös
kiinnostaa monia, sanoo kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja
Timo Reuhkala.
Vuonna 1973 perustetun Sansan
mediatyö alkoi radiosta ja laajeni sittemmin televisioon. Nykyään medialähetystyötä tehdään yhä useammin
verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa
ja mobiilisovellusten välityksellä.
– Ensimmäisessä vaiheessa älypuhelinsovelluksen kautta voi kuunnella
kristillistä radiota omalla äidinkielel-

lä ja ladata ohjelmia kuunneltavaksi
silloin, kun itselle sopii lukea tai opiskella kristinuskon perusteita. Mutta
uusi teknologia mahdollistaa paljon
muutakin, kertoo mediakehitysjohtaja
Ilkka Kastepohja.

Koulutuskanava arabiaksi
lapsille ja aikuisille

Sansa ryhtyy tukemaan yhteistyökumppaninsa, satelliittitelevisio SAT7:n uutta koulutuskanavaa, SAT-7
Academya. Sen toiminta alkaa myöhemmin tänä vuonna ja sen ohjelmisto

Ympärivuorokautinen koulutuskanava on tarkoitettu myös lasten
vanhemmille ja opettajille. SAT-7:n
ohjelmat näkyvät laajalla alueella Marokosta Afganistaniin.

Intian-työtä eniten
mitattuna kielten määrällä

Sansan talousarvio vuodelle 2017 on
noin 3,5 miljoonaa euroa. Ulkomaiseen
toimintaan käytettävistä varoista Intian
osuus on 20 prosenttia, muun Aasian
32 prosenttia sekä Lähi-idän ja PohjoisAfrikan osuus yhteensä 31 prosenttia.

Vuositeemoina Kiina, muu
Aasia ja Yhteys muodostettu

Merkkivuoden kunniaksi Sansa julkaisee
#Twittenberg-twiittejä, videoklippejä
yhteistyökumppaneilta maailmalta ja Sansa-blogia.
sisältää jatkossa muun muassa lapsille
suunnatun Minun kouluni -ohjelman
(Madrasati).
Uuden, arabiankielisen kanavan
toivotaan auttavan pakolaiskriisistä
ja monin paikoin myös tasokkaan
koulutuksen puutteesta kärsiviä Lähiidän ja Pohjois-Afrikan asukkaita.
Alueen kriisipesäkkeissä (Irak, Jemen,
Libya, Syyria) on SAT:n mukaan 13
miljoonaa lasta, jotka eivät voi käydä
koulua. Riskiryhmässä jäädä vaille
opetusta on 21 miljoonaa lasta.

Kielten määrällä mitattuna Intia on
tärkein työalue. Sansa tukee TWRIntian radioimia ohjelmia 15 kielellä
sekä hindinkielistä televisio-ohjelmaa,
joka tavoittaa erityisesti kaupunkilaisia.
Sansalla on tällä hetkellä kahdeksan lähetys- ja projektityöntekijää.
Valtaosa heistä toimii mediatyön
tehtävissä kansainvälisten kumppanien palveluksessa. Kumppaneita ovat
muun muassa TWR, SAT-7 ja FEBC
International.

Toimintasuunnitelmansa mukaisesti
Sansa jakaa toivon sanomaa erityisesti
heille, jotka eivät vielä tai enää tunne
Jeesusta sekä vaikeimmin tavoitettavissa oleville.
− Vuositeemamme Yhteys muodostettu kuvaa sitä, että Jumala on Pojassaan muodostanut yhteyden ihmiseen,
median luomaa yhteyttä sekä kansojen
ja kristittyjen välistä yhteyttä, kertoo
toiminnanjohtaja Juha Auvinen.
− Teema liittää Sansan myös reformaation merkkivuoden Armoa 2017
-sisältöön. Merkkivuoden kunniaksi Sansa julkaisee kahdesti viikossa
#Twittenberg-twiittejä, videoklippejä
yhteistyökumppaneilta maailmalta ja
Sansa-blogia.
− Sansan ulkomaisen työn vuositeema on Kiinassa ja muualla Aasiassa
tehtävä medialähetystyö.

Uutena kielenä on Kazakstanissa puhuttu kazakki
TWR

Monet kazakstanilaiset perheet elävät rikkinäistä ja tasapainotonta elämää, kun
alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö rehottaa. Naisia ei suinkaan aina arvosteta,
vaan miehet pahoinpitelevät heitä fyysisesti ja henkisesti. Lapset joutuvat usein
kasvamaan lohduttomissa oloissa.

Leena Punkari

Sansa tukee kumppaninsa, medialähetysjärjestö TWR:n tuottamaa
kazakinkielistä Naiset toivon lähteellä
-radio-ohjelmaa. Radio on yksi parhaista kanavista tavoittaa kazakstanilaisia, mutta ohjelmaa voi kuunnella
myös internetissä ja mobiilisovelluksella.
Ohjelmaa radioidaan jo keskipitkillä aalloilla (AM), mutta jatkossa
myös paikallisten FM-asemien kautta.
Niillä on Kazakstanissa paljon enemmän kuuntelijoita ja niiden kuuluvuus on parempi kuin keskipitkien
aaltojen.
Perinteinen lähetystyö on Kazakstanissa lähes mahdotonta.
Sansan taloudellinen tuki kazakinkieliselle NTL-ohjelmalle käytetään
tänä vuonna lähettämiseen, tuottamiseen ja ohjelman kehittämiseen.

Tutkimuksella pyritään edistämään
sen vaikuttavuutta.

KAZAKSTAN SIJAITSEE osittain Keski-Aasiassa, osittain Itä-Euroopassa.
Se on maailman suurin sisämaavaltio
ja kuuluu entisen Neuvostoliiton tasavaltoihin, jonka naapurimaita ovat
Venäjä, Kiina, Kirgisia, Uzbekistan ja
Turkmenistan. Afganistan ja Irankaan
eivät ole kovin kaukana.
Asukkaita Kazakstanissa on noin
18,3 miljoonaa. Heistä noin 62 prosenttia työskentelee palveluammateissa. Lähes 26 prosenttia hankkii
elantonsa maataloudesta ja noin 12
teollisuustöillä.
Kazakstanilaisista yli 70 prosenttia
on muslimeja ja noin 26 prosenttia
kristittyjä. Naapurivaltioiden asukkaista 75−90 prosenttia on muslimeja.
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SAT-7

SAT-7:n uusi arabiankielinen Academy-koulutuskanava aloittaa lähetyksensä
tänä vuonna. Se tulee televisioimaan ohjelmia 24 tuntia vuorokaudessa,
seitsemänä päivänä viikossa. Minun kouluni -ohjelma, jonka avulla jo yli
miljoona arabiankielistä lasta käy koulua pakolaisleireillä, siirtyy sitten
SAT-7 Kidsiltä Academyn ohjelmistoon.
Kätketyt aarteet on suunnattu ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreille erityisesti Itä-Euroopassa. Se on TWR:n tuottama audio-ohjelma, jonka voi ladata kuunneltavaksi MP3-soittimeen tai matkapuhelimen SD-kortille. Kokonaisuus sisältää 10-osaisen
kuunnelmasarjan ja kysymyksiä yhdessä pohdittaviksi, jos ohjelmaa kuunnellaan ryhmässä, esimerkiksi turvatalossa. Valmiina ovat versiot englanniksi ja romaniaksi.

Juha Auvinen

TWR

Kristillinen mediatyö Kiinaan on vaikeutunut parin vuoden aikana. Kiinalaisilta on usein suljettu pääsy ulkomailla sijaitseville kristillisille nettisivuille. Työ
jatkuu uskoa synnyttävien ja uskonelämää ravitsevien radio-ohjelmien välityksellä, mutta myös uusin keinoin. Esimerkiksi FEBC:n Baobao-mobiilihanke
tavoittaa suuren määrän kiinalaisia nuoria.
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Kambodža on vastakohtien maa
Vaaleanvihreitä riisipeltoja ja siellä täällä kohoavia korkeita palmuja auringonlaskussa. Näkyä olisi voinut katsella
vaikka kuinka pitkään. Maisema syöpyi mieleen pitkillä automatkoilla Kambodžan eri maakunnissa. Kuten myös
kambodžalaisten ystävällisyys ja tieto siitä, kuinka paljon maassa on koettu surua, kuolemaa ja väkivaltaa.
Erja Tillgren

Sansa

P

hnom Penh on noin 1,5
miljoonan asukkaan
kaupunki, joka leviää ja
kasvaa räjähdysmäisesti.
Katukuvassa ovat sulassa
sovussa korkeat, uudenaikaiset kerrostalot, luksushuvilat ja perinteiset
aaltopeltikattoiset talot, joiden edessä
on milloin ruokakoju, milloin moottoriverstas ja milloin pikku kauppa.
Kaduilla puikkelehtii valtava määrä mopoja ja skoottereita autojen ja tuk-tukien välissä.
Kambodžalaisittain elämä tuntuu
tapahtuvan kadulla; siellä syödään,
tehdään töitä, vaihdetaan kuulumisia,
hoidetaan lapsia ja otetaan torkut riippumatossa.
Kambodžalaisten englannin kielen
taito on usein vaatimaton, mutta
yhteisen kielen korvaavat elekieli ja
hymyt. Ystävällisyys tekee suuren
vaikutuksen. Aamuisin iloinen tervehdys ”Hello, how are you sister?”
(Hei, kuinka voit tänään sisko?)
FEBC-Kambodžan toimistolla saa
hymyn tulijankin huulille.

Traumat purkautuvat
väkivaltana perheissä

Punakhmerit hallitsivat Kambodžaa
1975−1978, jolloin eri arvioista riippuen 1,5−2 miljoonaa ihmistä kuoli
nälkään, pakkotyöhön, kidutuksiin ja
teloittamalla. Pol Potin johtama hirmuhallinto tarkoitti rajojen sulkemista ja kaiken erilaisuuden hävittämistä:
ihmiset pukeutuivat, asuivat ja tekivät
työtä samalla tavalla. Sivistyneistö,
kuten lääkärit, opettajat ja toimittajat,
tapettiin. Uskonnot kiellettiin.
Punakhmerien kausi kesti vain vajaat neljä vuotta, mutta sen vaikutus
tuntuu yhä. Normaalin yhteiskunnan
ja perheyhteisöjen rakenne hajosi.
Nuoremmat ovat säästyneet järkyttäviltä kokemuksilta, mutta ne siirtyvät
sukupolvelta toiselle käsittelemättöminä traumoina. Jopa 70 prosentilla
väestöstä on todettu post-traumaattisen stressihäiriön oireita. Traumatisoituminen purkautuu muun muassa
väkivaltana kodeissa.

Haastattelemassa Naiset toivon lähteellä -ohjelman kuuntelijoita Kandal Stengissä,
Kandalin maakunnassa. Sansan va. sidosryhmäpäällikkö Erja Tillgren sekä haastateltava Kim Sen miehensä ja neljän poikansa kanssa poseeraavat kuvaajalle. Myös
paikallinen pastori Bou Roth nappaa kuvan.

Paikalliseen kulttuuriin ei kuulu
tunteiden avoin näyttäminen tai niistä
puhuminen, kasvojen säilyttäminen
on tärkeintä. Runomuotoinen perinne, Chbab Proh ja Chbab Srey, on opetusta käytöskoodeista ja sukupuolirooleista khmer-kulttuurissa. Miehen
tehtävä on olla voimakas, aktiivinen
ja tuottava. Naisen tulee olla hiljainen,
nöyrä ja miehelleen alamainen.
UNICEFin mukaan 42 prosenttia nuorista tytöistä uskoo edelleen
naisen lyömisen olevan oikeutettua
Chbab Sreyn vaikutuksesta, vaikkei se vuoden 2007 jälkeen ole enää
kuulunut koulujen viralliseen opetussuunnitelmaan. Perinne on syvään
juurtunut perheiden ja yhteisöjen
sisällä, erityisesti maaseudun kouluttamattoman väestön keskuudessa.

Krusa FM eheyttää
menneisyyden haavoista

Krusa tarkoittaa khmerin kielellä per-

Arvioimassa Sansan tukemia
ohjelmia

ERJA TILLGREN: ”Syyskuun alussa nousin lentokoneeseen päämääränäni Kambodžan pääkaupunki Phnom Penh. Lähdin kahdeksi kuukaudeksi tekemään Sansan tukemien radio-ohjelmien
arviointiprojektia ja samalla suorittamaan maisteriopintoihini
(kasvatustiede) liittyvää hallinnon ja kehittämisen harjoittelua.
Selvitin, mitä Sansan tukemista radio-ohjelmista (Naiset toivon
lähteellä, Toivon ilta ja Perheen parhaaksi) opitaan liittyen perhesuhteisiin, naisen asemaan ja lasten kasvatukseen.”

Perheseminaarien osallistujat haluavat tietää,
mitä tarkoittaa onnellinen perhe.
hettä. Krusa FM:n näkynä on välittää
Jumalan rakkautta niin, että yksittäiset ihmiset ja kokonaiset perheet
eheytyvät menneisyyden haavoista ja saavat tulevaisuuden toivon.
Sansan tukema Perheen parhaaksi
on ohjelma, jossa opetetaan avioliittoon ja perheeseen liittyvistä aiheista
raamatulliselta pohjalta. Esimerkiksi
kuinka kristillisen avioliiton perusta
on Jumalan luomistyö, jossa mies ja
nainen ovat tasa-arvoisia kumppaneita toisilleen.
Naiset toivon lähteellä ja Toivon
ilta -lähetyksissä naisia opetetaan
tuntemaan oma arvonsa Jumalan
luomana ja arvokkaana yksilönä.
Heitä myös autetaan käsittelemään
tärkeitä arjen aiheita, kuten taloutta
tai terveellisen ravinnon merkitystä.
Kristillisen radiokanavan ohjelmatarjonnassa on myös raamatunopetusta,
todistuksia uskosta sekä kristillistä
musiikkia.
Krusa FM:n järjestämissä kuuntelijatapaamisissa ja perheseminaareissa eri
puolilla Kambodžaa haastattelin kuuntelijoita ja seminaariosallistujia. Merkille
pantavaa olivat osallistujien vastaukset
kysymykseen: Miksi he tahtoivat osallistua seminaariin. Useimmiten syynä

oli halu saada tietää, mitä tarkoittaa
onnellinen perhe.
Vaikka moni osallistuja oli kristitty,
he kertoivat kokevansa avioliitoissaan ja
perheissään paljon riitoja, jopa väkivaltaa. Rakkauden tunteita tai toisen kunnioittamista ei ehkä koskaan ole todella
sisäistetty menneisyyden traumojen ja
vallitsevien kulttuuristen käytösnormien takia.

Jumalan rakkaus antaa
toivoa ja parantaa

Viimeisten vuosikymmenien aikana
Kambodžassa on tapahtunut huomattavaa kehitystä. Terveydenhuolto ja
koululaitos on saatu toimimaan kohtuullisen hyvin. Erot ovat kuitenkin
edelleen suuria, erityisesti maaseudun ja Phnom Penhin välillä.
Haasteina ovat edelleen laajamittainen korruptio, lakien kiertäminen ja
eriarvoinen kehitys.
Jumalan rakkaus koskettaa, parantaa, antaa toivoa ja rohkaisee − se saa
aikaan muutosta. Tämän kuuli usein
haastateltavien vastauksissa. Siksi Krusa
FM:n työ ja Sansan tuki sille on tärkeää.

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

Pääsiäiskortti
1-osainen, kuten Lampaat, 1,50 €.
Kannessa teksti: Iloista pääsiäisjuhlaa!
Kortit tarkemmin seuraavalla aukeamalla.

UUTUUKSIA ja TARJOUKSIA

Virsikirjan lisävihko 8,50 €
UUTUUS!
Sisältää virret 901−979. Koko
115 mm x 200 mm. Sidottu.
Väri punainen.
Merja Pitkänen
(toim.) – Anita ja
Anna Polkutie
Ilon värejä 12 €
Aikuisten värityskirja. Lainauksia Raamatusta ja
hengellisiä runoja.
Värikynät mukana.

Mailis Janatuinen
10 matkaa Mongoliaan 27 €
UUTUUS!
Kirjoittaja kertoo päiväkirjan
muodossa vaiherikkaista matkoista Tsingis-kaanin maahan
vuosina 1990−2013.

Reijo Arkkila
Kallis oppi-isä −
Martti Luther 19,90 €
UUTUUS!
Kirjassa kerrotaan uskonpuhdistuksen vaiheista.
Se paneutuu myös suureen
aarteeseen, luterilaiseen
uskonoppiin.

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

JOKU VOITTAA PUUSALKUN

Jos asioit 31.3.2017 mennessä, osallistut arvontaan!
Jylistys ilovoimaa! cd 20 €
UUTUUS!
Sisältää lasten ja perheiden
iloista ylistysmusiikkia. Jylistys-toiminnan taustalla ovat
muusikko ja ylistyksen johtaja Johanna Särkkälä sekä
Jippii!-laulujen kirjoittaja ja
lapsityötekijä Pia Hagqvist.

Voitot:
1. Puusalkku, kotimainen ja käsintehty
2. Lähde-lehden vuosikerta
3. Hanna-huivi, Turkissa valmistettu
4. Sansan T-paita
5. Cd-levy Elävää vettä, Pirkko ja Terttu Välimäki
Jos asioit Putiikissa tai tilaat Lähde-lehden uutena tilaajana 31.3.2017
mennessä, olet mukana arvonnassa. Voit osallistua myös pelkästään
arvontaan. Lomakkeet seuraavilla sivuilla.

Kenneth N. Taylor
Ensi askel Raamattuun 9 €
TARJOUS!
Sopii 4–7-vuotiaille lapsille
yksin tai aikuisen kanssa luettavaksi.
Sansan avaimenperä ja
kynä 4 €
UUTUUS!
Mukana led-valo ja avainrengas. Teksti molemmissa tuotteissa: Valoa kansoille ja
sansa.fi. Väri oranssipunainen.

lahetyskauppa.fi

Merienkeliadressi 7 €
TARJOUS!
Lämpimästi muistaen, raamatunlauseella: ”Herra on minun
Paimeneni…” (Ps. 23:1−2).
Muistoa kunnioittaen, raamatunlauseella: ”Jeesus sanoi:
Minä olen ylösnousemus ja
elämä. Joka uskoo minuun,
saa elää, vaikka kuoleekin,
eikä yksikään, joka elää ja
uskoo minuun, ikinä kuole.”
(Joh.11:25−26) tai tekstitön.

Kirkkovirsikirja 18,90 €
UUTUUS!
Mukana uusi lisäosa ja nuotit.
Sidottu, kaksi lukunauhaa.
Koko 120 mm x 200 mm.
Värit punainen, musta ja sininen. Nimipainatus mahdollinen, lisähinta 5 €.

KIRJOJA
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 540 €
(Yksittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Köyhien evankeliumi 17,90 €
Luuk. 1−12
Elävien
evankeliumi
17,90 €
Luuk. 13−24
Jukka Norvanto
Sisälle Raamattuun 29 €
Johdannot Vanhan testamentin ja Uuden testamentin
kirjoihin. Koostuu Norvannon
aikaisemmin julkaistuista,
kahdesta Sisälle sanaan -kirjasta.
Genesis 25 €
Evankeliumi Mooseksen
mukaan.
Aadamista alkaen 25 €
Aakkoshartauskirjassa
Norvanto etsii nimien takaa
ihmistä, joka voisi olla meille
opiksi. Esimerkki voi olla
hyvä, mutta myös varoittava.
Jokaisen aakkosen takana on
kiinnostava ihmiskohtalo.
Eevan perhettä 25 €
Hartauksia kaikille aakkosille

Turvapaikka 10 € UUTUUS!
Kuukauden jokaista päivää
varten muistutus Jumalan sanassaan lupaamasta turvasta.
Rajatonta rakkautta
5 € TARJOUS!
Lähetyskutsu
Matteuksen
evankeliumissa
Olof Edsinger –
Jukka Norvanto
Siunattu antaminen 9 €
TARJOUS!
Voiko ihminen ostaa Jumalan
siunauksen elämäänsä antamalla omastaan?
Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 18 €
TARJOUS!
Elämää Kroatian evankelisessa kirkossa. Muistoja ihmisistä
ja tapahtumista kirjoittajan
värikkään ja vaiheikkaan elämän varrelta. Värikuvakuvitus.
Julkaisijana Sansa.
Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 8,50 €
TARJOUS!
Israelissa, maailmalla ja kotimaassa. Kuljettaa medialähetystyön matkassa, johdattaa
Raamatun maisemiin, juutalaisiin juhlapyhiin
ja raamatunkertomuksiin. Sopii
myös raamattu-

ja rukouspiirien työskentelyyn. Julkaisijana Sansa.
Martti Luther
Mannaa Jumalan lapsille 15 €
TARJOUS!
Vuoden jokaiselle päivälle.
Juha Vähäsarja
Huolta vailla 12 € TARJOUS!
Joka päivä
Jouko
Martikainen
Idän tietäjät 15 €
UUTUUS!
Outi Välimaa
Parhaita paloja
20 € UUTUUS!
90–102-vuotiaan Päivö Parviaisen puheista
ja saarnoista.
Saara Kinnunen
Isän kaipuu 25 € UUTUUS!
Juho Sankamo
Israelin kuninkaiden maailma
29 €
Kirjassa käydään läpi kaikki
kuningashistorian tärkeimmät
arkeologiset löydöt. Kuninkaiden maailma ei ole yksipuolinen, vaan se on sidottu profeettojen julistukseen, hovin
elämään, aikansa suurvaltojen
kamppailuihin maailman herruudesta ja Jumalan suureen
pelastussuunnitelmaan.

Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 10 €
TARJOUS!
Kirja vie lukijansa ihmiskaupan maailmaan Euroopassa ja
erityisesti Kyproksessa.
Kirjoittaja on työskennellyt
Kyproksessa ihmiskaupan
uhrien ja heidän lastensa
parissa.

Riku Rinne
Talon tarina 29 €
Etsintäkuulutetusta, ruokaansa
varastavasta roskalaatikkoeläjästä
lottomiljonääriksi.
Kertomus Jumalan
ihmeistä Heikki ja
Riitta Talon elämässä.

Laura
Hillenbrand
Murtumaton 39 €
UUTUUS!
Jännittävä selviytymistarina
toisesta maailmansodasta.

Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 €
TARJOUS!
Kertomus yhden miehen
elämästä, mutta samalla
kuvaus suomalaisesta
elämänmuodosta erityisesti
sotien jälkeen.

Gulshan Ester
Revitty huntu
15 €
Nainen joka
löysi rakkauden.

D. A. Carson
Jumalalla on suunnitelma
30 €
Luomisesta viimeiseen
tuomioon.

Nabeel Qureshi
Etsin Allahia,
löysin Jeesuksen 28 €

Tapio Puolimatka
Kärsimyksen tarkoitus 33 €
Kärsimyksen kohtaaminen on
mahdollisuus uuteen alkuun.

Jukka Sariola
Ystäväni Seija –
Kutsumuksena Afganistan
27,90 €
Saara Ojanen
Mekongin mutkassa 32 €
Työssä Kambodžassa
erimittaisia ajanjaksoja
neljällä vuosikymmenellä.

Päiviö Latvus
Ymmärryksen siivet 25 €
Miksi tiede on
länsimaista?
Erkki Ranta
Karitsa ja
Leijona 25 €
Ilmestyskirja
kaikelle kansalle.

KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:
Sansan 1-osaiset kortit:
1. Kolme ruusua______ kpl, 2. Pisarat ______ kpl, 3. Pinkki ______ kpl

Medialähetys
Sanansaattajat
maksaa
postimaksun

Sansan 2-osaiset kortit:
4. Ruusu______ kpl, 5.Rusokirsikka ______ kpl, 6. Osanotto ______ kpl
Pääsiäiskortit 1-osaiset:
7. Hyvää Pääsiäistä______ kpl, 8. Enkeli haudalla ______ kpl, 9. Lampaat ______ kpl
MUUT TUOTTEET

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS
NIMENI
Lähiosoite
Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Osallistun vain arvontaan

Sähköposti
Tilaan ilmaisen Lähde-lehden näytenumeron

Arvonnassa ovat mukana 31.3.2017 mennessä Putiikissa asioineet, Lähde-lehden uutena tilanneet tai
lomakkeen täyttäneet. Tarjoukset voimassa 31.3.2017 tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 019 457 7747/Putiikki tai 050 564 3541, s-postitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi tai kotisivujen kautta: joko sansa.fi tai lahetyskauppa.fi. Lähetyskauppa Putiikki
Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10−15. Tervetuloa!

Merlin Carothers
Kiitoskirjat 22 €
Yksissä kansissa Kiitä
sittenkin ja Kiitoksen voima.
Päivi Niemi
Hyvää mieltä & tunnetaitoja
39 €
Monipuolinen työkalupakki
jokaiselle, joka haluaa kehittää tunnetaitojaan ja vahvistaa itsetuntoaan.
Carol A. Brown
Erityisherkkä kristitty 26 €
Taakankantajan opas esirukoukseen. Erityisherkkyys on
luontainen ominaisuus eikä
sairaus. Erityisherkän ihmisen
hermojärjestämä on erilainen kuin muilla. Kirjoittajan
mukaan herkkyys on Jumalan
lahja.
Viisikielinen 20 €
800-sivuinen
laulukirja. Yli
400 laulua, joissa
korostuvat herätys, luottamus
Jumalan sanaan
sekä lohdutus
ja ilo kaikille tarjolla olevasta
pelastuksesta Jeesuksessa
Kristuksessa. Sansa on yksi
julkaisijoista.

MUSIIKKIA
Pertti Kallio
Laulukuvia cd 20 € UUTUUS!
Pekka Simojoki
Avara cd 22 € UUTUUS!
Nordic Praise cd 20 €
Englanninkielinen Ylistyslevyn kansainvälinen versio.
It's so amazing cd 15 €
UUTUUS!
Nordic Praise
-ylistyslevyltä
tuttuja lauluja
arabiaksi käännettyinä. Kappaleita on 8. Käännös Rowand
Haddad. Laulajat Rowand
Haddad, Anood Haddad, Peter
Fayez ja Fadi Elias. Säestettyjä.
Lapsikuoro Solina cd 20 €
UUTUUS!
Upea valikoima Pekka Simojoen uusia lastenlauluja Seinäjoen seurakunnassa toimivan
Solina-kuoron vauhdikkaina ja
koskettavina tulkintoina. Mukana Exit-yhtyeen muusikot.

KORTTEJA
Sansan 1-osaiset 1 €/kpl
1. Kolme ruusua, kannessa
teksti: Herra siunatkoon sinua
ja varjelkoon sinua. Kuva:
Eeva-Liisa Luoto. UUTUUS!
2. Pisarat, kukkakortti, kannessa: Ja omaksi kuvakseen
Hän meidät loi… Kuva: Valtteri
Mulkahainen. UUTUUS!
3. Pinkki, kukkakortti, kannessa: Hän pitää kämmenellään
ja vaalii kuin silmäteräänsä.
Kuva: Valtteri Mulkahainen.
UUTUUS!

1.

4.

5.

Sansan 2-osaiset 2 €/kpl
4. Ruusu, kannessa teksti:
Onnea. Sisällä teksti: "Herra
siunatkoon sinua ja varjelkoon
sinua.” 4. Moos. 6:24. Lisäksi:
Lämpimät onnittelut juhlapäivänäsi. Kuva: Timo Granström.
Mukana kirjekuori.
5. Rusokirsikka, kannessa:
Sydämelliset onnittelut. Sisällä: "Herra sinun Jumalasi on
sinun keskelläsi, sankari joka
auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän

rakastaa sinua, hän sinusta
riemulla riemuitsee.” Sefanja
3:17. Kuva: Anne Rajala.
Mukana kirjekuori.
6. Osanottokortti, kannessa:
Lämmin osanotto. Sisällä:
Suruun osaa ottaen. Kuva:
Marjaana Kotilainen. Mukana
kirjekuori.

Jone ja Kroco
Kaikkien kaveri cd 20 €
Lapsille.

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE

Laula kanssani
dvd + cd 18 €
Dvd:ssä karaoketekstitys. Lasten
lauluja ja virsiä.
Runsaasti esiintyjiä, mm. Arja ja
Pekka Simojoki.
Mukana lauluvihko.
Pekka Laukkarinen
Unelmia cd 18 € TARJOUS!
Gloriaa cd 12 € TARJOUS!
Miika Auvinen
Lapsi Kuninkaan cd 5 €
TARJOUS!

ELOKUVIA
War room dvd 18,90 €
Sotahuone
(War room)
on elokuvien
Fireproof ja
Courageous
tekijöiden
uusi kiehtova
draama. Se
on huumorintäyteinen ja sydämellinen
kertomus rukouksen voimasta ja siitä, miten se vaikuttaa ihmisen koko elämään.
Tekstitys: suomi, ruotsi, norja
ja tanska. Kesto 1 h 55 min.
Ikäsuositus 7+.
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2.

6.

Pääsiäiskortit 1-osaiset
1−1,50 €/kpl
7. Hyvää pääsiäistä, takana
teksti: Aurinkomme ylös nousi,

Toni Mata
Pääsiäiskertomus 4,90 €
UUTUUS!
Tapahtumat
sarjakuvana ja
paljon tehtäviä.
Sopii alakoululaisille ja alle
kouluikäisille.
Vanessa Carroll −
José Pérez Montero
Raamatun etsivä -sarja
UUTUUS!
Löydä Jeesus 6 €
Löydä Jeesuksen
ystävät 6 €
Löydä Jumalan
suunnitelma 6 €
Löydä luvattu
maa 6 €
Maarit Miettinen
En minä mitään pelkäisi
19,90 € UUTUUS!
Minea Metsälähde (toim.)
Armias ole suojani 14,90 €
Mique Moriuchi
Hyvän yön rukoukset 13,90 €
Marion Thomas –
Frank Endersby
Raamattu lapsille 12 €
TARJOUS!
Soile Jokimies – Gill Guile
Jeesus tapaa ihmisiä 11,50 €
TARJOUS!

7.
paistaa voittovuorella. VK
105:1. Kuva: Valtteri Mulkahainen. Sansan oma kortti.
1 €/kpl
8. Enkeli haudalla, kannessa:
Iloista pääsiäistä ja: ”Miksi
etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän
on noussut kuolleista.” Luuk.
24:5−6. Kuva: Seija Häkkinen.
1,50 €/kpl
9. Lampaat, kannessa: Iloista
pääsiäisjuhlaa! Kuva: Seija
Häkkinen. 1,50 €/kpl

8.

9.

Suuret seikkailut 11,50 €
TARJOUS!

LAHJAKIRJOJA

Michael Berghof
Lapsen kertomusraamattu
14,90 € TARJOUS!

Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 15 €
TARJOUS!
Tuon taivaallista 24 €
UUTUUS!

Tom Dowley – Roger Langton
Minun pieni Raamattuni
12,90 €
Nyt kauniina pienoisversiona.
Mukana 16 kertomusta
Vanhassa testamentista ja
23 Uudesta testamentista.
Leyah Jensen ja Isabelle Gao
– José Pérez
Montero
Lasten Aktiiviraamattu 9 €
TARJOUS!
Hanna-Maria Vahala –
Saara Losoi
Lapsen rukous 12 € TARJOUS!
Patricia St. John
Rukous on seikkailu 5 €
TARJOUS!
Nina Linnovaara –
Pekka Rahkonen
Katti-Dave ja isäntänsä
herra J 19 €
Frank E. Peretti
Pako vesimiehen saarelta 6 €
TARJOUS!
Loukussa meren pohjassa 6 €
TARJOUS!
Anakin haudat 6 € TARJOUS!
Ovi lohikäärmeen kidassa 6 €
TARJOUS!
Sopivat yli 10-vuotiaille.

Heidi Tohmola
Jumalan lupauksia Israelille
24 € UUTUUS!
…ja vähän
omallekin
kohdalle.
Heini-Kataja Kantola –
Riikka Juvonen
Kastemuistoksi 10 €
TARJOUS!
Minea
Metsälähde
Ihana enkeli
vierellä käy
12,90 €
TARJOUS!
Tommi
Hekanaho –
Philippe Gueissaz
Valon tuoksua
24,90 € UUTUUS!
Lahjakirja, jossa
runot ovat kuin
kuvia ja kuvat
kuin runoja.
Hanna Ekola
Onneksi olet!
25,50 € UUTUUS!
Sopii lahjaksi
päivänsankarille.

lahetyskauppa.fi

Risto Blom
Kallein jalokivi –
suuri kultainen kaupunki 25 €
Eläkkeellä oleva pastori keskittyy kristinuskon perusasioiden käsittelyyn.

Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) cd 5 €
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11
opetusta käsittelevät Matteuksen
evankeliumia lähetyksen ja kutsumuksen näkökulmasta. Opetusosiossa on kysymyksiä
pohdittavaksi. Lisäksi tosikertomuksia
maailmalta evankeliumin muuttavasta
voimasta.
Martti Luther
Mannaa Jumalan lapsille cd:t 25 €
Rakastettu kotien hartauskirja äänikirjana, jossa on lyhyt hartausteksti
ja opetus vuoden jokaiselle päivälle.
Sisältää 12 cd:tä.

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

Silkkihuivi 15 € Hanna-työn tukemiseksi intialaisia silkkihuiveja.
Sansan kynä 3 €
Lähetys käynnissä.
Sansan putkihuivi 5 €
Väri merenvihreä, venyvä materiaali.
Sansan logo ja teksti: Mission on Air.
Sansan puuvillakassi 4 €
TARJOUS!
Laadukas ja ekologinen. Sopii kantohihnamitoituksen
ansiosta kädessä
ja olalla kannettavaksi. 100 %
puuvillaa. Koko
n. 38 cm x
42 cm.
Väri punainen.
Sansan servietit
4,20 €/pak. (sis. 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit,
Siunaus matkassasi, Iloitaan yhdessä.
Värit keltainen, viininpunainen,
samppanja, valkoinen,
limetinvihreä, punainen ja vihreä.

Sansan lautasliinat 4,50 €/pak.
(sis. 20 kpl). Koko 33 cm x 33 cm.
Teksti joko: Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme. Toisistamme
kiitämme. Siunaa myöskin päivämme.
Tai: Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina
luonamme. Auta mua muistamaan,
että kaiken sulta saan. Värit keltainen,
viininpunainen, samppanja, valkoinen, limetinvihreä ja punainen.
Sansan kaulanauha 3,80 €
Teksti: Lähetys
käynnissä −
sansa.fi.
Väri punainen.
Linnunpönttö 30 €
Tyylikäs ja tukeva pönttö vinolla
peltikatolla ja vahvistetulla
lentoaukolla. Työn ystävän
valmistama.
Koko n. korkeus 350 mm x
leveys 150 mm x syvyys 140 mm.
Salvador-risti 5 €
Puinen, värikäs risti.
Yksilöllisenä
käsityönä
El Salvadorista.
Koko 7 cm.

Sansan lautasliinat 5,90 €/pak.
(sis. 20 kpl). Koko 40 cm x 40 cm.

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

Kymmen käskyä
-taulu 30 €
Työn ystävän
valmistama
puinen taulu.
Koko n. 330
mm x 230
mm.
Turvalamppu 20 €
Monikäyttöinen lamppu,
jonka voi magneetilla
kiinnittää esim. auton
konepeltiin. Mukana
hätävalo, turvavyöleikkuri ja ikkunaiskuri.
Tarpeellinen varuste
kaikkiin autoihin!
Sisältää AA-paristot
(2 kpl).
Tarrat 1,30 €/arkki
Enkeli- ja kukka-aiheita
16 tarraa arkilla.

Lisää kuvia ja tietoa
tuotteista löydät
osoitteesta
lahetyskauppa.fi.
Selaile ja tee löytöjä –
anna hyvän kiertää!

lahetyskauppa.fi

ÄÄNITTEITÄ

Tilaa Lähde – osallistut medialähetystyöhön!
Ja samalla olet mukana arvonnassa!
Lähde kertoo maailmanlaajasta medialähetystyöstä juurevasti ja koskettavasti.
Sen sivuilta löytyvät kuuntelija- ja katsojapalautteet, haastattelut ja kenttäkirjeet. Lähdettä lukemalla pysyy myös Lähteellä, Jumalan sanan äärellä.
Lähde-lehti ilmestyy viisi kertaa: tänä vuonna kolme kertaa itsenäisenä
lehtenä ja kaksi kertaa Sana-lehden välissä.
Lähde-lehden tilaajat ja Sansan jäsenet saavat siis Lähteen lisäksi kaksi kertaa
vuodessa Sana-lehden. Ja kaikki Sanan tilaajat saavat kaksi kertaa vuodessa
myös Lähde-lehden. Näin moninkertaistamme lehtemme lukijoiden määrän.

Medialähetys
Sanansaattajat
maksaa
postimaksun

TILAAN LÄHDE-LEHDEN:
kestotilauksena 32 €/vuosi, Suomeen ja muihin Pohjoismaihin
kestotilauksena 43 €/vuosi, Pohjoismaiden ulkopuolelle
opiskelijatilauksena 21 €/vuosi, Suomeen ja muihin Pohjoismaihin
ilmaisen näytenumeron
OSALLISTUN VAIN ARVONTAAN

Saajan nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Maksajan nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja toimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti:
Jos tilaat Lähde-lehden uutena tai asioit Putiikissa 31.3.2017 mennessä, olet mukana arvonnassa. Voit osallistua myös pelkästään arvontaan. Palkinnot on lueteltu sivulla 9.
Voit tilata myös puhelimitse: 019 457 7744 tai 050 564 3511, s-postitse: helmi.mikkola@sansa.fi tai kotisivun
kautta: sansa.fi.

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

13

Lähde 1/2017

”Monissa ohjelmissa
puhutaan kuin suoraan
minun sydämeeni”

1

AMHARA “Asun nyt Somaliassa
armeijan lähettämänä, mutta
olen kotoisin Etiopiasta. Täällä
ei ole seurakuntaa eikä mahdollisuutta kuulla Jumalan sanaa. Jumala on
kuitenkin hyvä. Hän ei hylännyt minua
tänne erämaahan. Hän avasi väylän
kuulla sanaansa – teidän radio-ohjelmienne kautta. Kuuntelen niitä joka päivä.
Elämäni on muuttunut, sillä nyt minusta on tullut todellinen kristitty.” Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko

2

ARABIA “Olen arabian kielen
opettaja Egyptissä, ja olin muslimi, mutta elin pitkään ateistina.
Kun minusta tuli kristitty, kaikki
sukulaiset kääntyivät minua vastaan,
myös mieheni. Katsoin SAT-7 -kanavaa
salaa ja luin Raamattua myös salaa, kun
mieheni ei ollut kotona. Päätin vihdoin
mennä kirkkoon, mutta minua ei hyväksytty siellä. Se oli suuri pettymys ja
masennuin. Voituani keskustella teidän
kanssanne puhelimessa sain rohkaisua ja
päätin saada uskonvahvistusta tv-kanavanne kautta.” SAT-7 Arabic

3

BALI “Olen hindu, naimisissa
ja minulla on kolme lasta. Olen
ahkera ja vaellan lähellä Jumalaa. Mutta sydämessäni ei ole
rauhaa, sillä minulla on ongelmia. Mieheni on sairas, ja minulla paljon velkaa,
450 dollaria. Olen yrittänyt ratkaista
ongelmaani. Koska sukulaisenikaan eivät
piitanneet ongelmistani, tunsin itseni yksinäiseksi. En tiedä, mitä tehdä. Tarvitsen rukoustukeanne. Kiitos, kun kävitte
luonani ja rukoilitte. Tunnen itseni nyt
rauhalliseksi ja minulla on toivo Jeesuksessa. Uskon, että hän auttaa minua ja
siunaa minua, koska hänelle ei mikään
ole mahdotonta.” Heartline FM Bali,

FEBC-Indonesia

4

KAZAKKI Kazakinkielisen
NTL-ohjelman tuottaja kertoo: ”Monilla kazakstanilaisilla
kristityillä ei ole minkäänlaista
yhteyttä muiden kristittyjen kanssa, sillä
he pelkäävät naapureitaan ja sukulaisiaan. Naiset toivon lähteellä -ohjelma
auttaa näitä naisia kuulemaan, kuinka
paljon heidän Luojansa rakastaa heitä.

7
4
2

6

Tapasin naisen, joka oli kadottanut ilon
elämästään täysin ja halusi tehdä itsemurhan. Mutta hän pelkäsi Jumalaa eikä
tiennyt, mitä tehdä. Itkimme yhdessä, ja
annoin hänelle Naiset toivon lähteellä
-ohjelman kuunneltavaksi. Ohjelmassa
sanottiin, että naiset on luotu Jumalan
kuvaksi ja että hän on välittää heistä.
Myöhemmin nainen kirjoitti minulle ja
kertoi, että hän kuuntelee ohjelmaa päivittäin. Sen avulla hän opetteli rukoilemaankin. Myöhemmin hänestä tuli kristitty.
Hän kertoi uskostaan työtoverilleen, joka
myös löysi uuden elämän Jumalan yhteydessä.” TWR

5

KHMER “Meitä on yleensä noin
viiden hengen ryhmä, joka kuuntelee Naiset toivon lähteellä -ohjelmaa sunnuntaisin iltapäivällä.
Aina ennen jumalanpalvelusta kuka
tahansa voi tulla kirkolle kuuntelemaan
ohjelman. Yhä useammat ovatkin alkaneet
tulla. Haluan kertoa teille, että se on hyvä
ohjelma ja saamme siitä paljon tärkeää
tietoa ja oppia. Moni meistä on käynyt
koulua vain vähän. Meidän on vaikea

MERVI VIUHKO mervi.viuhko@sansa.fi

Domini – reformaatio taskussa!
SANSASSA ON parhaillaan työn alla Domini-niminen
mobiilisovellus. Se on kristillistä ja missionaarista elämäntapaa tukeva älykännykän pienoisohjelma.
Domini kutsuu todistajan tehtävään ja mahdollistaa
matalan kynnyksen osallistumisen myös nuorelle sukupolvelle. Sen kautta voi tehdä hyvää ja olla viemässä toivon
sanomaa.
KIRJAPAINOTAIDON AVULLA tieto ja sanoma päätyivät

ihmisten käsiin. Tämä innosti uudistamaan sitä mikä oli
väljähtynyt. Reformaatio on aina etsinyt omalle aikakaudelleen sopivia ilmenemismuotoja.
Nykyisellä informaatioteknologian aikakaudella tieto
uskon uudistavasta voimasta ja sen välittämisestä on
yhden klikkauksen päässä. Älypuhelimeen ladattavalla
pienoisohjelmalla voimme tarjota uudenaikaisen, nopean
ja helpon tavan olla muuttamassa maailmaa.

TAVOITTEENA ON, että reformaation merkkivuonna lä-

hetystehtävä voisi löytää myös perinteistä lähetysväkeä
nuoremman sukupolven. Kutsun todistajan tehtävään ja
sen toteuttamiseen tulisi kulkea taskuissa ja laukuissa mobiilissa muodossa.
Luterilaisella reformaatiolla on vielä paljon sanottavaa
oman aikamme haasteiden edessä. Nykyteknologia tarjoaa
ennennäkemättömät välineet ihmisten tavoittamiseen ja
osallistamiseen.

REFORMAATION MERKKIVUONNA pidetään esillä Martti
Lutheria, hänen teesejään, kansankielistä Raamattua ja

5

1

Reformaatio on aina etsinyt omalle aikakaudelleen sopivia ilmenemismuotoja.
messua, lukutaitoa ja aneista luopumista.
Me suomalaiset olemme saaneet viedä kirkon perinteisen lähetystyön kautta evankeliumin valon lukuisille kansoille. Nyt on aika modernilla tavalla mahdollistaa, että
evankeliumi löytää suljettujen maiden sisälle, tuo toivoa
ahtaissa oloissa kristityille ja tavoittaa kristillisistä arvoista vieraantumassa olevaa osaa omasta kansastamme.

HALU MAAILMAN muuttamiseen ja uudistamiseen ei

ole muuttunut miksikään. Aikatauluhaasteiden keskellä kamppaileva työikäinen suomalainen tarvitsee siihen vain erilaisia välineitä kuin Lutherin aikalainen.
Heittäytyminen reformaation virtaan uudisti 500
vuotta sitten kaavoihin kangistuneiden kristittyjen
uskonelämää. Tätä samaa uskoamme uudistavaa
voimaa janoamme tänään.
Domini, kristillinen applikaatio, voi osaltaan olla kumouksellisella tavalla kutsumassa suomalaisia kristillisten
juuriensa alkulähteille: löytämään, vahvistumaan ja uudistumaan uskossa. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden olla
muuttamassa maailmaa dynaamisen lähetystyön kautta.

3
auttaa lapsia, koska he oppivat koulussa
enemmän kuin mitä heidän vanhempansa
osaavat.” TWR/FEBC-Kambodža

6

KIINA “Yksi kaverini kertoi minulle kotisivuistanne ja pidin niiden sisällöstä heti. Tietokoneeni
alkoi temppuilla, kun kuuntelin
teitä netissä. Siksi latasin kaikki sivuilla
olleet ohjelmat koneelleni ja kuuntelen
niitä melkein joka päivä. Monissa ohjelmissa puhutaan kuin suoraan minun
sydämeeni. Surettaa, etten tiennyt radioasemastanne aiemmin. Nyt voin kuunnella ohjelmat uudelleen moneen kertaan.”

Pelastuksen ääni

7

SUOMI ”Kiitos Rkk-ohjelmasta.
Se on minulle kristityn ’ruisleipää’. Olen kuunnellut jo
yli kymmenen vuotta yleensä
aamulähetyksen aamiaista syödessäni ja
toivottavasti voin jatkaa samalla tavalla
vielä toiset 10 vuotta.” Medialähetys

Sanansaattajat (Sansa)
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Jumala on salattu,
Jumala on valo

LÄHTEELLÄ Uskomme Jumalaan, joka on salattu, joka on toisenlainen, joka on aivan jotain muuta. Hän ei mahdu
ymmärrykseemme, eivätkä mitkään sanamme riitä häntä kuvaamaan. Jumalan ja meidän välillämme on
salaisuuden verho, jonka toiselle puolelle emme pääse kurkkimaan, ainakaan tässä ajassa.
Leena Punkari

Aki Lasonen

S

alaisuuden verho ei kuitenkaan ole täysin läpitunkematon, sillä Jumala
huhuilee meille sen toiselta
puolelta. Hän kertoo itsestään, lähettää viestejä, puhuttelee,
ilmoittaa meille itsensä.
Salatun Jumalan ilmoituksen huipentuma on Jeesus Kristus, Jumalan
Poika, joka tuli ihmiseksi keskellemme.
Erityistä Jumalan ilmoitusta on myös
Pyhä Raamattu, jossa Jumala kertoo
itsestään kaiken sen, mitä meidän tarvitsee tietää – ei siis aivan kaikkea, jotta
salaisuus säilyy salaisuutena, mutta
kuitenkin riittävästi.
Raamatun sivuilla Jumala ilmaisee
itsensä monenlaisissa vertauskuvissa.
Yksi niistä on valo.
Daavid rukoilee psalmissa: ”Herra
on minun valoni ja apuni, ketä minä
pelkäisin?” Jesaja profetoi: ”Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja
Jumalan tunteminen ravitsee hänet.”
Johanneksen evankeliumissa Jeesus
Kristus lausuu itsestään: ”Minä olen
maailman valo.”
Vertauskuvassa kaksi asiaa yhdistetään toisiinsa, tässä tapauksessa valo
ja Jumala. Se ei tietenkään tarkoita, että
meidän tuntemamme valo olisi todella
Jumala, vaan että valossa ja Jumalassa on jotakin samanlaista (mutta silti
enemmän erilaista kuin samanlaista).
Poimin muutaman välähdyksen, jotka
valo-vertauskuva avaa Jumalaamme.

Jumala liikkuu ja
on läsnä kaikkialla

Valoa ei voi vangita. Emme voi napata valoa purkkiin tai koeputkeen,
emme säilöä sitä mihinkään. Kokeilkaa vaikka. Valo on jatkuvaa liikettä,
dynaamista. Se ei ole hetkeäkään paikallaan, vaan rientää eteenpäin.
Näin on myös Jumalan laita. Emme
voi vangita häntä, emme sulkea häntä
koeputkeen ja laboratorioon; Jumala

Seurakuntapastori Aki Lasonen
Lappeenrannan
Joutsenon seurakunnasta puhui salatusta Jumalasta
ja Jumalan valosta
toukokuussa 2016
Medialähetyspäivillä Lappeen
kirkossa.

Jumalan valo loistaa synkimpäänkin
pimeyteen ja valaisee sen kirkkaudellaan.

pakenee ja kaikkoaa sellaisia yrityksiä. Ja aivan kuten valo, Jumalakin on
dynaaminen, liikkuva, aktiivinen. Jo
luomisen alkuhämärissä Jumalan henki
liikkui vetten yllä.
Valoa on kaikkialla, vaikka emme
aina voi nähdäkään sitä. Jopa avaruus, joka näyttää pimeältä, on täynnä
valonsäteitä. Samoin Jumalakin on
läsnä kaikkialla, vaikka emme häntä
näekään: puissa ja pensaissa, meren
syvyydessä ja taivaansinessä, sinussa
ja minussa. Mikään todellisuutemme
kolkka ei ole Jumalalle vieras, sillä hän
on jo siellä.

iSt
ock

RUKOUS Viestinnässä Atlantin takana
uusin ilmaus on ”vaihtoehtoiset totuudet,
vaihtoehtoiset faktat”. Sillä on ruvettu tarkoittamaan asioita, joita pullautetaan todenmukaisten tietojen vastapainoksi ikään
kuin ne olisivat totta, jos totuus ei miellytä.
Ehkä totuudessa ei aina ole aivan
helppo pysyä. Mutta että osa kansasta
lähtökohtaisesti hyväksyy valehtelun maailman suurimpana pidetyssä demokraattisessa valtiossa, jossa suuri osa kansasta on
kristittyjä.
Ethän Jumala salli, että vaihtoehtoisista totuuksista kasvaa koko maailmassa
hyväksyttyjä faktoja. Ethän!

ph
oto

Auta pysymään totuudessa!

Enimmäkseen valo on
meille liian kirkas

Valo on sillä tavalla erikoista, että näemme siitä vain pienen osan. Kaikista
niistä aalloista, joista valo muodostuu,
ihminen näkee vain kourallisen. Suurin osa valosta on ihmissilmälle salaisuus. Tämäkin on totta Jumalasta.
Jumala on paljon suurempi kuin
se, mitä hänestä tiedämme. Suurin osa
Jumalasta on meille salaisuus, aivan
kuten suurin osa valon aallonpituuksistakin, valon spektristä.
Harvoin voimme katsella valoa sellaisenaan, valoa paljaana. Se on meille
liian kirkas. Ajatellaan vaikka Aurinkoa: emme voi katsoa siihen suoraan
ettemme sokeudu.
Mieleeni tulee vahvasti vanhatestamentillinen totuus siitä, että ihminen
ei voi tässä elämässä katsella Jumalaa
kasvoista kasvoihin tuhoutumatta kokemukseensa.

Jumalaakaan emme
näe kasvoista kasvoihin

Näemme kuitenkin valon kaikessa,
mistä se heijastuu. Kun valo osuu
sinuun, se heijastuu sinusta ja muiden
silmät reagoivat heijastukseen: me
näemme sinut.
Jumalaakaan emme näe suoraan
kasvoista kasvoihin. Näemme hänet
siinä, mistä hän heijastuu, niissä het-

kissä ja tilanteissa, joissa hän pysäyttää
meidät, täyttää meidät ihmetyksellä tai
pelonsekaisella kunnioituksella, puhuttelee meitä.
Näemme hänet auringonlaskussa,
vauvan naurussa, rakkaan katseessa, omissa lapsissa tai vanhemmissa,
metsän puissa, taiteessa, leivässä ja
viinissä. Mutta emme näe hänen omia
kasvojaan, vaan niiden heijastuksen.

Valo on pimeyttä
voimakkaampi

Valolla on myös sellainen erikoinen
ominaisuus, että pieni määrä valoa –
sanotaan vaikka kynttilänliekki –
kykenee valaisemaan synkänkin
pimeyden. Valo on aina pimeyttä
voimakkaampi, sillä pimeys joutuu
väistymään valon tieltä.
Jos valo tulee pimeyteen, ei pimeydellä ole muuta mahdollisuutta kuin
kadota. Näin on myös Jumalan laita.
Jumala on voimakkaampi kuin
mikään pimeys, kuin synti, kuin kärsimys, kuin kuolema. Nämä kaikki
pakenevat Jumalan tieltä, ne on tuomittu tappioon. Jumalan valo loistaa
synkimpäänkin pimeyteen ja valaisee
sen kirkkaudellaan.
Kaikki nämä ja monta muutakin
näkökulmaa valo-vertauskuva avaa
meidän Jumalaamme. Saamme luottaa
siihen, että hänen ikuinen ja kaiken
läpäisevä valonsa valaisee kulkumme
niin tässä elämässä kuin siinä uudessakin, joka meille on luvattu. Valoa
elämääsi!
Teksti on puhujan lyhentämä raamatunopetuksestaan Sanan ja rukouksen illassa
Medialähetyspäivillä lauantai-iltana 21.
toukokuuta 2016 Lappeenrannassa.
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Kouluttamassa Intian Gujaratin kristittyjä
nuoria haastattelijoiksi
KIRJE KENTÄLTÄ Sansa on tukenut Intian Gujaratiin radioitavia kristillisiä ohjelmia vuodesta 1991.
Oli siis aiheellista arvioida niiden satoa. Oletuksena oli, että ohjelmat voivat saada aikaan
muutoksen ihmisten elämässä.
Eila Murphy

VIIME SYYS−LOKAKUUSSA

koulutin noin 30 intialaista nuorta
tekemään haastattelututkimusta.
TWR-Intian jälkihoitotyöntekijät olivat rekrytoineet heidät paikallisista
seurakunnista Gujaratin osavaltion
kaakkoiskulmalta.
Tutkimuksen otos rajoittui kristittyihin, koska Gujaratissa on vuodesta
2003 ollut voimassa laki sen varmistamiseksi, ettei ketään pakoteta kääntymään kristityksi. Papin pitää allekirjoittaa lomake, jossa on kristinuskoon kääntyvän henkilötiedot. Luvan
kääntymiseen antaa aluemaistraatti.

ARVIOITAVIKSI VALITTIIN aikaansaannokset kolmella Sansan joko
edelleen tai aikaisemmin tukemalla
radiokielellä: bhili, kukna ja gamit.
Mitä näiden ohjelmien kuuntelijat
ovat oppineet kuulemastaan? Mil-

Eila Murphy

laista muutosta ohjelmat ovat saaneet
aikaan? Mikä kuuntelijoita auttaa
kasvamaan kristittyinä?

TUTKIMUKSEN MUKAAN viestimillä

on merkittävä rooli Jeesuksesta kertomisessa. Lähes kaikki 585 haastateltua olivat median kautta kuulleet
Jeesuksesta – heistä kaksi kolmasosaa
mainitsi sekä radion, Jeesus-elokuvan
että television.
Puolet haastatelluista oli kuullut
Jeesuksesta jossakin tapahtumassa,
vajaa puolet cd:n, MP3:n, dvd:n tai
SD-kortin avulla. Vajaa kolmasosa oli
saanut tietää Jeesuksesta painetusta
sanasta. Internet evankeliumin lähteenä mainittiin harvoin.
Läheiset ihmiset ovat median ohella tärkeitä evankeliumin välittämisessä. Vajaa puolet oli kuullut Jeesuksesta sukulaiselta, kolmannes kyläläiseltä. Ammattilaiset, kuten paikalliset
evankelistat ja ulkomaalaiset lähetit,
mainittiin harvemmin. Joka viides oli
kuullut Jeesuksesta evankelistalta,
joka kahdeskymmenes lähetiltä.

Viikon koulutuksen jälkeen nuoret lähtivät kukin omaan kyläänsä, tehtävänään
haastatella niissä vain kristittyjä. Gamitia puhuvia opiskelijoita luokassa.

KRISTITTYNÄ KASVAMISEN ydinasia näille intialaisille on Raamattu.
Sen tuntemisessa he haluavat tulevaisuudessakin kasvaa, ja se auttaa heitä
kasvamaan. Ohjelmien kristilliset

sisällöt ovat ohjanneet kristinuskon
oleellisen sanoman − Raamatun −
lähteille.

JARNO TEPORA hallituksen puheenjohtaja

Evankeliumin levittäminen kaikille
kansoille viestintäteknologian keinoin
TEHTÄVÄNÄMME MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJISSA

(Sansa) on kertoa Jeesuksesta Kristuksesta kaikille, mutta
erityisesti saavuttamattomille ja vaikeissa oloissa eläville
kansoille uskon syntymiseksi ja Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon vahvistumiseksi. Kyse on Jeesuksen Kristuksen antamasta tehtävästä seuraajilleen viedä evankeliumi
kaikille kansoille ja tämän suunnitelman toteuttamisesta
Jumalan antaman siunauksen turvin.
Niinpä meillä on suuri kiitoksen aihe ollessamme mukana tässä valtavassa Jumalan pelastussuunnitelmassa
koko ihmiskuntaa kohtaan. Viestintäteknologian jatkuva
kehittyminen mahdollistaa evankeliumin viemisen perille
median keinoin myös sinne, missä perinteinen lähetystyö
on mahdotonta tai vaikeaa.

MEILLÄ LUTERILAISEN KIRKON lähetysjärjestönä on ilo

viettää luterilaisen reformaation 500-vuotisjuhlavuotta.
Lähetystön kannalta yksi keskeinen reformaation mukanaan tuoma uudistus oli saada Raamattu kullekin kansalle
omalla äidinkielellä julistettavaksi ja luettavaksi. Tämä
merkitsi aikojen kuluessa suurta muutosta, koska Jumalan sana tuli ymmärrettäväksi eri kansoille, myös meille
suomalaisille.
Näin suomalaistenkin kansakuntana oli mahdollista
juurtua ja sitoutua Raamatun sanaan. Kristillinen usko on

uskoa siihen kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on ilmoittanut
itsensä meille Sanassa ja sanassa: uskoa persoonalliseen
Jumalaan, joka on luonut maailman sanallaan, ja joka on
tullut ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa pelastamaan ihmis- ja luomakunnan synnistä ja joka puhuu meille Pyhän
Hengen kautta sanassaan Raamatussa.
Tätä evankeliumin toivon sanomaa me Sansana haluamme viedä eteenpäin yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten
yhteistyökumppaniemme kanssa, jotta mahdollisimman
monet kansakunnat voisivat iloita omalla kielellään evankeliumin ydinsanomasta Jeesuksesta Kristuksesta.

JEESUS KRISTUS ITSE on sanonut: ”Minä olen tie, totuus
ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun
kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös
minun Isäni.” (Joh. 14:6−7).
Nämä Jeesuksen sanat rohkaiskoon meitä sitoutumaan yksin Kristukseen: (i) seuraamaan Jeesusta, joka
on tie kohti päämäärää, kotia, (ii) suorittamaan omalla
paikallamme Jeesuksen antamaa tehtävää; Jeesus on
totuus, elävä sana koko maailmalle ja (iii) elämään
koko elämä Hänessä; Jeesus on elämä, Jumala teki
perusvalinnan Jeesuksessa meidän syntisten ihmisten
iankaikkisen elämän puolesta.

Leen
a

Pun
kari
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YLEISVIITTEET:

2222 15055
2222 15042
2222 17105

INTIAN MEDIATYÖ:

AFRIKAN RADIOTYÖ:

2222 33338
7111 94001
2222 11004
2222 11033
2222 11046
2222 11088
2222 11114
2222 11101

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

Viitenumeroin
Jokaiselle Sansan ohjelmalle ja työmuodolle on
oma viitenumeronsa, jota on hyvä käyttää tilisiirroissa. Viitenumero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkinnän lahjan
tarkoituksesta (yksi viite/tilisiirto).
Välttämätöntä viitenumeron käyttö ei kuitenkaan ole eli voit
edelleen antaa lahjasi myös merkitsemällä tiedonantoihin
lahjan tarkoituksen. Ensimmäistä kertaa maksaessasi olisi
suositeltavaa, että laittaisit yhteystietosi viestiosaan, jotta
ne välittyisivät kirjanpitäjälle. Mutta et vielä viitenumeroa.

Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): IBAN FI37 5062 0320
0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi
SWIFT/BIC: OKOYFIHH.
Seurakuntien tuelle oma pankkiyhteys ja omat viitenumerot erikseen: www.sansa.fi > Seurakunnille > Seurakuntien viitenumerot

Mediatyön yleiskannatus
Kiina-keräys 2017, mediatyö
Intian radio-ohjelmat
Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
Gujaratinkielinen NTL
Hindinkielinen NTL
Orijankielinen NTL
Intian tv-ohjelmat

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

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

2222 14056
2222 14069
2222 15039
2222 15107
2222 14072
2222 14085
2222 15204

2222 31000
2222 34104
2222 35103
2222 12113
2222 11075

LÄHETIT:

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

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

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:

PROJEKTIT:

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

2222 21104
2222 21007
2222 24004

Turkin tv-ohjelmat
Turkinkielinen NTL
Kazakinkielinen NTL

4444 10010
4444 10023
4444 20026
4444 20055
4444 20042
5555 31008
4444 10049
4444 10052
4444 10065
4444 10078

Kroatian radio-ohjelmat
Inkerin kirkon mediatyö
Itä-Eurooppa Kätketyt aarteet
Kriisiradio Aasiassa
Viestinnän valmennusohjelma,
Intian luterilaiset kirkot
Ezzinet
Murphy
Tapio
Braz de Almeida
Kroatian-työ yleisesti
Kroatian kummitoiminta
Tunér
Chughit
Vähäsarjat
Rissanen

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

Sansan yleiskannatus
Merkkipäiväkeräykset
Testamenttitulot
Raamattu kannesta kanteen
Vaittinen
Erelä

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

Tue Kiinan medialähetystyötä.
Auta tuomaan toivo ja yhteys monissa
haasteissa eläville Kiinan kristityille.

”En voinut vähään aikaan kuunnella ohjelmia… Nyt kokeilin nettiyhteyttä. Se toimi, ja saatoin ladata taas
uusia jaksoja. Olen todella onnellinen!
Vaikkemme ole koskaan tavanneet, on
hienoa olla yhteydessä. Herra siunatkoon teitä!” -kiinalainen kuuntelija

Kännykkäsovellukset auttavat kristittyjä löytämään toinen toisensa!
Esimerkiksi Sansan tukemalla BaoBao-sovelluksella voi kuunnella kristillisiä ohjelmia, tutkia yhteistyökumppanimme FEBC:n digilehteä, lukea
ja jakaa raamatunopetustekstejä sekä etsiä muita kristittyjä. Näin on
mahdollisuus tutustua, tavata ja opiskella yhdessä sekä tukea toisiaan.
Mitä jos joutuisit ylläpitämään uskoasi riisipellolla uskonystäväsi
kännykän kautta?

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

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

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

IBAN

BIC

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

l yksi lyhytaalto-ohjelma (15 min)
Kiinaan 130 €
l taulutietokone raamatunopiskeluun 50 €
l sielunhoitokeskustelu (15 min)
somessa 15 €
Uusi lahjoittaja: jos haluat lisätietoa Sansan työstä
ilmoita yhteystietosi sähköpostilla sansa@sansa.fi tai
puhelimitse p. 019 457 7700.
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

7111 94001
Euro

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

Avaa kännykälläsi
yhteys Kiinan
kristityille!

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Aasiassa yhteisöllisyys
on tärkeää. Muuttovirta
kaupunkeihin lisää
yhteydenpidon tarvetta. Digimedia tarjoaa
uuden mahdollisuuden
kristittyjen yhteydelle.

Kiinan ulkopuolella valmistetut kristilliset radio-ohjelmat ovat Kiinassa
kuunneltavissa myös netissä ja sosiaalisen median kautta. Parin viime
vuoden aikana pääsy joillekin kristillisille sivustoille on estetty ja voidaan
estää uudelleenkin. Tukesi avulla laajennetaan mahdollisuuksia
levittää evankeliumia ja raamatunopetusta satojen miljoonien ihmisten
käyttämillä kanavilla. Työn aika on nyt. Kiitos tuestasi!
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Sansa vahvasti mukana Turussa Kirkkopäivillä
Medialähetyspäivien johtaja, Sansan henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa: ”Kirkkopäivät
on kristittyjä laajasti yhdistävä ekumeeninen
tapahtuma. Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)
keskittää tänä vuonna voimansa Kirkkopäiville, eikä järjestä erikseen Medialähetyspäiviä.
Elokuussa sitten järjestämme Vivamossa Lohjalla
Medialähetyksen elopäivät.”

Kaikkia tarvitaan
Millainen voi olla moniääninen ja moniosaajien
seurakunta? Palkattuja työntekijöitä tarvitaan
mahdollistamaan seurakunnan elämää. Mutta ilman seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten panosta
ei pärjätä. Työ tapahtuu yhdessä – ilolla ja innolla.
Näiden teemojen äärellä ollaan pe 19.5. klo
11−12.30 Turun Kirkkopäivillä ”Vapaaehtoisuus Reformaatio 2.0?” -seminaarissa.
Seminaari avaa uusia näköaloja seurakuntalaisten
osallisuuteen raikkaalla ja ravistelevalla tavalla
sekä tarjoaa käytännön työkaluja omaan seurakuntaan vietäväksi, seurakuntalaisten osallisuuden kasvattamiseksi ja vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseksi. Seminaarissa julkaistaan kirkon
vapaaehtoistoiminnan teesit.
Vapaaehtoisuuden teemaa käsitellään ekumeenisessa hengessä. Englannin anglikaanikirkon
kirkkoherra Dick Lewis alustaa aiheesta "Toisenlainen tapa olla kirkko". Hänen tulkkinaan toimii
kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama Kirkon lähetystyön keskuksesta. Dick Lewis maalaa eteemme
todellisuuden kirkosta, jossa seurakuntalaiset
yhdessä luovat seurakunnan elämän. Paneelissa
keskustelemassa Lewisin kanssa ovat mm. Helsingin Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra Arto
Antturi ja musiikkievankelista Meri-Tuuli ”Jippu”
Elorinne.
Aiheesta käytävän paneelin puheenjohtajana toimii Suomen Punaisen Ristin kehitysjohtaja Tapani
Tulkki. Seminaarin emännöi verkostotoiminnan
johtaja Mervi Viuhko Sansasta ja isännöi tuottaja
Ilkka Kalmanlehto Kirkkopalveluista. Tilaisuus on
katsottavissa suorana nettilähetyksenä osoitteessa youtube.com/sansatv.

Sansan kotisivut osoitteessa sansa.fi
Kirkkopäivien koko ohjelma ja päivittyvää tietoa osoitteessa kirkkopaivat.fi
Elävää sanaa

Kevätkokous jäsenille

Betlehemin tähti johdatti tietäjät Jeesuksen luo.
Tietäjät lähtivät nykyisen Irakin ja Iranin alueilta.
Televisiotuottaja Mikael Tunér kuljettaa uudenaikaisen lähetystyön maailmaan pe 19.5. klo 15−16
medialähetystyön ”Satelliittitelevisio − uusi
Betlehemin tähti” -kanavassa. Hän havainnollistaa myös, kuinka nelikopterikameralla kuvataan
ohjelma-aineistoa. Tunér toimii SAT-7 Parsin
työssä Suomesta käsin Sansan lähettämänä.

Medialähetys Sanansaattajat järjestää Kirkkopäivillä Turussa yhdistyksen kevätkokouksen jäsenille la 20.5. klo 14−17 Seurakuntien toimitalossa,
Eerikinkatu 3.

Satelliittitelevisio välittää evankeliumin ihmisten
olohuoneisiin ja muuttaa hengellistä ja yhteiskunnallista todellisuutta muslimimaissa. Sateliittitelevisio – uusi Betlehemin tähti -kanavan
vieraaksi saapuu SAT-7:n edustaja.
Kirkkopäivien Raamattu2020-työskentelyssä opetetaan koko Raamattu läpi kahdessa neljän tunnin
opetuskokonaisuudessa. Jeremian kirjasta opettaa pe klo 16−16.30 Sansan seurakuntapalvelujen
yhteyspäällikkö, pastori Anitta Vuorela.

Esityksiä ja tietoa
Kansainvälinen nuorten ryhmä M18 Kroatiasta
esiintyy lauantaina kolmessa eri ohjelmassa.
Lisäksi Sansan mediatiimi tuottaa sosiaaliseen
mediaan aineistoa Kirkkopäiviltä. Sansan piste
löytyy myös Logomon kirkkotorilta, Köydenpunojankatu 14.

Lämpimästi tervetuloa!
Yhteys muodostettu −
Medialähetyksen elopäivät
Lohjalla 18.−20.8.2017
Medialähetyksen elopäivillä Lohjan
Vivamossa ovat keskiössä kohtaaminen
ja keskinäisen yhteyden kokeminen.
Tarjolla on ravitsevaa raamatunopetusta
ja tasokasta musiikkia. Lisäksi esillä ovat
Kiinan medialähetystyön ja reformaation
merkkivuoden teemat.
Kirkkohallituksesta on lauantaina 19.8.
mukana reformaation merkkivuoden
koordinaattori Timo-Matti Haapiainen.
Messussa sunnuntaina 20.8. saarnaa
kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama.
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
senioreita, vapaaehtoisia ja työntekijöitä
on mukana ohjelmaa suorittamassa.

Kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt!

RAAMATUNLUKUOPPAAT

innostavat tarttumaan Sanaan päivittäin
• Lukuohjelma ja selitystekstit koko Raamattuun
• Kirjoittajina Suomen tunnetuimpia raamatunopettajia

TAmmi-HU

Hinta
450€ + matkakulut

HETKINEN

Aikuisille
27 € vuosi, 24 € kesto (4 nroa)

Ikä
16+

LIFTARI

Nuorille
21 € vuosi, 20 € kesto (3 nroa)
Tilaa itselle tai ystävälle

www.rll.fi tai tilaukset@rll.fi
p. 045 122 3664 (ma, ti, to klo 10–15)

HTi 2017

Päivämäärä
1.-31.7.2017

Aihetta juhl

aan

TEEMA: JEE ! 50v, 150v ja 500v synttäri
SUS, PELAST
t!
AJANI

Paikka
Kroatia, Kutina

Raamatunlukijain Liitto
Kuvat jensarbogast.de

Summer Mission School

Lähde mukaan opiskelemaan lähetystyön ja median maailmaa Raamatulla
höystettynä. Neljän viikon aikana
opit perusasiat videotuotannosta ja
pääset kokeilemaan erilaisia tehtäviä
kuvaustiimissä. Kesäkoulun tarkoituksena on antaa nuorille kokemus ja
valmiuksia lähetystyön tekemiseen
median kautta.
Lue lisää:
sansa.fi/summermissionschool
Ota yhteyttä
summermissionschool@gmail.com
+358 50 341 5303
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Luukkaan evankeliumin jälkeen
vuorossa 4. Mooseksen kirja
RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu Radio Deissä

taajuuksilla: Espoo–Helsinki–Vantaa
89,0 MHz, Haapavesi 107,4 MHz,
Hämeenlinna 105,9 MHz, Joensuu
107,4 MHz, Jyväskylä 94,1 MHz,
Kajaani 100,0 MHz, Kemi 100,5 MHz,
Kokkola 104,3 MHz 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), Helsinki 103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 MHz,
Kannus 92,7 MHz, Kauhajoki 91,3
MHz, Kaustinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7 MHz, Kuopio 102,9 MHz,
Lestijärvi 99,1 MHz, Mikkeli 97,6 MHz,
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, Savonlinna 89,6 MHz, Seinäjoki 99,1 MHz,
Tampere 107,4 MHz, Turku 88,0 MHz,
Vaasa 103,0 MHz, Viitasaari 89,6 MHz,
Vimpeli 89,7 MHz ja Äänekoski 102,8
MHz.

-radio-ohjelman neljännellä kierroksella
käsitellään lähiviikkoina ensin loppuun
Luukkaan evankeliumi. Sitten on vuorossa
neljäs Mooseksen kirja.
Runsaan 5,5 vuoden aikana käydään
läpi koko Raamattu, lähes jae jakeelta.
Tulevina kuukausina edetään Raamattua seuraavasti:

HEMLIKUU

Viikko 7 Luuk. 16:1−18:43
Viikko 8 Luuk. 19:1−21:38
Viikko 9 Luuk. 22:1−62

MAALISKUU

Viikko 9 (jatko) Luuk. 22:63−24:53
Pe 3.3. klo 20−21.30 Juhlalähetys: Rkk
täyttää 20 vuotta
Viikko 10 4. Moos. 1:1−6:4
Ma 6.3. Teemaopetus
Viikko 11 4. Moos. 6:5−14:4
Viikko 12 4. Moos. 14:5−19:22
Viikko 13 4. Moos. 20:1−24:14

HUHTIKUU

Viikko 14 4. Moos. 24:15−31:12
Ma 3.4. Teemaopetus

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori

Jukka Norvanto. Toimittajana ja juontajana toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka
sijaistaa Elina Vaittista elokuun 2017
loppuun. Lähetysaiheisia haastatteluja toimittaa muun muassa Merja Kauppinen.
Jokaisen kuukauden ensimmäisenä
maanantaina kuullaan ajankohtainen
teemaohjelma. Helmikuun teemaopetus
radioitiin 6.2.2017. Seuraavat lähetetään 6.
maaliskuuta ja 3. huhtikuuta.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN

(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta voi
seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21 (uusinnat arkisin klo 2 ja klo 6) ja Järviradiossa ma‒pe klo 6.30.
Opetukset ovat kuultavissa myös internetin kautta Sansan omilta audiosivuilta sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät myös jo
radioidut opetukset ja tulevien opetusten
päivittäiset otsikot.
Lisäksi omaan älypuhelimeensa tai
taulutietokoneeseensa voi ladata mobiilisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa.
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja
Windows-versiot.

Boråsin lähiradiossa (närradio) ja
Pohjois-Norjassa sijaitsevan lähiradion, Radio DSF:n, kautta.

Vastuu Herran jalometallivarannosta
TALOUS Päätämme minitaloussarjamme taseen vastattavaa-osioon. Tase on tuiki tärkeä
omaisuudesta ja veloista kertova raportti. Se kertoo aina tietyn hetken, yleisimmin tilikauden
päätöshetken, tilanteen.

ENSIN TASEESSA kuvataan omaisuus, jolla järjestö vastaa velvoitteistaan, siitä nimi vastaavaa. Sen jälkeen
esitetään kaikki ne taloudelliset
sitoumukset ja vastuut, joista järjestön on vastattava, nimenä luontevasti
vastattavaa.
Vastattavaa-osio, passiivat, kertoo mistä raha on peräisin: pääoma
on joko omaa tai vierasta. Omassa
pääomassa esitetään osakepääoma
tai panostus, jonka perustajat ovat
sijoittaneet toimintaan alkuvaiheessa.
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)
on yhdistys, jolla ei ole lainkaan osakepääomaa.
Toiminnasta kertyneet ylijäämät,
tilikausien säästöt, ovat eriä, joista

Lähde

RADION ÄÄRESSÄ juhlitaan Sansan Raamattu kannesta kanteen -ohjelman 20-vuotista taivalta. Lähetys
myös kuvataan ja välitetään suoralähetyksenä Rkk:n Facebook-seinällä
https://www.facebook.com/raamattukannestakanteen.
Radio Dein suorassa lähetyksessä
perjantaina 3.3. kello 20−21.30 ovat
mukana pastori Jukka Norvanto ja
kaikki juontajat vuosien varrelta:
Inga-Lill Rajala, Elina Vaittinen ja
Elina Tuohisto-Kokko. Muitakin vieraita on luvassa.
Tervehdyksiä on tiedossa ainakin
Piibel kaanest kaaneni -ohjelman
pastori Aare Kimmeliltä Virosta, musiikkievankelista Meri-Tuuli ”Jippu”
Elorinteeltä, radioraamattukoulusihteerinä aikaisemmin työskennelleeltä, Sansan seniori Pirjo Juntuselta
ja Rkk-ohjelman herättämiin kysymyksiin nykyisin vastaavalta Sansan
henkilöstöjohtaja, pastori Marko
Pihlajamaalta.
Juhlalähetyksen juontavat mediatuottaja Merja Kauppinen ja Rkk-tiimin vetäjä, mediakehitysjohtaja Ilkka
Kastepohja Medialähetys Sanansaattajista (Sansa).
VOIT LÄHETTÄÄ oman tervehdyksesi Rkk:n Facebook-seinälle https://
www.facebook.com/raamattukannestakanteen tai tekstiviestinä numeroon
050 564 3798 ja kertoa, mitä Raamattu
kannesta kanteen -ohjelma sinulle
merkitsee.

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu lisäksi Ruotsissa

Timo Lankinen

Tule juhlimaan
20-vuotiasta
Rkk-ohjelmaa!

yhdistyksen on kannettava vastuuta
jäsenilleen ja sidosryhmille. Alijäämät
(tappiot) pienentävät omaa pääomaa.

VIERAS PÄÄOMA jakautuu lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen. Alle vuoden
kuluessa maksettava vieras pääoma
merkitään lyhytaikaiseksi. Sansalla ei
ollut päättyneellä tilikaudella lainkaan pitkäaikaista, yli vuoden aikana
erääntyvää vierasta pääomaa, kuten
pitkäaikaista pankkilainaa.
Lyhytaikaisissa erissä esitetään
muun muassa ostovelat, verovelat,
palkkavelat sekä monenlaiset siirtovelat, joihin niputetaan seuraavalle tilikaudelle kuuluvia laskennallisia eriä.
TASE KERTOO yhdistyksen taloudellisesta vakaudesta. Jos omaisuuden

arvo kirjanpidossa ei riittäisi kattamaan velkoja, olisi kriisin hoitamiseksi tilanne saatettava kestävälle
pohjalle.
Sansan talouden kannalta tärkeässä asemassa ovatkin ne medialähetystyön ystävien testamentteina lahjoittamat varat, jotka taseen omassa
pääomassa ovat mahdollistamassa
työn tarkoituksen toteutumista: Jumalan toivoa luova ja pelastava sana
on vietävä kaikille kansoille, myös
suljettujen rajojen taakse.
Sitä työtä on tehtävä suunnitelmallisesti ja tehokkaasti vastaten varojen
käytöstä paitsi lahjoittajille niin myös
kaikkien lahjojen antajalle, Jumalalle.
"Hopeat, kullat Herran on, päiväni
myös ovat Herran."

Mobiilisovelluksista
uudet versiot
ja uudistetut
Rkk-kotisivut
Lähde

RKK-OHJELMAN mobiilisovelluksia uudistetaan parhaillaan. Päivitetyt
mobiiliapplikaatiot Android- ja iPhonepuhelimiin julkaistiin jo joulukuussa.
Windows-käyttäjille uusi sovellus
valmistuu vuoden 2017 ensimmäisellä
neljänneksellä. Myös uudet Raamattu kannesta kanteen -internetsivut on
avattu alkuvuodesta.
Uusissa sovelluksissa on korjattu
teknisiä virheitä ja lisätty uusia ominaisuuksia.
− Sekä nettisivujen että sovellusten päivittäminen ja uusiminen on
tapahtunut vapaaehtoisvoimin, josta
suuri kiitos heille, sanoo Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) mediakehitysjohtaja, Rkk-tiimin vetäjä Ilkka
Kastepohja.
− Kiitos myös jokaiselle nettisivun tai mobiilisovelluksen käyttäjälle
kehitysideoista ja vikailmoituksista.
Yhdessä saamme kehitettyä sivustosta
ja sovelluksista entistä parempia.
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Kevättalven 2017 tapahtumia
▶▶ 12.2. HELSINKI Helsingin
vapaaseurakunnassa, Annankatu 1, klo 11 jumalanpalvelus,
Ilkka Kastepohja puhuu Sansan
mediatyöstä.

kossa, Siltakatu 18, klo 10 messu,
saarna Salamat Masih. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srkkeskuksessa, Harjukatu 9,
Masih (seniori).

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

▶▶ 7.3. IMATRA Olavinkulman
Lyhdyssä, Olavinkatu 13, klo 14
medialähetyspiiri, Pirjo Hyövälti.

▶▶ 12.2. HATTULA Hattulan kirkossa, Kirkkotie 29, klo 10 messu,
saarna Salamat Masih. Messun
jälkeen lähetystilaisuus SAT-7:n
työstä, Masih (seniori).
▶▶ 13.2. ALAJÄRVI/Lehtimäki
Lehtimäen kunnantalon auditoriossa, Kunnantie 2, klo 12.30
kahvi, 13–14.30 eläkeläisten
päiväluento: Vapaaehtoisuus
voimavarana, Mervi Viuhko.
▶▶ 13.2. KOUVOLA Kouvolan
srk-keskuksen Martta-salissa,
Savonkatu 40, klo 14 evankelinen lähetyspiiri, Salamat Masih
(seniori).
▶▶ 15.2. TAMPERE/Tuomiokirkkosrk Kalevan kirkossa, Sali 1,
klo 13 Kalevan Hannat ja Hannut
-piiri, Marjut ja Amarjit Chugh
(seniorit).
▶▶ 17.2. KAJAANI Karoliinan
kammarissa, Brahenkatu 14,
klo 16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen
(seniori).
▶▶ 20.2. ALAVUS Olohuoneessa,
Kirkkotie, klo 11 Medialähetyksen
tuokiohartaus, Mervi Viuhko.
▶▶ 22.2. TAMPERE/Messukylä
Kaukajärven srk-talossa, Keskisenkatu 20, klo 9.30 naisten
aamukahvi. Siskolle kans, Hannatyö auttaa maailman naisia,
Liisa Heinänen (H-lähettiläs).
▶▶ 22.2. KAUHAJOKI Aron srkkodissa, Keskustie 4, klo 18 lähetysilta, Marja-Liisa Ezzine ja David
Ezzine (seniori).
▶▶ 26.2. YLIVIESKA/Merijärvi
Merijärven srk-kodissa, Kirkkotie
14, klo 13 messu. Sen jälkeen
ilmainen ruokailu ja laskiaisrieha.
Sansan työn esittely, Aulis Vakkilainen (VAT).
▶▶ 27.2. HYVINKÄÄ Srk-keskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu
16, klo 18.30 Israel raamattu- ja
rukouspiiri, Mervi Viuhko.

▶▶ 7.3. HÄMEENKYRÖ Isopappilassa, Yrjö-Koskisentie 6, klo 18
Naistenkahvila. Siskolle kans,
Hanna-työstä kertoo Liisa Heinänen (H-lähettiläs).
▶▶ 8.3. AKAA/Kylmäkoski
Kivisenlinnan Galleriakirkossa,
Kinnarinkatu 13 (Sotkia), klo 18
Sanan ja laulun illassa naistenpäivänä Liisa Heinänen (H-lähettiläs) kertoo Hanna-työstä.
▶▶ 12.3.TAMPERE/Harju Tesoman
kirkossa, Tesomankuja 11, klo 10
messu, saarna Marko Pihlajamaa.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Pihlajamaa.

▶▶ 19.2. MÄNTSÄLÄ Kirkossa, Vanha Porvoontie 8, klo 10
messu, saarna Timo Reuhkala.
Messun jälkeen srk-keskuksessa,
Urheilutie 1, lähetyslounas ja
lähetystilaisuus, lähetyssihteeri
Eija Koskela ja Reuhkala.
▶▶ 19.2. TURKU ja KAARINA/Kaarina Kaarinan kirkossa, Voudinkatu 2, klo 10 messu, Pirjo Hintsa.
Messun jälkeen lähetystilaisuus,
Pirjo Hintsa (H-lähettiläs).
▶▶ 19.2. KALAJOKI/Himanka
Kirkossa, Huhdantie 13, klo 10
messu, saarna Arja Savuoja.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
srk-kodilla, Huhdantie 13, Medialähetys – Aasian haasteet ja
mahdollisuudet, Savuoja.

▶▶ 14.3. SASTAMALA Vammalan
srk-talossa, Asemakatu 6, klo 9.30
perhekerho. Mitä on Hanna-työ,
Liisa Heinänen (H-lähettiläs).

▶▶ 19.2. KIRKKONUMMI/Suomalainen srk Pyhän Mikaelin kirkossa, Tallintie 1, klo 10 messu,
saarna Pekka Kiuttu. Lähetyslounas ja lähetystilaisuus, Kiuttu
(seniori).

▶▶ 15.3. OULU/Oulunsalo
Pysäkillä, Kauppiaantie 5, klo 18
lähetyspiiri. Medialähetys –
ajankohtaisempi kuin koskaan,
Arja Savuoja.

▶▶ 19.2. HYVINKÄÄ Kirkossa,
Hämeenkatu 16, klo 10 messu,
saarna Juha Auvinen. Viereisessä
Srk-keskuksessa lähetystilaisuus,
Auvinen.

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

▶▶ 24.–25.3. OULU Oulun Rauhanyhdistyksen tiloissa, Professorintie 7, Jaetut eväät –
jumalanpalveluspäivät.
Mukana Arja Savuoja.

sansa@sansa.fi

▶▶ 19.2. TAMPERE/Messukylä
Messukylän kirkossa, Messukylänkatu 54, klo 10 messu, saarna
Salamat Masih. Kirkkokahvit
ja Sansan työn esittely, Masih
(seniori).
▶▶ 19.2. HÄMEENLINNA/
Hämeenlinna-Vanaja Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, klo
10 messu, saarna Marko Pihlajamaa. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus Keskusseurakuntatalolla, Rauhankatu 14,
Pihlajamaa.
▶▶ 19.2. JOKIOINEN Srk-talossa,
Temppelitie 2, klo 10 messu,
saarna Merja Vuohela. Messun
jälkeen lähetystilaisuus Kiinan ja
Aasian mediatyöstä, Vuohela.
▶▶ 19.2. LAHTI/Laune Kirkossa,
Tapparakatu 22, klo 10 messu,
saarna Matti Korpiaho (seniori).

1, klo 11 messu, mukana Anitta
Vuorela. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Vuorela.
▶▶ 19.2.PORI/Meri-Pori Pihlavan kirkossa, Pihlavan kirkkotie
5, klo 10 messu, saarna Marja
Soikkeli. Messun jälkeen lähetystilaisuus kirkon srk-salissa,
Soikkeli.
▶▶ 19.2. NURMIJÄRVI Nurmijärven kirkossa, Aleksis Kiventie 5,
klo 10 messu. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja kolehtikohteen
esittely, Päivi Leino (VAT).
▶▶ 19.2. VIITASAARI Kirkossa,
Kirkkotie, klo 10 sanajumalanpalvelus, saarna Mervi Viuhko.
Jumalanpalveluksen jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus:
Evankeliumia median kautta
Kiinan miljardikansalle, Viuhko.
▶▶ 19.2. PÄLKÄNE/Luopioinen Kirkossa, Niementie 2, klo
10 messu, saarna Timo Vasko
(Sansan hallituksen jäsen).

▶▶ 19.2. HELSINKI/Pakila Hyvän
Paimenen kirkossa, Palosuontie

Mukana mm. Seija Uimonen, Sri Nissi (kuvassa) sekä
Turun seudun hannat. Paikkana Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kurssi- ja leirikeskus Sinappi,
Sinapintie 74. Leirin hinta koko ajalta 75 €, yhdeltä
yöltä 60 €. Tervetuloa rakentumaan Sanan, rukouksen
ja maailman naisten asioiden äärellä. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset 15.2. mennessä helmi.mikkola@
sansa.fi tai p. 050 564 3511.

▶▶ 19.3. TURKU ja KAARINA
Mikaelinkirkossa, Puistokatu 16,
klo 18 Sansa goes Tuomasmessu.
Mukana Marja Soikkeli ja muita
sansalaisia.
▶▶ 22.3. YLÖJÄRVI/Kuru Kurun
srk-talossa, Kirkkotie, klo 18 lähetysilta. Evankeliumi synnyttää
uskoa – medialähetystyö tavoittaa, Matti Korpiaho (seniori).

▶▶ 19.2. HYVINKÄÄ Kirkossa,
Hämeenkatu 16, klo 17 Tuomasmessu, keskustelusaarnassa
Saija Lottonen ja Pekka Kiuttu
(seniori).

Hannat liikkeelle -leiri
3.−5.3. Turussa

▶▶ 19.3. KOKKOLA/Suomalainen
srk Kokkolan kirkossa, Läntinen
Kirkkokatu 12, klo 10 messu,
saarna Arja Savuoja. Kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus Lähetyssopessa, Läntinen Kirkkokatu 19.
Medialähetystyö tavoittaa
Intiassa, Savuoja.

▶▶ 5.3. HEINOLA Heinolan kir-

sansa.fi

Sansan kolehtipyhänä 19.2.
on aiheena Jumalan sanan kylvö

Kuva Leena Punkari

▶▶ 24.–26.3. KAUNIAINEN
Suomen Raamattuopistolla,
Helsingintie 110, Minun nimeni
tähden – Vainottujen kristittyjen
viikonlopputapahtuma. Järjestäjinä SRO, Kylväjä, Open Doors
ja Sansa.

laisuus, Medialähetyksen mahdollisuudet Kiinassa, Savuoja.

▶▶ 26.3. ROVANIEMI Korkalovaaran kappelilla, Vaaranlammentie
3, klo 13 messu, saarna Arja Savuoja. Kirkkokahvit ja lähetysti-

Sansassa srk-vierailuja työntekijöiden lisäksi tekevät vapaaehtoiset aluetyöntekijät
(VAT), Sansan työstä eläkkeelle

sansa.fi/mediapankki

▶▶ 27.3. SODANKYLÄ Srk-talolla,
Papintie 2, klo 18 seurakuntailta.
Ikkunoita medialähetyksen maailmaan, Arja Savuoja.

Medialähetys Sanansaattajat

siirtyneet seniorityöntekijät
(seniori), kirkon ja lähetyksen
alalta eläkkeelle siirtyneet
seniorityöntekijät (seniori),
seurakuntien nimeämät Sansalähettiläät (S-lähettiläs) ja Sansan nimeämät Hanna-lähettiläät (H-lähettiläs) sekä Sansan
hallituksen jäsenet.

@Sanansaattajat
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Näkövinkkeli on seurakunnan

Leena Punkari

MUKANA MISSIOSSA Yhteyspäällikkö Anitta Vuorela Sansan seurakuntapalveluissa vastaa yhteyksistä seurakuntiin ja yhdistyksen työtä tukeviin yhteisöihin.
Hän haluaa olla tiiminsä kanssa silta Sansan ja seurakuntien välillä, Sansan ja
tukijoiden välillä.
Leena Punkari

Y

hteyspäällikkö Anitta
Vuorela on syntynyt Helsingissä, jossa nykyisinkin
asuu. Sukujuuria hänellä
on Pohjanmaalla ja Kainuussa. Paikallisseurakunta oli tuttu
ympäristö jo lapsuudessa, lähetystyökin tuli tutuksi pyhäkoulussa.
Anitta on koulutukseltaan juristi ja pastori. Hän on ollut töissä
niin perheyrityksessä, järjestöpuolella kuin seurakunnassa, viimeksi
Kauhajoella.
Medialähetys Sanansaattajissa
(Sansa) Anitta aloitti yhteyspäällikön sijaisena maaliskuussa 2014.
Sittemmin tehtävä on vakinaistunut ja monipuolistunutkin.
− Työssäni on hyötyä, että on
kokemusta seurakunnista sekä
työntekijänä että luottamushenkilönä, Vuorela sanoo.
− Sansassa minulla on aina
seurakunnan näkövinkkeli ja toki
seurakuntiin sitten myös Sansan
näkövinkkeli. Yritän ajatella asioita
molemmin päin.

Sansa on palvelija

Vuorela pyrkii työssään katsomaan
kokonaisuuksia.
− Toimin seurakuntapalvelutiimin vetäjänä ja koordinoin Sansan
hiippakunnallista työtä. Yhteistyösopimukset ovat erityisalueeni
seurakuntapalveluissa, Merja Vuohelan vastuulla ovat seurakuntavierailut. Lisäksi tiimiin kuuluvat
Arja Savuoja ja Raili Tapio.
− Hyvinkäällä jaamme Merjan
kanssa työhuoneen ja tuuraamme toisiamme. Tiiminä meillä on

muun muassa säännölliset Skypekokoukset. Yritämme olla vuorovaikutuksessa ja pitkäjänteisesti
rakentaa medialähetystyön tulevaisuutta.
Anitta korostaa seurakuntien
ja seurakuntalaisten asemaa lähetystyön tekijöinä.
− Yhteydenpito seurakuntien
lähetyssihteereiden ja kansainvälisen työn sihteereiden, lähetyspappien ja kirkkoherrojen kanssa on
antoisaa. Sansana haluamme tukea
ja auttaa, tehdä yhteistyötä. Sansa
on palvelija.
Paineita kuitenkin riittää
tiukentuneessa taloustilanteessa
puolin ja toisin.
− Uusia yhteistyösopimuksia
ei synny, kuten joskus aikaisemmin. Sopimuksia myös vähennetään ja taloudellinen tuki vähenee, kun esimerkiksi seurakuntia
yhdistetään. Mutta rukoilemisen
jatkaminen kantaa myös!

Rukous on tukijalka

Anitta Vuorelan elämässä rukous ja
Raamattu ovat merkittävässä asemassa.
− Rukous on työn tukijalka.
Sansan brändissä sanotaan hyvin:
”Rukous avaa sydämiä, muuttaa
meitä ja auttaa lähtemään liikkeelle toteuttamaan Jumalan antamia
tehtäviä.”
Anitta on ollut Sansassa aloittamassa Rukouskummi-toimintaa.
Erityisesti yhdistyksen työntekijöille kotimaassa on kuulosteltu
esirukoilijoita, koska lähetystyöntekijöiden puolesta rukoillaan
säännöllisesti muun muassa lähe-

KYLLÄ KIITOS,
Haluan liittyä
Medialähetys
Sanansaattajien
kannattavaksi jäseneksi
henkilöjäsen 45 €/vuosi
opiskelija 30 €/vuosi
eläkeläinen 30 €/vuosi
Jäsenenä saan Lähde-lehden.
Nimi
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Päiväys
Allekirjoitus

− Mikään muu ei vaikeina aikoina kestä
kuin Raamatun sana.
Se on luja kallio, joka
ei petä askelten alla,
Anitta Vuorela sanoo.
Hänen unelmansa on
ymmärtää Raamattua
entistä syvemmin.

tysrenkaissa.
Joulunpyhinä ylittyi sadan rukouskummin raja. Osa tekee yhden
neljänkymmenen päivän rukouspestin, osa haluaa jatkaa pidempään.
− 100 rukoilijaa kertaa 40 päivää on 4 000 päivää. Mikä määrä
rukousta!, Anitta ihastelee. Hänen
unelmansa on rukouskummitiimi,
jossa joku aina päivystäisi.

Hetkinen Raamatun äärellä

Vuorela pitää säännöllistä Raamatun
äärellä olemista tärkeänä.
− Raamattumaraton, johon
osallistuin seurakunta-aikanani, oli
valtava kokemus. Luimme Raamatun läpi vartin vuoroissa. Oli tosi
siunattu olo, kun lopetimme.
− Toissa vuonna olin mukana
Raamatunopetusakatemiassa, jota

Eero Junkkaala vetää. Siihen kai
juontuu, että olen nyt Kirkkopäivillä opettamassa Raamattua läpi.
Minun osuuteni on Jeremian kirja.
Anitta Vuorela edustaa Sansaa
Raamatunlukijain Liiton (RLL) hallituksessa. Ensin hän oli varajäsen,
nyt varsinainen. Viime vuonna hän
kirjoitti Hetkiseen muutaman selitystekstin.
Anitta hymyilee tilanneensa
itselleen Hetkistä, aikaisemmin
Luemme Raamattua, vuodesta
1985. Kaikki numerot ovat tallessa.
Liftari, aikaisemmin Lukkari, on
toisinaan valikoitunut lahjaksi.
− Sansan Raamattu kannesta kanteen -ohjelma ja RLL:n työ
täydentävät hienosti toisiaan. On
hyvä iltaisin irrota ruudusta ja
kuunnella hetkinen Rkk-ohjelmaa
tai lukea Hetkistä.

Sansa
maksaa
postimaksun

LIITY NYT
Sansan kannattavaksi jäseneksi
Medialähetys
Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Unelmamme on, että yhä useampi ihminen
maailmassa kuulisi sanoman Jeesuksesta.
Sansa löytää mediat, joilla evankeliumi
tavoittaa laajasti maailman pimeimmätkin
kolkat.
Tämän näyn toteuttamiseksi haastamme
Sinut Sansan kannattavaksi jäseneksi. Jäsenenä
saat viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Lähdelehden ja kaksi Sana-lehden numeroa. Sinulla
on puheoikeus Medialähetys Sanansaattajien
kevät- ja syyskokouksissa.

Voit liittyä jäseneksi myös netissä:
sansa.fi

