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JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Te kaikki kansat tulkaa…
KIRKKOPÄIVILLE TURKUUN KOKOONTUU

toukokuussa suuri joukko kirkon, yhteiskunnan,
järjestöjen ja seurakuntien väkeä. Reformaation
merkkivuosi näkyy tapahtumassa. Päivät tarjoavat
monipuolisesti myös lähetyksen ja kansainvälisen työn näkökulmia. Monien ohjelmasisältöjen
tuottajina ovat kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon
Ulkomaanapu.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT ON

yhdessä muiden järjestöjen kanssa rakentamassa
kirkkoa. Sansan järjestämiä kokonaisuuksia ovat
perjantaina 19.5. Vapaaehtoisuus – Reformaatio
2.0? ja Satelliittitelevisio – uusi Betlehemin tähti.
Molemmissa on nimekkäitä koti- ja ulkomaisia vieraita. Sansan edustaja opettaa myös Kirkkopäivien
Raamattu 2020 -raamattuakatemiassa, jossa koko
Pyhä kirja käydään läpi kahdessa neljän tunnin
opetuskokonaisuudessa.
Kansainvälinen nuorten ryhmä M18 Kroatiasta
esiintyy perjantaina ja lauantaina eri ohjelmissa.
Lisäksi Sansan mediatiimi tuottaa päiviltä juttuja
sosiaaliseen mediaan. Sansan piste löytyy Logomon kirkkotorilta. Yhdistyksen kevätkokous jäsenille on lauantaina 20.5. Seurakuntien toimitalossa.

SUOMEN KESÄ TARJOAA monia hengellisiä

juhlia. Sansa on mukana myös muun muassa
Kirkastusjuhlilla Heinävedellä 29.7. Vielä loppukesällä Sansa järjestää Medialähetyksen elopäivät
18.–20.8. Lohjan Vivamossa.
Leena Punkari

KOTOISIA KESÄJUHLIAMME SUUREMMAN

kansojen kirjon kokoaa Luterilaisen maailmanliiton (LML) 12. yleiskokous Namibian Windhoekissa 10.–16. toukokuuta. Kokoukseen odotetaan

Saamme rohkaistua siitä, että
Jumala on uskollinen, vaikka tässä
hänen luomassaan maailmassa
myllertää.
ennätysmäärää osanottajia 145 jäsenkirkosta ja 98
maasta. He edustavat maailman noin 75 miljoonaa
luterilaista kristittyä. Joukossa ovat myös LML:n
suomalaisten kumppanien, Medialähetys Sanansaattajien, Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun, edustajat.
Yleiskokouksen teema on Jumalan armon vapauttamat (Liberated by God´s Grace). Teemalla
liitytään 500 vuotta sitten käynnistyneen reformaation keskeisiin periaatteisiin. Yleiskokouksen
alateemat koskettavat aikamme haasteita: pelastus
– ei kauppatavaraa, luomakunta – ei kauppatavaraa, ihminen – ei kauppatavaraa.

MIKSI KOKOONTUMINEN YHTEEN on niin tärkeää? Otsikkolaulun säkeen loppu kuuluu ”… nyt
Herraa kiittämään!” Kristityillä on paljon aihetta
yhteiseen kiitokseen. Saamme rohkaistua siitä, että
Jumala on uskollinen, vaikka tässä hänen luomassaan maailmassa myllertää.
Ylösnoussut Kristus on koko maailman Herra ja
Vapahtaja. Pyhä Henki johtaa kirkkoaan. On myös
hyvä yhdessä tutkailla ajan merkkejä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia tavoittaa heitä, jotka vielä
ovat uskosta osattomia. Te kaikki kansat tulkaa!

Herran palveluksessa
Merja Vuohela

OLETKO KOHDANNUT ihmiskaupan

uhria? Oletko katsonut häntä silmiin ja
nähnyt suunnattoman tuskan, arvottomuuden tunteen, pelon ja kauhun? Hän
näyttää pelkältä kuorelta, aivan kuin ei
olisi enää ihminen, mutta samanaikaisesti
koko hänen olemuksensa huutaa apua.
Kaikki hänen sisällään ei ole vielä kuollut, toivon siemen itää edelleen hänen
sydämessään.
Ehkä kysyt missä on hänen ihmeensä? Missä on Jumala? Meidän kristittyjen
tehtävä on kulkea hänen rinnallaan ja
auttaa. Meidän tehtävämme on kertoa hänelle Jeesuksesta, elävän Jumalan pojasta.
Tehkäämme se Kätketyt aarteet -ohjelman
avulla, Toivoa naisille -radio-ohjelmissa ja
rukoillen!

Aura Laihinen

SIMON PIETARI vastasi: ”Sinä olet
Messias, elävän Jumalan poika.” Jeesus
sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon,
Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka
on taivaissa.”
Pietari tunnustaa uskonsa, Jeesus on
Messias, elävän Jumalan poika. Pietari,
fariseukset ja koko suuri kansanjoukko
olivat todistaneet lukuisia Jeesuksen
tekemiä ihmetekoja. Miksi vain Pietari
tunnusti Jeesuksen Jumalan pojaksi?
Kaiken kokemansa lisäksi Pietari
tarvitsi myös Jumalan ilmoitusta, joka
synnytti Pietarissa uskon. Kukaan ei voi
ymmärtää Jeesuksen olevan Messias,
ellei Pyhä Henki kirkasta sitä hänelle.
Uskon syntymisessä on aina kysymys
salaisuudesta ja ihmeestä. (16.7. Apostolien päivä, Matt. 16:15−17.)
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JUTTU: Arabiankielisten lastenohjelmien tuottaja ja juontaja Essam Nagy
kertoo Lähi-idän lapsista, kristinuskosta ja
SAT-7 Kids -kanavasta.

IKKUNA

Ilmoitushinta

I-print Oy, Seinäjoki
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LÄHTEELLÄ Kristillinen usko on
täyttä elämää ja iloa jo nyt.
RUKOUS

ilmestyy 29.9.2017. Lehteen
tarkoitetun aineiston tulee
olla toimituksessa 25.8.2017.

Kannen kuva
SAT-7 Kids

Reformaatio oli myös
missionaarinen laululiike

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.

Lutherin kirjoittamat 37 virttä olivat pääasiassa
tähdätyt seurakuntalaisten uskon sisällön elävöittämiseen ja evankeliumista syntyvään iloon.
Muutamissa virsissä kuitenkin tulee selkeästi esiin
käsitys, että evankeliumi kuuluu koko maailmalle.
Sivu 5.
Matti Korpiaho

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

LÄHDE 3/2017 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään
aina omin jaloin. Tässä numerossa on 4-sivuinen tiivistelmä Sansan työstä 2016, joten esillä ovat erityisesti
10/40-ikkunan maat. Lisäksi on muun muassa kokemuksia Intiasta ja Kirkkopäiville tulevan Essam Nagyn
ajatuksia SAT-7 Kidsin työstä.
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Kevätarvonnan puusalkku
Kokkolaan

SANSASSA suoritettiin huhtikuussa arvonta kaikkien
31.3. mennessä Lähetyskauppa Putiikissa asioineiden,
Lähde-lehden uutena tilanneiden sekä osallistumislomakkeen palauttaneiden kesken.
Kevätarvonnan voittajat: 1. Puusalkku, Salme Heino, Kokkola, 2. Lähde-lehden vuosikerta, Arja Heiskanen, Kotka, 3. Hanna-huivi, Juhani Kauppila, Pirkkala,
4. Sansan T-paita, Taru Sahla, Aura, 5. Pirkko ja Terttu
Välimäen Elävää vettä -cd, Eira Lindström, Helsinki.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!

Tiina Virtanen Hollantiin
TWR-Euroopan työhön

Ari Suomi

HELSINKILÄINEN HSOSIHTEERI Tiina Virtanen
on medialähetystyön
konkari. Hän oli ensimmäisen jakson Medialähetys Sanansaattajien
(silloin Sanansaattajat)
palveluksessa vuosina
1985−1996. Palveluspaikkoina olivat TWR:n Euroopan-toimisto Hollannissa, ICMC-konferenssi
Englannissa ja TWR:n
toimisto Monacossa.
Tämän jälkeen Virtanen siirtyi muihin tehtäviin
ja palasi Sansaan 2001−2002, jolloin hän työskenteli
puoli vuotta SAT-7:n toimistolla Kyproksessa. Jälleen
muiden tehtävien sekä Mongoliassa Kylväjän lähettinä vietetyn kahden vuoden työkauden jälkeen Tiina
kutsuttiin Sansaan vuonna 2010. Tehtävänimike on
materiaalikoordinaattori, ja työsuhde jatkuu.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ SANSAAN tuli tieto, että TWR-Euroopan toimistolla Hollannissa on avoinna tehtävä, jossa
Tiina Virtasen työkokemuksen ja ominaisuudet omaava ihminen olisi suureksi hyödyksi. Sansan hallitus
päätti huhtikuussa 2017 lähettää Tiinan tammikuussa
2018 kolmen vuoden työkaudelle TWR-Euroopan
mediapalvelut-osastolle Barneveldiin.
− Olen pitkään ollut valmis lähtemään uudelleen,
jos mahdollisuus tarjoutuu. Nyt olen todella innostunut, sillä koen, että pitkä työkokemukseni sekä
Sansassa että aiemmin TWR:ssa on valmistanut minua
tähän, Virtanen sanoo.
− Medialähetystyössä on hienoa kuulla ja lukea
kuuntelijoiden ja katsojien palautteita ja todistuskertomuksia. Niitäkin olen paljon käsitellyt viimeisten
vuosien aikana. Esimerkiksi palautteiden saamiseksi
työalueilta Sansaan on eri toimistoissa paljon ikään
kuin piilossa olevaa työtä, jota ilman työn tuloksista ei
kuultaisi.
− Barneveldin toimiston kansainväliseen tiimiin on
jo jonkin aikaa etsitty lähetystyöntekijää monipuolisiin hallinnollisiin tehtäviin. Nyt näyttää, että se tulen
olemaan minä, Tiina iloitsee.

Kumppanukset, Sansan Juha Auvinen ja FEBC:n Edward W. Cannon, vuoroin puhuivat ja kertoivat yhteistyöstä, vuoroin käytettiin kynää. Lopuksi lyötiin kättä päälle.

Sansa ja FEBC allekirjoittivat
Soulissa kumppanuussopimuksen

FEBC Internationalin ja Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 43 vuotta jatkunut yhteistyö vahvistettiin Etelä-Korean Soulissa 4.huhtikuuta. FEBC:n pääjohtaja Edward W. Cannon ja Sansan toiminnanjohtaja Juha Auvinen allekirjoittivat järjestöjen välisen ensimmäisen varsinaisen kumppanuussopimuksen.
Lähde

SOPIMUS ON merkittävä

myös siten, että Sansasta tuli
FEBC:n historian ensimmäinen kumppani. Allekirjoitustilaisuudessa oli paikalla noin
70 FEBC:n kansainväliseen
kokoukseen osallistuvaa 27
maasta.

FEBC lähettää kristillisiä
ohjelmia yli 50 maahan tai
maassa ja yli sadalla kielellä.
Sansan ja FEBC:n yhteistyö
alkoi vuonna 1974 mandariinikiinankielisistä radio-ohjelmista.
Nykyisin Sansa ja FEBC tekevät yhdessä medialähetys-

työtä Indonesiassa, Japanissa, Kambodžassa, Kiinassa,
Mongoliassa ja Thaimaassa.
Lisäksi mediatutkija Eila
Murphy on ollut Sansan lähettämänä FEBC:n työyhteydessä vuodesta 1988.

Sansan lähettejä oli koolla Wienissä
Lähde

SANSA JÄRJESTÄÄ

Rnoin kerran vuodessa läheteilleen tapaamisen, jonka
tavoitteena on toisaalta kouluttaa ja toisaalta antaa mahdollisuus virkistyä yhdessä
suomen kielellä.
− Lähettienkokouksessa
Wienissä 2.−5. toukokuuta
saimme tietoa TWR-Euroopan työstä ja siitä, mitä Vähäsarjat tekevät TWR-Euroopan
työyhteydessä, kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala
kertoo.
− Keskustelimme San-

san ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon tärkeistä
ja ajankohtaisista asioista.
Opiskelimme Raamattua ja
etsimme Jumalan tahtoa sekä
rukoilimme paljon. Ehtoollismessun toimitimme Ruotsalaisessa kirkossa, jossa myös
suomalainen seurakunta
kokoontuu. Monille läheteille on harvinainen tilaisuus
saada olla yhdessä Sanan ja
ehtoollisen äärellä omalla
äidinkielellä.

MEDIAKEHITYSJOHTAJA
Ilkka Kastepohja oli mukana
opettamassa, miten rakentuu

hyvä lähettikirje ja korostamassa viestinnän tärkeyttä
lähettäjien näkökulmasta. Lähettikirjeet ovat hyvin tärkeä
yhteys monille lähettäjille,
jotka rukoillen ja tukien seuraavat lähettien työtä maailmalla.
Tänä vuonna lähetys- ja
projektityöntekijöitä oli mukana ennätyksellisen vähän,
koska lähettien lukumäärä
Medialähetys Sanansaattajissa on Reuhkalan mukaan hetkellisesti laskenut. Muutama
lähetti oli myös poissa ja yksi
on äitiyslomalla.
Sansa

Aukiolot ja ilmestyminen

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (SANSA) toimisto
Hyvinkäällä ja Lähetyskauppa Putiikki sekä puhelinvaihde on suljettu 6.−25.7.

LÄHDE-LEHDEN seuraava numero 4/2017 ilmestyy
syys–lokakuun vaihteessa. Sen aineistopäivä on perjantai 25.8.

Aurinkoista ja siunattua kesää kaikille!
Tutustumassa TWR:n Wienin-toimistoon: Ilkka Kastepohja, Eeva Vähäsarja, Eila Murphy, Sirpa Rissanen, Jari
Vähäsarja, Mikael Tunér ja Timo Reuhkala. Tosin TWR-Euroopan tehtävissä työskenteleville Vähäsarjoille
toimisto lienee jo enemmän kuin tuttu paikka.
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Luther ja lähetystyö –
unohtunut yhteys?

TEOLOGIA Martti Lutherilla itsellään ei ollut mahdollisuutta liikkua Saksin vaaliruhtinaskunnan alueen ulkopuolella.
Hänellä oli kuitenkin käytössään välineet, joilla hän nopeasti saavutti sanomallaan silloisen läntisen Euroopan
jokaisen kolkan: kirjapainotaito ja postilaitos. Lutherin toiminta oli oman aikansa medialähetystä, jonka ytimessä
oli Raamattu ja sen keskus, Jeesus Kristus.
Juhani Forsberg

O

lemme lähestymässä reformaation merkkivuoden 2017 puolta väliä.
Vaikka vuoden varsinaiset päätapahtumat ovat
vasta syksyllä, jo nyt on nähtävissä,
minkälaiset aiheet ovat merkkivuoden vietossa muotoutumassa hallitseviksi. Samalla voi panna merkille,
mitkä reformaation keskeiset teemat
ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon merkkivuoden tunnus Armoa! on
tosin iskevä ja ytimeen osuva, mutta
se ei vielä takaa, että se aina johdattaisi osallistujat uskonpuhdistuksen
tärkeimpään asiaan: syntinen ihminen
pelastuu yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin uskon kautta.
Usein on näyttänyt siltä, että
aktiivista kirkkokansaa laajemmissa
piireissä on varsin nopeasti alleviivattu enemmän reformaation seurauksia kuin sen ydinsanomaa. Tämä on
yhtäältä varsin ymmärrettävää.
Kaikki eivät ole työssään tai
elämässään joutuneet pohtimaan
vanhurskauttamisoppiin sisältyviä
näkökulmia tai kiistakysymyksiä,
mutta he saattavat olla kiinnostuneita
siitä, mitä Martti Lutherin aloittama
reformaatio sai aikaan ja mikä voisi
olla sen merkitys tänään. Silloin keskiöön nousevat monet reformaation
seurausilmiöt: kansankieli, lukutaito,
tavalliseen arkityöhön liittynyt uusi
arvostus, rehellisyys, yhteisvastuu
jne.
Ne ovat olleet tärkeitä asioita jo reformaation alkuvaiheessa ja ovat sitä
edelleen, mutta ne ovat sitä kuitenkin
vain seurauksina reformaation ydinsanomasta. Uskonpuhdistus ei ollut
lähtökohdiltaan maailman moraalin
kohennusliike, vaan se tarjosi puhtaan evankeliumin kaikille uskolla
vastaanotettavaksi.

Lähetyskäsitys: evankeliumi
kuuluu kaikille luoduille

Nykyajan kristillisellä lähetystyöllä
on varsin pitkä historia, sen juuret
ovat jo Jeesuksen julistuksessa ja opetuksessa. Usein kuitenkin ajatellaan,
että lähetystyö on varsinaisesti vasta
parin kolmen sadan vuoden ikäinen
ilmiö. Näin onkin, jos lähetystyö ymmärretään erityisten lähetystyöhön
omistautuneiden järjestöjen ja niiden
työntekijöiden toiminnaksi.
Tästä kapeasta lähetyskäsityksestä
johtui lähetystyön ja -teologian protestanttisten uranuurtajien näkemys,

Matti Korpiaho

Armahda, Herra Jumala
1. Armahda, Herra Jumala, / Sanallas siunaa meitä. / Sä kasvos
meille kirkasta / Ja armoos meidät peitä. / Suo, että kautta kaiken
maan / Sun kutsus kiiruhtaisi, / Ja että sanas autuaan / Myös
pakanatkin saisi, / Sinua kumartaisi.
2. Sun ylistäköön nimeäs / Maan piiri veisuullansa. / Ja kiittäköön sun hyvyyttäs / Jo kaukaisinkin kansa. / Sä, Herra pyhä,
vanhurskas, / Myös kutsu pakanoita / Ja ohjaa viisaudellas /
Maan kansain kohtaloita, / Jo valheen vallat voita.
3. Sun, Herra, siunauksestas / Maa antaa hedelmänsä. / Siis kiitämme sun armoas, / Ylistäin yhtenänsä. / Kädestä Herran Jumalan / Me kaiken hyvän saamme. / Siis siunaa meitä ainiaan, /

Martti Luther patsastelee torilla Wittenbergin kaupunginkirkon edustalla. Linnankirkkokin on sen läheisyydessä. Kaupungin virallinen nimi saksaksi on nykyisin
Lutherstadt Wittenberg.

jonka mukaan Lutherilla ja muilla uskonpuhdistajilla ei ollut vielä käsitystä lähetystyöstä sellaisena toimintana
kuin se 1800-luvulla ja 1900-luvun
alkupuolella määriteltiin.
Lutherilla itsellään ei ollut mahdollisuutta liikkua Saksin vaaliruhtinaskunnan alueen ulkopuolella. Hänellä
oli kuitenkin käytössään välineet, joilla hän nopeasti saavutti sanomallaan
silloisen läntisen Euroopan jokaisen
kolkan: kirjapainotaito ja postilaitos.
Lutherin toiminta oli oman aikansa
medialähetystä, jonka ytimessä oli
Raamattu ja sen keskus, Jeesus Kristus.
Uusin Luther-tutkimus onkin löytänyt Lutherin opetus- ja julistustyöstä vahvan missionaarisen dynamiikan. Oman historiallisen tilanteensa
rajoitusten takia hän ei vielä voinut
toteuttaa työtään maailmanlaajuisesti,
mutta hänellä oli periaatteessa universaali lähetyskäsitys: evankeliumi
kuuluu kaikille luoduille. Tämä käy
kirkkaasti ilmi useista hänen saarnoistaan.

Reformaatio oli
missionaarinen laululiike

Reformaation yksi keskeisistä evankeliumin levittämisen välineistä oli musiikki, erityisesti virsilaulu. Sen tosin

Lahjoillas täytä maamme. / Sua ylistämme. Aamen.

”keksi” Lutherin kilpailija ja vastustaja, talonpoikien kapinaliikkeen johtaja
Thomas Müntzer. Mutta Luther nosti
seurakunnan yhteisesti laulaman virren jumalanpalveluksen, opetuksen ja
julistuksen keskiöön.
Myöhemmin hänen jalanjäljissään
juuri luterilainen reformaatio loi virsiperinteen, jonka missionaarinen säteily ulottuu omaan aikaamme saakka.
Ennen muuta J. S. Bach hyödynsi tätä
perinnettä kirkkomusiikkiteoksissaan.
Kun viime vuosikymmeninä aasialaiset muusikot ovat omaksuneet myös
tämän länsimaisen musiikin lajin
esittämisen, sillä täytyy olla ainakin
missionaarista sivuvaikutusta, vaikka
siihen muuten suhtauduttaisiinkin
pääasiassa taiteen ehdoin.
Lutherin kirjoittamat 37 virttä olivat pääasiassa tähdätyt seurakuntalaisten uskon sisällön elävöittämiseen
ja evankeliumista syntyvään iloon.
Muutamissa virsissä kuitenkin tulee
selkeästi esiin käsitys siitä, että evankeliumi kuuluu koko maailmalle.
Selkeimmin kirkon lähetystehtävää julistaa Lutherin psalmivirsi
Es wolle Gott uns gnädig sein, joka
rakentuu psalmin 67 varaan. Virsi ei
kuitenkaan vain toista psalmin sanoja
vaan asettaa sen selkeästi kristilliseen
asiayhteyteen. Se on edelleen mukana

Saksan evankelisten maakirkkojen
virsikirjoissa.
On valitettavaa, että tämä Lutherin
ainoa ohjelmallisesti lähetystehtävään
liittyvä virsi jätettiin pois vuoden
1986 virsikirjauudistuksessa. Se olisi
ansainnut tulla mukaan, tosin uudelleen käännettynä ja mahdollisesti
uuteen sävelmään istutettuna. Toisaalla tällä sivulla lainataan Lutherin
lähetysvirttä siinä asussa kuin se oli
vuoden 1938 virsikirjassa (nro 178).
Psalmiin 67 verrattuna Luther
lisäsi virteensä Jeesuksen Kristuksen pelastustyön, joka tulee tehdä
tunnetuksi pakanoille (1. säkeistö).
3. säkeistö päättyy Pyhän Kolminaisuuden ylistämiseen ja siunauksen
pyytämiseen Isältä, Pojalta ja Pyhältä
Hengeltä. Nämä molemmat näkökohdat puuttuvat vuoden 1938 suomennoksesta.
Näistä puutteista huolimatta virsi
kelpaa hyvin osoitukseksi siitä, että
reformaatio oli jo alussa missionaarinen laululiike.
Teologian tohtori Juhani Forsberg on
sanoittanut nykyisen virsikirjan virret 15
(Tiellä ken vaeltaa) ja 515 (Nouskaamme
vuorelle korkeimmalle).
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Ihmeellinen Intia koskettaa

Mediatyöllä on maassa valtavat
mahdollisuudet
Olen puhunut monta kertaa Suomen seurakunnissa Intian-työstä. Nyt olen työmatkalla Intiassa, jossa
ihmettelen yli 1,2 miljardia elämäntarinaa kaupungeissa ja kylissä. Kasvokkain ehdin tavata muutamia,
mutta jokainen kohtaaminen jättää jäljen. Medialla on valtavat mahdollisuudet tässä maassa

Timo Reuhkala

S

Marja Soikkeli

ansa tukee Intiassa 15
kielellä tehtäviä kristillisiä
radio-ohjelmia ja televisiotyötä sekä luterilaisten
kirkkojen viestintäohjelmaa. Radio-ohjelmista tehdyt muistikortit ja cd-levyt ovat myös ahkerassa
käytössä. Radio-ohjelmakielistä niin
sanottuja suuria kieliä ovat maithili
sekä Toivoa Naisille/Hanna-työn kielet gujarati, hindi, orija ja tamil. Muut
ovat vähemmistökieliä.
Intian Gujaratin alueelle radioitavia kristillisiä ohjelmia Sansa on
tukenut vuodesta 1991. Vierailemme
alueen kylissä ja kohtaamme kuuntelijoita. Rita Gamit toimii naistyön
vastaavana omassa seurakunnassaan.
Hän työskenteli aikaisemmin opettajana Suratin kaupungissa, mutta
sai kutsun Jumalalta seurakuntatyöhön. Vierailupäivänämme hän jakaa
seurakuntalaisille gujaratinkielistä
Toivoa naisille/Hanna-työn rukouskalenteria.
Gunjesh Gamit oli ennen alkoholisti. Hän kuuli sanoman rakastavasta Jumalasta radiosta, ja vähitellen
hänen elämänsä muuttui. Nykyään
hän myy taimia, pitää pientä kioskia
ja hoitaa lehmiä. Hän haluaa lahjoittaa varoja radiotyölle, koska tahtoo
jakaa hyvää sanomaa Jeesuksesta
eteenpäin.

Hetken saimme seistä myös salamavalojen loisteessa, kun terveisiämme kuvattiin jumalanpalveluksen yhteydessä New Delhissä.

Naisille rohkeutta
seurakuntatyössä

Intian luterilaisten kirkkojen yhteistyöelin (UELCI) kutsuu joka toinen
vuosi koolle jäsenkirkkojensa edustajat ja kansainväliset yhteistyökumppaninsa. Tänä vuonna kokouksen
teemana oli Kirkon uudistaminen
kutsuvaksi yhteisöksi. Kirkkojen
yhteistyöelimen varapresidentti Ahsihan Kandulna on ensimmäinen nainen UELCI:n johtavassa komiteassa.
− Olen ensimmäinen teologiaa
opiskellut nainen seurakunnassamme. Olen myös opiskellut hindin

kieltä ja sosiaalityötä. Kun seurakunnassa tarvittiin pätevä henkilö, joka
puhuisi englantia ja kykenisi luomaan suhteita sekä kansallisesti että
kansainvälisesti, he valitsivat minut.
Minulle annettiin vastuu naistyöstä
seurakunnassa, kertoo Ahsihan. Hän
on kiitollinen siitä, että hänen miehensä tukee häntä.
− Yhteiskuntamme on patriarkaalinen ja kaikki täällä riippuu miehistä.
Opetan naisille, että Jumala on luonut
miehestä ja naisesta tasa-arvoiset,
joten heidän välillään ei kuuluisi olla
mitään syrjintää. Voimme työskennel-

lä yhdessä.
−Pyytäisin rukoilemaan, että naiset
voisivat seurakunnassamme pelottomasti palvella Jumalaa. Monet naiset
pärjäävät hyvin työssä, mutta heillä
ei ole rohkeutta tehdä palvelutyötä
seurakunnassa, pastori Ahsihan Kandulna vetoaa.

Median lisäksi
tarvitaan maajoukkoja

Intian väkiluku on jatkuvasti arvoitus,
joka ratkaistaan kerran kymmenessä
vuodessa. Vuonna 2010 Intiassa oli
liki vuoden kestävä väestönlaskenta-

Jumalanpalvelus nuorten voimin New Delhissä
Marja Soikkeli

KUN ON SEITSEMÄN seurakuntaa ja kaksi pastoria, niin miten jumalanpalvelukset onnistuvat samaan
aikaan. Siten, että annetaan vastuuta
seurakuntalaisille.
Vieraillessamme tammikuussa
Luoteisen evankelis-luterilaisen Gossner-kirkon (North Western Gossner
Evangelical Lutheran Church) jumalanpalveluksessa New Delhissä olivat
vastuuvuorossa nuoret. He toteuttivat
myös liturgian ja saarnan. Kuoroja
esiintyi kolme ja muitakin erilaisia
esityksiä nähtiin.
Seurakuntalaisia rohkaistaan käyttämään kurukhin kieltä hindin lisäksi, koska esimerkiksi laulujen esittäminen omalla äidinkielellä vahvistaa
vähemmistöheimon identiteettiä.
Sansa on tukenut kurukhinkielistä
radio-ohjelmaa vuodesta 1988. Sitä on
tehty yhteistyössä Luoteisen evanke-

lis-luterilaisen Gossner-kirkon kanssa.
Ohjelma on pitkään toiminut kurukhia puhuvia luterilaisia yhdistävänä
asiana ja sen kuuntelulla on luterilaisissa perheissä pitkät perinteet. Kaupalliset radioasemat tai valtion radio
käyttävät Intiassa heimokieliä hyvin
vähän, jos ollenkaan.

Timo Reuhkala

JUMALANPALVELUKSESSA

sykähdytti eri kuorojen esitysten lisäksi kolehdinkeruu. Suomessahan se
usein tapahtuu aika rutiininomaisesti.
Tässä jumalanpalveluksessa kerättiin
neljä kolehtia. Luit oikein. Neljä. Kolehtipuheet eivät olleet pitkiä, mutta
vetoavia. Ensin kerättiin nuorisotyölle, sitten naistyölle ja seurakunnan
työlle yleensä. Neljänneksi kasteen
vahvistamisen yhteydessä kerättiin
vielä lahja seurakunnan diakoniatyölle hätävarakassaan. Näin seurakuntalaiset voivat valita, mihin työhön
haluavat antaa.

Suomessakin vieraillut dekaani Sonajharia Minz Jawaharlal Nehru -yliopistosta ja Sansan
sidosryhmäpäällikkö (kotimainen työ) Marja Soikkeli New Delhissä Luoteisen evankelisluterilaisen Gossner-kirkon jumalanpalveluksessa.

Jumalanpalveluksessa saimme
välittää Timo Reuhkalan kanssa terveiset Suomesta. Minulla oli kaulassa
huivi Etiopiasta. Kerroin terveisiä
kristityiltä eri puolilta maailmaa.
Lähetyksen Herra yhdistää meidät

rukoilemaan toistemme puolesta ja
sen puolesta, että ilosanoman voisivat
kuulla yhä uudet ihmiset. Rukouksen
silta yhdistää meidät kaikki kristityt
niin Etiopiassa, Intiassa kuin Suomessa.
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urakka. Ensimmäistä kertaa kaikki yli
15-vuotiaat intialaiset myös valokuvattiin ja heiltä otettiin sormenjäljet
uutta kansallista väestörekisteriä
varten.
Väestölaskentaan tarvittiin 2,4
miljoonaa virkamiestä. Laskennan
tuloksena todettiin, että Intian väkiluku oli ylittänyt 1,2 miljardin ihmisen
rajan, mikä vastasi noin 17 prosenttia
maailman väkiluvusta. Nyt asukkaita
arvellaan olevan yli 1,3 miljardia.
Intiassa on kristittyjä laskentatavasta riippuen 2−5 prosenttia. Matkalla tapaamamme Priscilla Singh
näkee mahdollisena evankelioida
Intia tämän sukupolven aikana. Hän
oli aikoinaan Sansan kansainvälisen
kumppanuustoiminnan johtajan Timo
Reukalan työkaveri Luterilaisessa
maailmanliitossa.
− Jokainen kristitty voi olla lähetystyöntekijä. Niin sanoi Martti Lutherkin, toteaa Priscilla. Mikä valtava
mahdollisuus!
− Unelmani on, että kaikille intialaisille voidaan kertoa evankeliumi.
Kristityt yhdessä ovat asettaneet tämän tavoitteen. Kaikki lähtee yhteisestä rukouksesta ja yksinkertaisesta
suunnitelmasta. Intiassa on 300 000
kristillisen kirkon pappia, siis kaikkien tunnustuskuntien ja vapaiden
seurakuntien pappeja. Ja Intiassa on
600 000 kylää. Kuvittele, jos jokainen
pastori tavoittaa kaksi kylää, saarnaa
ja rohkaisee kaikki seurakuntalaiset
lähetystyöntekijöiksi!

TWR-Intian Gujaratin-työn johtaja Satyanand Samuel lähdössä Ukarin kaupungin lähellä kyyditsemään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysteologi
Jaakko Rusamaa kotivierailulta takaisin kirkolle. Hän oli tutustumassa radiotyön saavutuksiin Intiassa, elämään maassa ja kulttuuriin.
Marja Soikkeli

− Kaikki Toivoa naisille -rukouskalenterin saajat eivät osaa lukea, mutta he voivat pyytää
lapsiaan tai lapsenlapsiaan lukemaan rukoukset, Rita Gamit kertoo Gujaratissa.

Timo Reuhkala

Autojen, riksojen ja mopojen seassa käveleminen vaatii keskittymistä. Varsinaisia jalkakäytäviä on harvassa ja väkeä paljon. Monessa Intian kaupungissa on
enemmän asukkaita kuin Suomessa.
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”Käyn moskeijassa,
rukoilen Jeesusta”

1

AFAR "Olen kuunnellut afarinkielisiä ohjelmia kahden vuoden
ajan. Ajattelin ensin, että kristityt
yrittävät huijata afareja käyttämällä meidän kieltämme. Aluksi jokaisen ohjelman aikana kirosin puhujaa. Vähitellen
ymmärsin, että opetukset olivat tosia ja luotettavia. Olin epäillyt Raamatun opetuksia,
mutta tajusin, että ne ovat luotettavampia
kuin meidän Koraanimme. Mitä enemmän
kuuntelin, sitä enemmän ymmärsin, että
omassa kirjassamme on valheita.
Nyt olen antanut koko elämäni Jeesukselle, Messiaalle. En kuitenkaan voi kertoa
ihmisille avoimesti, että olen kristitty.
Käyn moskeijassa ikään kuin olisin edelleen
muslimi, mutta rukoilen siellä Jeesusta.
Ystävätkin ovat alkanet sanoa, että puhun
nykyisin kuin kristitty.” Etiopian evanke-

seen. Kerroin hänelle sinusta ja ohjelmista.
Hänkin katsoi GPS-ohjelman ja piti siitä.”

SAT-7 Kids

3
4

ARABIA “Kiitän Herraa tv-kanavastanne ja nykyajan teknologiasta. Asun Ruotsissa ja olen parhaillaan töissä, mutta hengessäni olen
teidän kanssanne.” SAT-7 Arabic
FARSI “Tapasin ystäväni, jota en
ollut nähnyt vuosiin. Tajusin, että
hänestä oli tullut kristitty. Kun
hän kertoi uskoontulostaan, kiinnostuin ja sain häneltä Raamatun lainaksi.
Luin sitä, ja hän selitti asioita minulle. Sitten sain kuulla SAT-7 Pars -kanavastanne
ja soitin teille saadakseni apua. Puhelimeen
vastannut työntekijä kertoi, miten tullaan
kristityksi. Halusin sitä, ja rukoilimme yhdessä. Hän sanoi, että voin soittaa milloin
vain, jos minulla on kysymyksiä." SAT-7

linen Mekane Yesus -kirkko

2

ARABIA “Hei Abo Alorief (GPSohjelman juontaja). Olen Rahab
Tunisiasta. Voin olla yhteydessä
kanssasi, kun olosuhteet ovat sopivat. Pidin GPS-ohjelmasta. Isäkin muuten
katsoi sitä kanssani ja piti kovasti. Kuten
ehkä muistat, äiti ei tiedä, että katson ohjelmiasi salaa Youtubesta. Voisitko rukoilla
veljeni puolesta? Hän oli moottoripyöränsä
kanssa onnettomuudessa ja joutui leikkauk-

Pars

5

GUJARATI “Taustamme mieheni
kanssa on toisen uskonnon piirissä. Viljelemme maata ja meillä on
yksi tytär. Löysin Toivoa naisille
-ohjelman näin: Minulla oli kovia vatsakipuja. Kävin monien lääkäreiden luona,
mutta diagnoosia ei osattu tehdä. Kävin

4

2
1

7

5
6

8

7

myös poppamiesten luona. Kaikkeen meni
paljon rahaa ihan turhaan, enkä saanut
rauhaa. Sitten joku näki surkean tilani ja
sanoi, että monet ovat saaneet siunausta
Toivoa naisille -ohjelmasta. En omistanut radiota, mutta lainasin naapurilta.
Kuuluvuus oli vähän huono, mutta kuulin
selkeästi, että minua kehotettiin avaamaan
sydämeni ovi Herralle, joka kolkuttaa.
Polvistuin ja rukoilin Jeesusta elämääni.
Tapahtui ihme, sillä viikossa vatsakipu
parantui.
Olen todistanut Herrasta monille, ja
moni on tullut uskoon. Jos en olisi kuullut
radio-ohjelmasta, en olisi saanut tietää Jeesuksesta.” TWR-Intia

MANDARIINIKIINA “Radioseminaari internetissä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan opiskeluun
sekä ajan että paikan puolesta.
Minulla on ansiotyö, palvelen seurakunnassa ja perhekin on. Pystyn järjestämään
opiskeluni sopivasti kaiken lomaan. Koska
luennot ovat nyt myös cd-levyillä, pystyn
kuuntelemaan niitä kotona ja käyttämään
aikaa hyödyllisesti. Luentojen sisällöt ovat
hyvät. En ensisijaisesti tavoittele tutkintotodistusta. Minulle on tärkeää, että saan
lyhyessä ajassa teologian perustiedot, opin
tuntemaan Raamattua järjestelmällisesti ja
näin voin palvella seurakuntaa paremmin.”

HINDI “Olen kasvanut hinduperheessä. Asun Mumbaissa, ja
mieheni on evankelista. Sukulaiset eivät antaneet meidän viettää
kristillisiä häitä, vaan meidät pakotettiin
hinduseremoniaan. Minusta se on epäjumalanpalvelusta. Kiitos siitä, että olen
saanut keskustella Sinun toivosi -televisio-ohjelmassa puhuvan miehen kanssa
moneen kertaan. Olen saanut paljon apua.”

THAI “Pystyn kuuntelemaan
radioasemaanne vain työpäivinä maanantaista lauantaihin.
Sunnuntait ovat vapaapäiviä,
mutta vuokrahuoneessani taajuus ei kuulu
hyvin. Viime sunnuntaina otin esille teiltä
saamani Raamatun, luin ja sain paljon
rohkaisua. Sen jälkeen päätin lopettaa
arpojen ostamisen. Tänä aamuna kuulin
Rohkaisu on tulossa -ohjelman ja pidin
siitä. Toivon Huominen-laulua ja haluaisin
myös mainitsemanne kirjan Pako pelosta?”

6

TWR-Intia

TWR

8

FEBC-Thaimaa

KARI ESKELINEN hallituksen jäsen

Jumalasta jokaiselle omalla äidinkielellä
MENEILLÄÄN OLEVAN reformaation merkkivuoden
aikana olen miettinyt usein luterilaisen kirkon syntyvaiheita. Reformaation vaikutukset hengellisen elämän muotoihin olivat moninaiset.
Martti Lutherin aikana hengellisen elämän keskiössä
oli jumalanpalvelus, joita järjestettiin runsaasti. Esimerkiksi Wittenbergin linnankirkossa oli yhteensä 19 alttaria,
joissa vuoden 1519 aikana toimitettiin lähes 9 000 messua.
Linnankirkossa vietettiin siis jokaisena vuoden päivänä yli
20 messua.
Kun ottaa huomioon, että messun liturgia eli toimittaminen tapahtui kirkoissa yleensä latinaksi, oli selvää, että
hengellisten opetusten ymmärtäminen oli vaikeaa. Siksi
monissa kirkoissa saarnattiin ja luettiin osia Raamatusta
kansankielellä. Jumalanpalveluksen muuttaminen kokonaan kansankieliseksi oli kuitenkin vain ajan kysymys.
REFORMAATIOSSA KIELI oli tärkeä lähtökohta,

mutta lähetystyö ei ollut toiminnan keskiössä. Luterilaisuudessa teologien näkökulma lähetykseen oli, että
evankeliumi oli jo saavuttanut tunnetun maailman.
Keskiajalla lähetystyön tekeminen oli jo pelkän
liikkumisen takia todella haastava tehtävä. Lisäksi
Lutherin käsityksen mukaan lopun ajat olivat jo

Leena Punkari

käsillä, ja kun lähetystehtävä oli tullut täytettyä, ei kirkon
lähetystyön organisoimiseen ollut enää käytännön tarvettakaan.
Kesti kaksisataa vuotta, kunnes luterilaisuudessa kunnolla ymmärrettiin, ettei evankeliumi olekaan saavuttanut
vielä kaikkia kansoja. Tästä oivalluksesta alkoi luterilaisen
kirkon suuri haaste: kuinka viedä evankeliumia kaikkialle
maailmaan?

LÄHETYSTYÖ ON edelleen suurten haasteiden edessä.

Onneksi sähköiset viestimet on valjastettu myös lähetystyön käyttöön. Reformaation yksi keskeinen saavutus oli
kansankielinen Raamattu. Sen avulla kuka tahansa lukutaitoinen saattoi löytää rakastavan Jumalan. Median avulla
tehtävän lähetystyön tavoite on sama.
Sansan ohjelmien kautta vastaanottaja saa kuulla rakastavasta Jumalasta omalla äidinkielellään. Kun sanoman
voi kertoa kuulijan omalla äidinkielellä, opetus uskosta,
armosta, Kristuksesta sekä kristillisestä elämästä avautuu
luotettavasti ja ymmärrettävästi.
Tämä periaate toimi reformaation innoittajana. Mielestäni sama periaate innoittaa myös oman aikamme kristittyjä toimimaan medialähetystyön avulla evankeliumin
julistamiseksi kaikille kansoille.

Liite: Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2016
Lähde 3/2017
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SANSAN VUOSI 2016
Tiivistelmä vuosikertomuksesta

Toivoa vaikeissa oloissa eläville
Vuosi 2016 oli Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 43. toimintavuosi. Se aloitti uuden
strategiakauden 2016–2020. Strategiamme mukaisesti painopisteitä olivat työ uskon
synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi, digitaalisen median käytön vahvistamiseksi ja kumppanuuksien syventämiseksi sekä vapaaehtoisuus ja verkostot. Erityinen huomio oli
evankeliumin ja toivon tarjoamisessa vaikeissa oloissa eläville.
Sansan tukemaa mandariinikiinankielistä Baobao-mobiilisovellusta ladattiin
5,5 miljoonaa kertaa. Lähi-idässä ja sieltä Eurooppaan saapuneet pakolaiset kuuntelivat ja katsoivat mobiilisovellusten kautta evankeliumia
omalla kielellään. SAT-7:n arabiankielisten satelliittitelevisio-ohjelmien
katsojaluvut moninkertaistuivat edellisestä tutkimuksesta.
Suomessa Sansa tuki seurakuntia maahanmuuttajien opettamisessa ja
tarjosi tietoa erikielisistä mediasisällöistä. Hanna-työ laajeni edelleen
ja Raamattu kannesta kanteen -ohjelma aloitti neljännen kierroksensa.
Sansa toteutti kirkon lähetystehtävää kansainvälisten ja kotimaisten
yhteistyöverkostojen kautta ja kanssa. Työssämme oli mukana satoja
vapaaehtoisia.

SANSA ULKOMAILLA
Intia

Intiassa Sansa tuki vuonna 2016 Hanna-työn Naiset toivon lähteellä
-radio-ohjelmia (gujarati, hindi, maithili, odija ja tamil) sekä 11 eri
heimokielistä ohjelmaa Gujaratin ja Jharkhandin osavaltioissa.
Hanna-ohjelmat tavoittivat isoja kieliryhmiä sekä maaseudulla että
kaupungissa. Intian luterilaisten kirkkojen kattojärjestön (UELCI)
viestintähankkeessa tehtiin useilla uusilla heimokielillä radioohjelmia ja koulutettiin uusia tv-vapaaehtoisia tekemään ohjelmia.
Heimokieliset ohjelmat tavoittavat heitä, joilla ei ole muita radioohjelmia omalla kielellään.
Sansan projektityöntekijät Marjut ja Amarjit Chugh toimivat TWR-Intian työyhteydessä. Amarjit tuotti paljon kiitosta saanutta hindinkielistä televisio-ohjelmaa, Marjut hoiti tiedotusta Suomeen ja avusti
televisio-ohjelmatuotannossa. Kesäkuussa Suomeen palanneet
Chughit siirtyivät eläkkeelle elokuussa ja jatkavat seniorisopimuksella Sansassa.

Aasia
Muualla Aasiassa Sansa tuki kristillistä radio-ohjelmatuotantoa ja
kristillisten internet- tai mobiilisovellusten tekemistä yhteistyökumppaniensa kautta Indonesiassa, Japanissa, Kambodžassa, Kiinassa, Mongoliassa, Taiwanissa ja Thaimaassa.
Sansan tuella FEBC-Indonesia tuotti ja lähetti Rukoillaan yhdessä
-ohjelmaa kahdesti viikossa Bali Heartline FM -aseman välityksellä.

FEBC = Far East Broadcasting Company, Kroatia = Kroatian evankelinen kirkko,
LML = Luterilainen maailmanliitto, TWR = Trans World Radio.
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Lähi-itä, Etu- ja Keski-Aasia sekä
Pohjois-Afrikka

Sansan tuella järjestettiin teologian opiskelijoille kaksi FEBC-Indonesian Heartline Academyn radioevankeliointikoulutusta, joiden
koettiin tukevan kirkkojen työtä.

Vuoden aikana Sansa tuki kristillistä radio- ja televisio-ohjelmatuotantoa Lähi-idän, Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afrikan alueilla usean yhteistyökumppaninsa kautta. SAT-7 aloitti lähetykset
televisiossa vuonna 1996 ja vietti 20-vuotisen toimintansa juhlaa
huhtikuussa. Tuona aikana SAT-7 on kasvanut huomattavaksi, 24
tuntia päivittäin lähettäväksi monen kanavan toimijaksi.

Kiinassa Sansan yhteistyökumppanit FEBC ja TWR sekä Taiwanissa Voice of Salvation (VOS) ovat tehokkaasti alkaneet hyödyntää
uutta teknologiaa evankeliumin eteenpäin viemiseksi.
Kiinassa 97 prosenttia omistaa mobiilipuhelimen. FEBC:n
tuottamasta Baobao-mobiilisovelluksesta valmistui
uudistettu iOS-versio, jonka tarkoituksena on viestittää evankeliumi erityisesti nuorille hauskasti
ja mielenkiintoisesti. Se palvelee iPhone- ja
iPad-käyttäjiä, Android-käyttäjille on omansa. Baobao on ylittänyt kaikki tavoitteet
ja Sansan tukemana siihen on tuotettu
kahdeksan ohjelmasisältöä, joita on
ladattu yli 5,5 miljoonaa kertaa.

Israelissa Sansan yhteistyökumppanin, Casparikeskuksen, kanssa jatkettiin venäjänkielisille
juutalaisille suunnattua nettitelevisio-ohjelmaa Oasis-median internetsivuilla. Samoin
jatkui yhteistyö Netivyah-keskuksen
heprean- ja venäjänkielisessä radiotyössä.
TWR:n välityksellä jatkettiin Syyrian
ja Jordanian nuorille suunnattujen
arabiankielisten sekä Iraniin suunnattujen farsinkielisten radio-ohjelmien
tuotannon tukemista.

Toinen strategisesti tärkeä mandariininkielinen hanke on kolmevuotinen
seurakuntien johtajien Radioseminaari-koulutus (SOTA). Etäopetuksen tarve
on ilmeinen Kiinassa, jossa uusia seurakuntia syntyy jatkuvasti ja Raamattua
tuntevien pappien määrä on vähäinen.

Turkissa vuosi 2016 oli kaoottinen.
Sansan tuella turkinkielinen Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelma tarjosi apua
naisille mm. avioliittoon, ihmissuhteisiin
sekä terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Sansa jatkoi seuraavien ohjelmien tukemista: TWR-Indonesian indonesian ja jaavan
kielillä tuottamat Naiset toivon lähteellä -ohjelmat rohkaisivat ja tukivat alueen naisia. FEBCJapanin Keikon kirjelaatikko -ohjelmaan saapui kirjeitä
yli 300 kuukaudessa ja niihin vastattiin henkilökohtaisesti.
FEBC-Kambodžan radioasema Krusa FM tuotti ja radioi perheille
suunnattuja khmerinkielisiä ohjelmia. Mongoliassa Sansan tuki
kohdistui FEBC-Mongolian radiokanava Wind FM:n työhön. FEBCThaimaan tuottamaa Sydänystävä-ohjelmaa välitettiin viitenä päivänä viikossa yhteensä seitsemältä asemalta eri puolilla Thaimaata. Kriisiradiotyötä Indonesiassa jatkettiin täydennyskoulutuksien
lisäksi.

Sansan lähetystyöntekijä David Ezzine jäi eläkkeelle, mutta jatkoi seniorisopimuksella työtään. Hän
tuotti vuoden aikana 52 ohjelmaa SAT-7 Arabic -kanavalle.
Marja-Liisa Ezzine jatkoi Sansan lähetystyöntekijänä. Hän hoiti
televisio-ohjelman projektihallintoa, osallistui ohjelmien suunnitteluun ja tiedotukseen. Sansan lähetystyöntekijä Mikael Tunér
työskenteli SAT-7 Parsin televisio-ohjaajana ja -tuottajana Suomesta käsin. Hän oli mukana myös Kyproksen SAT-7 Pars -tiimissä.
Sirpa Rissanen aloitti SAT-7:n työyhteydessä helmikuun alussa.
Hän toimi Nikosiassa SAT-7:n keskustoimistolla hankehallinnossa.
Nikoo Ordodary ja Parastoo Poortaheri jatkoivat Sansan kansallisina työntekijöinä SAT-7 Parsin palveluksessa.

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

Afrikka

Afrikassa Sansan tuki jakaantui Kamerunin evankelis-luterilaisen
kirkon fulfuldenkieliseen radiotyöhön LML:n kautta ja Etiopian
evankelisen Mekane Yesus -kirkon radio-ohjalmatuotantoon ja
radiointiin TWR:n kautta. Etiopiassa ja Eritreassa jatkuivat muslimeille suunnatut afarin-, amharan-, oromon- ja tigrinjankieliset
ohjelmat. Radio on maaseudulla käytetyin media ja kaupungeissa
televisio.

Eurooppa

Sansa tuki vuonna 2016 Kroatian evankelisen kirkon radio- ja tvtyötä. Useiden paikallisasemien kautta radioitavia ohjelmia tekivät
kirkon työntekijät.
Sansan lähetystyöntekijä Elina Braz de Almeida jatkoi Kutinan
seurakunnan kirkkoherrana. Nenad Hadžihajdić jatkoi Sansan
kansallisena työntekijänä Kroatian kirkon radiotyössä ja Kutinan
seurakunnassa. Merkittävän panoksensa antoivat Sansan seniorityöntekijät Seija Uimonen sekä Matti ja Tuula Korpiaho, jotka
toimivat Kroatian kirkossa lyhytaikaisessa vapaaehtoistyössä.
Venäjällä tuettiin Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon viestintätyötä Pietarissa sekä rovastikunnallista mediatyötä Karjalan
tasavallassa. Oksana Dyba jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä
mediakoordinaattorin tehtävässä.

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

Maahanmuuttotyö

Sansan kotimaisen työn strategisena tavoitteena on innostaa yhä
useampi seurakunta ja suomalainen tukemaan medialähetystyötä.
Erityisesti uusitun Sansa.fi-sivuston ja muun sähköisen viestinnän tavoittavuus kasvoi. Sansan yhteistyö hiippakuntien kanssa
vahvistui. Avainasemassa olivat Sansan hiippakunnittain nimetyt
yhteyshenkilöt. Hiippakunnallisessa työssä tavoitettiin erilaisten
seminaarien kautta 1 313 (2015: 854) lähetystyöstä kiinnostunutta henkilöä. Medialähetyspäivät teemalla Elämän aallot järjestettiin 21.−22.5. yhdessä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa.

Maahanmuuttotyössä tavoitimme strategiamme mukaisesti heitä,
jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Sansa koosti linkkilistan erikielisistä ohjelmista, nettisivuista ja sovelluksista, joita voi seurata
myös Suomessa. Avasimme Sansa.fi/hope -sivun, joka palvelee
turvapaikanhakijoita erilaisilla nettisisällöillä. Marja-Liisa ja David
Ezzine opettivat Suomessa kristinuskon perusteita maahanmuuttajille. Heidän kielitaitonsa auttoi saarnojen kääntämisessä, jumalanpalveluksissa tulkkeina ja monissa muissa yhteyksissä.

Seurakuntayhteistyö

Vuoden 2016 lopussa seurakuntapalvelujen toiminnan kautta
Sansan työ tuli tutummaksi seurakunnissa. Vierailuja tekivät työntekijät, lähetit, seniorityöntekijät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät
sekä Sansa- ja Hanna-lähettiläät yhteensä 387 kertaa.
Sansalla oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 220 yhteistyösopimusta 179 seurakunnan tai kappeliseurakunnan sekä neljän järjestön kanssa. Jäsenkampanjoita toteutettiin kaksi. Vuoden 2016
päättyessä Medialähetys Sanansaattajat ry:ssä oli 177 varsinaista
jäsentä (145), joista seurakuntajäseniä oli 74 (68). Kannattavia
jäseniä oli 770 (809).

Hanna-työ

Hanna-työssä yhdistyy sekä ulkomaisen työn tukeminen että kotimaan pienryhmä- ja rukoustoiminta. Suomen hannat tukivat Naiset
toivon lähteellä -ohjelmia kahdeksalla kielellä Aasiassa.
Vuoden loppupuolella TWR päätti, että Project Hannah muuttuu
TWR Women of Hope -työksi. Suomessa nimi päätettiin kääntää
Toivoa naisille/Hanna-työ. Kansainvälisessä työssä tehdään radioohjelmia 70 kielellä ja rukouskalenteria 85 kielellä. Rukousverkostoon kuuluu yli 50 000 rukoilijaa.

Materiaalipalvelua kotisivujen kautta lisättiin ja yhdessä verkostotoiminnan kanssa lanseerattiin MissioRastit-toimintaidea seurakuntien käyttöön. Rukouskummitoiminta Sansan työn ja työntekijöiden puolesta kotimaassa käynnistyi kunnolla vuonna 2016 ja
mukana oli 78 rukoilijaa.

Nuoret aikuiset

Summer Mission School eli Lähetyksen kesäkoulu yli 16-vuotiaille nuorille toteutettiin heinäkuussa 2016 ensimmäistä kertaa
Kroatian Kutinassa. Onnistuneessa Kesäkoulussa nuoret oppivat
Raamattua sekä tekemään videoita, näyttelemään, käyttämään
kameraa ja viestimään. Samalla osallistujille muodostui lähetystyöstä entistä nykyaikaisempi kuva.

Verkostotoiminta

Sansan pienryhmiä toimi eri puolilla Suomea 165 ja alueellisiin
tapahtumiin osallistui 389 henkilöä. Vapaaehtoistoimintaa kehitettiin vuoden aikana verkostoksi Sansan strategisen linjauksen
mukaisesti. Vapaaehtoistehtävistä kerrottiin vapaaehtoistyo.fisivuilla, Sansan Facebook-seinällä, Twitterissä ja sansa.fi-sivuilla.
Vuoden aikana toteutettiin useita verkosto- ja ystävämatkoja. Vapaaehtoisten aluetyöntekijöiden ja lähettiläiden koulutusviikonloppuja järjestettiin Lahdessa, Kotkassa, Joensuussa, Sotkamossa
ja Kauhavalla. Sansan vapaaehtoisille järjestettiin myös kaksi
koulutusviikonloppua Kauniaisissa yhteistyössä Suomen Raamattuopiston kanssa.
Kristillistä elämäntapaa tukevan Domini-mobiilisovelluksen
valmistelu aloitettiin. Sen tavoitteena on kasvattaa verkostoa sekä
saada myös nuoria innostumaan lähetystyöstä. Kirkon mediasäätiö myönsi hankkeelle 10 000 euron avustuksen.
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TALOUS

Raamattu
kannesta kanteen

Sansan kokonaistuotot vuonna 2016 olivat
3 641 247 euroa (2015: 3 583 250), jotka
nousivat 1,6 prosenttia edellisvuodesta. Lähetyskannatustuotot olivat 3 496 925 euroa,
nousua 2,4 %. Seurakuntien talousarvio- ja
vapaaehtoinen kannatus yhteensä oli 1 866
823 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen
3,2 %.

Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa (Rkk) tuotetaan uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi strategiamme mukaisesti. 260 ohjelmaa
tarjosi Radio Dein ja Järviradion
kautta suosittua raamatunopetusta
viitenä päivänä viikossa. Uutuutena
olivat ajankohtaisohjelmat, joissa
tunnetut raamatunopettajat opettivat Raamattua opetuslapseuttavasta
näkökulmasta. Rkk-ohjelma tavoitti
Suomessa viikoittain 100 000−150 000
eri kuuntelijaa, ja sitä voi kuunnella internetin ja mobiilisovellusten avulla kaikkialla.
Vuoden aikana ladattiin yli 600 000 raamatunopetusta.

Yksityinen vapaaehtoinen kannatus kasvoi
edellisestä vuodesta 6,7 % ja oli vuonna 2016
yhteensä 1 488 001 euroa. Useana vuonna tulojen
ja menojen tasapainottamisessa ovat auttaneet testamenttilahjoitukset. Ne vaihtelevat ennakoimattomalla
tavalla. Vuoden 2016 testamenttituotot olivat 142 100 euroa
(2015: 211 915).

Viestintä ja varainhankinta

Monikanavaisen mediatoimituksen työn kärkenä oli uudistunut
Sansa.fi-sivusto. Viestintä tapahtui yhä enemmän sähköisesti ja
tavoitteena oli Sansan tunnettavuutta kasvattamalla saada yhä
useampi suomalainen osallistumaan lähetystyöhön.
Sansan verkkosivujen käyttö nousi vuoden loppua kohden yli
12 000:een istuntoon, sisältäen saman käyttäjän useat istunnot sivustolla. Kasvua tapahtui myös videotuotannossa sekä 17:n uuden
YouTuben SansaTV-kanavalle ladatun videon katsojaluvuissa. Facebook- ja Twitter-kävijöille päivitettiin julkaisuja lähes päivittäin.
Lähde-lehti oli osa Sansan kokonaisviestintää ja Sansan jäsenetu. Se oli edelleen myös tilattavissa maksullisena, ja sitä jaettiin
seurakunnissa. Lehdestä kolme numeroa ilmestyi 20-sivuisena
itsenäisenä lehtenä ja kaksi 12-sivuisena Sana-lehden yhteydessä.
Kummallakin kerralla se tavoitti jopa 18 500 henkilöä. Monimediallisuus toteutui myös Lähde-lehden aineiston osalta, koska sen
juttuja julkaistiin varioiden mm. sansa.fi- ja seurakuntalainen.fisivuilla. Lähde oli edelleen Lähetyskauppa Putiikin tilauksellisesti
merkittävin markkinointikanava.

Suurimmat tuotot vuonna 2016: seurakuntien talousarvioavustukset 51,3 %, yksityiset
suorat lahjoitukset 40,9 %, testamentit 3,9 %, Putiikki 1,7 %, sijoitus- ja rahoitustuotot
0,8 %, jäsenmaksut 0,8 % ja Lähde-lehti 0,6 %.

Ristiaalloilla-tiedote julkaistiin kuusi kertaa. Sansa nyt -tiedote
ilmestyi kolme kertaa ja kertoi seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille Sansan ajankohtaisista asioista.

Kokonaiskulut, netottamatta liiketoiminnan tuloja ja menoja, olivat
kertomusvuonna 3 290 875 euroa (2015: 3 592 821). Kulut ovat
jatkaneet laskemistaan usean vuoden, 3 vuoden aikana yhteensä
505 965 euroa, ja lasku edelliseen vuoteen 301 947 euroa, 8,4 %.
Kulujen jakaantuminen huomioiden liiketoiminnan nettotulos oli
kertomusvuonna seuraava: ulkomaisen työn kulut 58,8 %, ulkomaisen työn tukitoiminnan kulut 31,9 % ja yleishallinnon kulut 9,3 %.

Alkuvuoden huonoista talousnäkymistä huolimatta varainhankinta
onnistui yli odotusten. Keskityimme sähköiseen varainhankintaan,
keräyksiin ja uusien kuukausilahjoittajien löytämiseen.
Sansa.fi-sivujen kautta lahjoittaminen tuli entistä helpommaksi ja
lähes kaksinkertaistui. Merkittävää kasvua oli yritys- ja yhteisölahjoituksissa sekä suorissa lahjoituksissa.

Budjettiin verrattuna kaikki tuotot nousivat 261 055 eurolla ja
menot alenivat 99 740 eurolla.
Taseen loppusumma 31.12.2016 oli 1 124 816 euroa. Tilikauden
tulos muodostui 351 092 euroa ylijäämäiseksi, mikä on 9,6 %
kaikista tuloista.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Vuoden lopussa Sansan palveluksessa oli 35 työntekijää, joista
8 toimi lähetys- ja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä. Vapaaehtoisten työntekijöiden määrä oli ilahduttava. Vuoden lopussa
39 (37) vapaaehtoista toimi verkostojen rakentamisessa. Seurakuntien lähetystyön tukena toimi vuoden lopussa 25 (29) Sansalähettilästä.

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

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin 21.5. Lappeenrannassa Medialähetyspäivien yhteydessä ja 15.11. Hyvinkäällä.
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Operatiivista työtä toteuttivat lukuisat tiimit yhdessä viikoittain kokoontuneen prosessitiimin
johdolla. Strateginen johtotiimi kokoontui kerran kuussa.

sansa.fi
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Kuvat Eila Murphy, Jens Arbogast (www.jensarbogast.de), SAT-7
Taitto Sami Heinomo

Jukka Norvanto
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 €.

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.

KIRJOJA
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:
Jeesus on enemmän 17,90 €
Heprealaiskirje
Jukka Norvanto
Sisälle Raamattuun 29 €
Johdannot Vanhan testamentin ja Uuden testamentin
kirjoihin. Koostuu Norvannon
aikaisemmin julkaistuista,
kahdesta Sisälle sanaan -kirjasta.
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.
Vainottu 19 €
Turvapaikka 10 €
UUTUUS!
Kuukauden
jokaista päivää
varten muistutus
Jumalan sanassaan lupaamasta turvasta.
Rajatonta rakkautta 5 €
TARJOUS!
Lähetyskutsu Matteuksen
evankeliumissa.
Per-Olof Malk
Rakkautta vailla vertaa 10 €
TARJOUS!
Joonan kirjan äärellä.
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
Marian ylistys 15,90 €
Isä meidän rukous 15,90 €
Kristityn vapaudesta 15,90 €
Raamatun kultajyviä 29,90 €
TARJOUS!
Vuoden jokaiselle päivälle
Jalokivikokoelma
25,90 €
Vuoden jokaiselle
päivälle
Mannaa Jumalan
lapsille 15 €
Vuoden jokaiselle
päivälle
Vishal Mangalwadi
Kirja, joka muutti maailmasi
44 € UUTUUS!
Miten Raamattu muokkasi
läntistä maailmaa.
Outi Välimaa
Parhaita paloja 20 €
UUTUUS!
90–102-vuotiaan Päivö Parviaisen puheista
ja saarnoista.
Gulshan Ester
Revitty huntu
15 €
Nainen joka löysi rakkauden.
Steven Masood
Valoon 15 €
Nuoren muslimin
totuuden etsintä.
Bilquis Sheikh
Uskalsin kutsua
häntä Isäksi 15 €
Kirjoittaja oli pakistanilainen
diplomaatinrouva, joka lähti
uudelle tielle ja ryhtyi jopa
sielunhoitajaksi ja puhujaksi.
Daniel Miettinen
Rashid − Jumalan taistelija
3 € TARJOUS!
Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 10 €
TARJOUS!
Vie lukijansa ihmiskaupan
maailmaan Euroopassa,
erityisesti Kyproksessa.
Kirjoittaja on työskennellyt
Kyproksessa ihmiskaupan
uhrien ja heidän lastensa
parissa.

Tracy Leininger Craven
KORTTEJA
Vaara vuorilla 22 € UUTUUS!
Perustuu tositapahtumiin. Sekä Kokoelma Sansan 1-osaisia kortteja 5 €/10 kpl
nuorten että aikuisten seikkailu. Valikoiman jokainen kortti erilainen. Mukana
kukka-, luonto-, onnittelu- ja lähetysaiheisia
kortteja.
Heini-Kataja Kantola – Riikka
Sansan 2-osaisia kortteja 2 €/kpl
Juvonen
Kastemuistoksi 10 € TARJOUS! 1. Ruusu, kannessa teksti: Onnea. Sisällä: "Herra
siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.” 4. Moos.
6:24. Lisäksi: Lämpimät onnittelut juhlaVirsikirjan lisävihko 7,90 €
päivänäsi. Kuva: Timo Granström. Mukana
UUTUUS!
kirjekuori.
Sisältää virret 901–979. Koko
2. Rusokirsikka, kannessa: Sydämelliset
115 mm x 200 mm. Nidottu.
onnittelut. Sisällä: "Herra sinun Jumalasi on
Väri punaruskea.
sinun keskelläsi, sankari joka auttaa. Hän
ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä
LAPSILLE
hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla
riemuitsee.” Sefanja 3:17. Kuva: Anne RaKenneth N. Taylor
jala. Mukana kirjekuori.
Ensi askel Raamattuun 9 €
3. Osanottokortti, kannessa: Lämmin
TARJOUS!
osanotto. Sisällä: Suruun osaa ottaen.
Kuva: Marjaana Kotilainen. Mukana kirjeHanna-Maria
kuori.
Vahala –
Saara Losoi
Sansan lautasliinat 4,50 €/
Lapsen rukous
MUITA TUOTTEITA
pak. (sis. 20 kpl). Koko 33 cm
12 € TARJOUS!
Laukku 48 € UUTUUS!
x 33 cm.
Tyylikäs, siniharmaa. MateriTeksti joko: Siunaa Jeesus
Gill Guile – Päivi
aalina huopakangas, kahvat
ruokamme, ole aina luonamHäkkinen
keinomokkaa. Koko 47,5 cm
me. Toisistamme kiitämme.
Minne lampaani
x 30 cm x 10
Siunaa myöskin päivämme.
katosi? 8,90 €
cm.
Mukana
Tai: Siunaa Jeesus ruokamTARJOUS!
pikkulaukku,
me, ole aina luonamme. Auta
koko n. 20 cm
mua muistamaan, että kaiken
MUSIIKKIA
x 15 cm.
sulta saan. Värit keltainen,
viininpunainen, samppanja,
Lasse Heikkilä
Sansan
puuvilvalkoinen, limetinvihreä ja
Suomalainen
lakassi 4 €
punainen.
messu cd 22 €
TARJOUS! Laadukas ja ekoloUUTUUS!
ginen. Sopii kantohihnamiSuomi Finland
Kangaslaukut 5, 7 tai 10 €
toituksen ansiosta kädessä ja
100. Juhlaversio.
UUTUUS!
olalla kannettavaksi. 100 %
puuvillaa. Koko n. 38 cm x 42
Pekka Simojoki
cm. Väri punainen.
Nordic Praise cd 20 €
Englanninkielinen Ylistys-levyn
kansainvälinen versio.
Jippii
Tää näky levitä
saa! cd 20 €
Lapsille.

EVANKELIOIVIA
ELOKUVIA
Neljän dvd:n sarja 25 €
Yksissä kansissa: Sotahuone
(War room), Taivas on totta
(Heaven is for Real), Rohkeus
(Courageous),
Tulenkestävä (Fireproof). Tekstitys: suomi, ruotsi,
norja ja tanska.
Täyspitkiä. Ikäsuositus: 12 +.

HOPEARIIPUKSIA
Risti 31 €
Herran siunaus 36 €
Mukana kortti.
Kuljen kanssasi 51 €
Jokaisessa riipuksessa hopeoitu
ketju. Kuljen kanssasi -korussa kaksi
ketjua. Pituudet 45
cm. Mukavia lahjoja
eri-ikäisille, eri tilanteissa. Käytä mielikuvitustasi!

Tyynyliinat 18 €
Painokuvassa sinisiä tai punaisia ruusuja. Teksti: ”Usko,
toivo, rakkaus. Mutta suurin
niistä on rakkaus.”
Lasten koko: 45 cm x 60 cm
16 €
Painokuvassa kaksi enkeliä,
sini- tai punasävyiset. Teksti:
"Rakas Jeesus siunaa meitä,
anna meille enkeleitä. Siivillänsä meitä peitä. Älä meitä
koskaan heitä."
Rasiat 4,50 € UUTUUS!
Peilikoristeltuja, pyöreitä, kannellisia metallirasioita
Turkista.
Silkkihuivit
15 €
Hanna-työn tukemiseksi intialaisia silkkihuiveja.
Sansan servietit 4,20 €/pak.
(sis. 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus
matkassasi, Iloitaan yhdessä.
Värit keltainen, samppanja,
valkoinen, limetinvihreä, punainen ja vihreä.
Sansan lautasliinat 5,90 €/
pak. (sis. 20 kpl). Koko 40 cm
x 40 cm.

Koristeellisia kangaslaukkuja
Turkista. Eri värejä ja kuvioita.
Kolme kokoa: 19 cm x 30 cm,
14 cm x 22,5 cm, 10 cm x 15 cm.

TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse
(ma−pe klo 9−15):
019 457 7747/Putiikki tai
050 564 3541
Sähköpostitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivujen kautta: joko
sansa.fi tai lahetyskauppa.fi
Postitse: Sansa/Putiikki,
PL 13, 05801 Hyvinkää
Tarjoukset voimassa
31.6.2017 saakka tai
niin kauan kuin tavaraa
riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut.
Lähetyskauppa Putiikki
Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on
avoinna keskiviikkoisin
klo 10−15. Tervetuloa!

lahetyskauppa.fi

ÄÄNITTEITÄ
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Kristillinen usko on täyttä
elämää ja iloa jo nyt

LÄHTEELLÄ Raamattu kertoo ihmiskunnan ja meille näkyvän maailman historian sen alusta loppuun saakka.
Siitä löytyy kolme todella merkittävää ja koko maailman mullistavaa tapahtumaa: syntiinlankeemus, voitto
Golgatalla ja Jeesuksen paluu.
Kuvat Orlando Esteves, Timo Reuhkala ja Shutterstock.

Jumala hallitsee koko maailmankaikkeutta, kaikkia voimia ja valtoja.
Mutta silti hänelle on tärkeä ja rakas jokainen yksittäinen ihminen.

J

Pirjo Juntunen

o maailman luomisessa
oli näkyvillä maailmassa
vallitseva jakautuneisuus
kahtaalle. Jumalan oma
Poika on ihmiskunnalle
taivaasta tullut valo ja elämän antaja.
Langennut enkeli Lucifer eli Saatana
edustaa kuolemaa ja pimeyttä. Ensi
töikseen Jumala erottikin valkeuden
pimeydestä.

Kiista ihmissieluista

Yksi Raamatun läpi kulkevista teemoista on kiista ihmissieluista, ja niin
ensimmäinen mainituista merkittävistä tapahtumista oli syntiinlankeemus.
Paholainen kun ei haluaisi ihmisten
pelastuvan ja pääsevän taivaaseen.
Meille on tuttu käsite Pyhä Kolmiyhteinen Jumala − Isä, Poika ja
Pyhä Henki. Mutta pahuudellakin on
oma ”kolminaisuutensa”, niin kuin
Ilmestyskirjasta voimme lukea.
Lohikäärme on itse Paholainen,
joka haluaa olla Jumalan vertainen.
Tavoitteena sillä on tuhota Jumalan
omaisuuskansa, juutalaiset, ja siitä
kansasta syntynyt kristillinen kirkko
sekä kaikkialle levittäytyneet kristityt.
Peto on kuolema, joka saa aikaan
kristittyjen syrjinnän ja vainot. Väärä

Pyhä Henki tuo sydämeemme ilon, rauhan,
kiitollisuuden ja rakkauden.

profeetta eli synti jäljittelee Pyhää
Henkeä, saa aikaan eksytystä ja uskosta luopumista. Tavoitteena on viedä ihminen eroon elävästä Jumalasta
ja pelastuksesta.
Mitä pidemmälle elämme tätä
aikaa, sitä selkeämmin alkaa näkyä
ihmisten jakaantuminen kahteen eri
suuntaan (Ilm. 22:11). Ilmestyskirja
käyttää seurakunnasta nimeä Kristuksen morsian ja muista Babylon
(portto).

Voitto Golgatalla

Toinen mullistava tapahtuma tapahtui parituhatta vuotta sitten Golgatalla. Jumala on kaikkivaltias ja sallii
halutessaan jopa Paholaisen työn.
Näin tapahtui Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa. Valo ja pimeys pyrkivät
silloin samaan päämäärään. Suunta
oli sama, mutta tarkoitusperät eivät.

iSt
ock

RUKOUS Kukaan meistä ei ole täydellinen. Vaikka moni tuntuu niin luulevan, ehkäpä jossakin mielessä jokainen.
Täydellinen on vain Jumala − Isä, Poika ja
Pyhä Henki.
Epätäydellisyytensä ymmärtäminen
helpottaa. Mutta ei toisaalta estä
parhaaseen mahdolliseen pyrkimistä.
Autathan meitä kaikessa hyvässä,
Herra. Armoa!

ph
oto

Armoa!

Paholainen tahtoi vain tappaa Jeesuksen, mutta Jumalan tahto oli pelastaa
ihmiskunta.
Jumalan Pojan syntyminen ihmiseksi, kärsimyskuolema ristillä,
ylösnouseminen kuolleista ja taivaaseen astuminen sekä Pyhän Hengen
vuodattaminen ovat osa todella valtavaa ja merkittävää tapahtumasarjaa.
Teollaan Jeesus murskasi Pahan ”kolminaisuuden” vallan ja teki sovinnon ihmiskunnan ja Pyhän Jumalan
välille. Jumalan Poika täytti Isänsä
tahdon, mutta miten paljon tuo voitto
vaatikaan häneltä itseltään!
Millainen valtava, koko maailmankaikkeutta koskettava tapahtuma.
Näiden näkyjen äärellä pienen ihmisen sisin hiljenee, sanat loppuvat ja
ihminen ihmetellen katselee Jumalan
suuruutta, kaikkivaltiutta ja rakkautta. Jumala hallitsee koko maailmankaikkeutta, hän hallitsee kaikkia
voimia ja valtoja, mutta silti hänelle
on tärkeä ja rakas jokainen yksittäinen ihminen, sinä ja minä. Millaisella
rakkaudella Jumala rakastaakaan
ihmistä!

Uusi elämä Kristuksessa

Mitä tämä kaikki merkitseekään
meille? Me ihmiset olimme olleet
alkulankeemuksesta lähtien tavallaan
Paholaisen kidnappaamia. Lunnasmaksuna eli vapautuksen hintana oli
Jumalan oman Pojan kuolema.
Kristus vapautti meidät pahan
valtakunnasta armon valtakuntaan.
Synnit on sovitettu, ja tuo pelastus
meidän tarvitsee vain ottaa vastaan.
Sitä emme voi mitenkään ansaita, eikä
se perustu mihinkään itsessämme.
Täysin armosta me sen saamme.
Samalla kun otamme sen vastaan,

meissä syntyy uusi elämä Kristuksessa. Saamme uuden identiteetin, Jumalan lapseuden! Silloin meillä on Isä,
joka on kaikkivaltias Jumala. Hänelle
voimme kertoa asiamme ja luottaa
kaikessa hänen apuunsa.
Saamme Pyhän Hengen uutta
luovine voimineen, Hengen hedelmineen ja armolahjoineen. Pyhä Henki
johdattaa elämäämme ja luo yhteyden
Vapahtajaamme. Silloin jo nyt, tässä
maanpäällisessä elämässä, voimme
olla osallisia hänen täyteydestään.
Meille on annettu yksi ainoa elämä
maan päällä ja meillä on lupa elää
täyttä elämää tässä ja nyt, Pyhän Hengen voimassa ja yhteydessä Vapahtajaamme. Kristillinen usko on uskoa
elämään. Aina ulkoiset olosuhteet eivät välttämättä muutu, mutta sisäinen
muutos on valtava. Pyhä Henki tuo
sydämeemme ilon, rauhan, kiitollisuuden ja rakkauden.
Kun aika tulee, saamme äärettömän rikkaan perintöosan ikuisuudessa.
Todella huikeita asioita! Voiko mitään suurempaa olla ihmiselämässä?

Jeesuksen paluu

Kolmas maailmaa järisyttävä tapahtuma tulee olemaan Jumalan Pojan paluu maan päälle. Kaksituhatta vuotta
sitten hän tuli pelastamaan meidät
Saatanalta, mutta nyt hän palaa
kuninkaana ja voittajana hakemaan
omansa luokseen.
Meidät on luotu ikuisuusolennoiksi. Se, että ruumiillinen kuolema
katkaisee elämämme matkan, johtuu syntiinlankeemuksesta. Mutta
meissä olevaa katoamattomuutta se ei
poista, sillä meidät on luotu kahdesta
materiasta, maan tomusta ja Jumalan
henkäyksestä.
Sotaa ei enää käydä Jumalan Pojan
tullessa, sillä verinen sota on jo voitettu Golgatalla. Sanallaan Jumala on
luonut kaiken tämän meille näkyvän
maailman. Hänen Sanansa on voimallinen lopettamaan pahuuden vallan
lopullisesti − silloin kun sen oikea
aika on.
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Essam Nagy SAT-7 Kids:

On tärkeä seisoa lasten rinnalla

HAASTATTELU SAT-7 Kids on arabimaiden ainoa 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa kristillisiä lastenohjelmia televisioiva satelliittikanava, jonka ohjelmissa esiintyy alueella asuvia lapsia. Heille kerrotaan tärkeistä
perusasioista: Jeesuksesta ja Jumalasta. Ohjelmissa neuvotaan elämään sovussa ja noudattamaan Jumalan sanaa.
Merja Kauppinen ja Timo Reuhkala

SAT-7 Kids

S

AT-7 Kids aloitti toimintansa vuonna 2007. Tuottajana,
käsikirjoittajana ja juontajana
kanavalla toimivan egyptiläisen Essam Nagyn mukaan tekijöillä oli jo tuolloin hyvä yhteys lapsiin
ja heidän perheisiinsä, koska heillä
oli ollut jonkin verran lähetysaikaa
SAT-7 Arabic -kanavalla.
− Toinen erityispiirre on, että
lapset ovat kiintyneitä ohjelmien
tuottajiin ja juontajiin. Pyrimme säilyttämään tällaisen terveen ja hyvän
suhteen juontajien ja katsojien välillä.

Suurin haaste on pelko

Millaisia toiveita SAT-7 Kids -kanavan katsojilla on?
− Lasten tarpeet ovat aivan erilaisia kuin Pohjois-Euroopassa. Ottaen huomioon tilanteen Syyriassa ja
Irakissa, suurin haaste on pelko. Kun
lapsi elää pelossa, häntä ei voi ravita
henkisesti tai hengellisesti.
− Haluaisimme tarjota jonkinlaisen vastauksen huoliin, joita lapsilla
on. Pelot tulee hälventää kertomalla,
että Jumala pitää heistä huolta vaikeinakin aikoina.
− Olemme työskennelleet lasten kanssa nyt hiukan yli 12 vuotta.
Olemme matkustaneet pitkin Lähiitää nähdäksemme lasten arkea
ja kuullaksemme heitä. Itse olen
tavannut paljon lapsia muun muassa
Irakissa, Jordaniassa ja Libanonissa.
Aluksi työ tuntui Essam Nagyn
mukaan vaikealta, koska lapset toivovat selkeitä vastauksia syvällisiin kysymyksiinsä. Hän kertoo opetelleensa
perhetyötä, jossa keskitytään lasten
ja heidän vanhempiensa keskinäisiin
suhteisiin. Hän alkoi ymmärtää lap-

Arabiankielisen lastenkanavan SAT-7 Kidsin tuottaja ja juontaja Essam Nagy on käynyt monta kertaa haastattelemassa pakolaislapsia
muun muassa sekä Syyriassa että Pohjois-Irakissa, kuten Erbilissä, Kirkukissa ja Zakhossa. Tuttuja paikkoja uutisista.

sen psykologiaa.
− Opin vastaamaan tarpeeseen,
joka kuvastuu kysymyksistä. On
tärkeää vastata lapselle ymmärrettävällä tavalla, eikä mennä teologisiin
yksityiskohtiin.
− Mutta lapset kysyvät myös todella syvällisiä kysymyksiä. He kysyvät esimerkiksi: Miksi Jeesus pyysi
ristillä anteeksi? Eikö Jeesus itse ollut
Jumala? Näihinkin kysymyksiin tulee
pyrkiä vastaamaan.

Palautteita ja
kysymyksiä riittää

Millaista palautetta saatte?
− Ohjelmaamme Miksi on näin?
tulee palautetta Facebookin, sähköpostin ja puhelimen välityksellä
todella paljon ja voimme ottaa sitä
heti mukaan lähetyksiin, Essam Nagy

kertoo.
− Saamme palautetta jopa sellaisista maista kuin Saudi-Arabiasta, Marokosta ja Algeriasta. Samoin lapsilta,
joiden perheet eivät ole kristittyjä.
Lapset kysyvät Essam Nagyn mukaan olennaisia kysymyksiä Jeesuksesta ja kristinuskosta. He esittävät
kysymyksiä koskien ongelmia, joita
he kohtaavat arjessaan.
− Saamme kysymyksiä ruumiillisiin, psyykkisiin ja hengellisiin
asioihin liittyen. Saamme kysymyksiä
ympäristöasioista.
− Antamamme vastaukset perustuvat kristillisiin arvoihin. Jos kysymykset koskevat maantietoa tai historiaa, vastaamme tieteelliseen tietoon
perustuen, Essam Nagy korostaa.
Hänellä on ohjelmassa roolihahmo
Herra Tietävä.

Toivo lasten silmissä
kannustaa eniten

Mikä innostaa sinua työssäsi?
− Lähi-idässä asuessa näkee ympärillään toivottomuuden ja pimeyden. Lähi-idän ja Afrikan lapset ovat
kuitenkin säilyttäneet myönteisen
asenteen alueiden rauhattomuudesta
huolimatta. On tärkeää seisoa heidän
rinnallaan.
− Minua kannustaa kaikkein eniten toivo lasten silmissä. Niin kauan
kuin lapsilla on toivoa sydämessään,
näille seuduille on luvassa hieno tulevaisuus, Essam Nagy sanoo.
− Jeesus syntyi tällä seudulla.
Toivo syntyi toivottomalla seudulle. Tämä on mielestäni kannustava
ajatus. Jonain päivänä Jeesus tulee
takaisin. Silloin tämä seutu on toisenlainen.

SAT-7 Kids

SAT-7 televisioi
monella kielellä
ja kanavalla

Essam Nagy tapasi äärijärjestö Isisin joukkoja perheensä kanssa paenneen irakilaisen
Myriamin (vas.) ensimmäisen kerran syyrialaisella pakolaisleirillä. Myriam oli kadottanut
parhaan ystävänsä Sandran, mutta SAT-7 Kidsin työntekijät onnistuivat löytämään hänet.
Nyt kristityt tytöt ovat samassa koululuokassa.

SAT-7 ON 20-vuotias satelliittitelevisiojärjestö, jolla on nykyisin
arabian-, farsin- ja turkinkielisiä kanavia.
SAT-7 Arabic on kanava, jonka ohjelmistossa on esimerkiksi Sansan seniorityöntekijän, David Ezzinen, tuottama tv-ohjelma. SAT-7
Pars -kanavan tv-tuottajana toimii Sansan lähetystyöntekijä Mikael
Tunér.
Pars-kanavan ohjelmia ymmärtävät muun muassa farsia (Iranin
pääkieli) tai daria (Afganistanin pääkieli) puhuvat ihmiset. SAT-7
Türk on kanava turkinkielisille. SAT-7 Kids on suunnattu arabiankielisille lapsille.
SAT-7 Academy on kanavaperheen uusin. Se on koulutuskanava, jonka lähetykset alkavat näillä näkymin elo−syyskuussa. Ohjelmia suunnataan sekä lapsille, vanhemmille että opettajille.
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Sansa on 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
Tervetuloa rakentamaan osallisuuden ja tulevaisuuden kirkkoa! Millainen voi olla moniääninen
ja moniosaajien seurakunta? Palkattuja työntekijöitä tarvitaan mahdollistamaan seurakunnan
elämää. Mutta ilman seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten panosta ei pärjätä. Työ tehdään yhdessä
– ilolla ja innolla. Näiden teemojen äärellä ollaan
pe 19.5. klo 11−12.30 Vapaaehtoisuus − Reformaatio 2.0? -seminaarissa. Paikka: Logomo Logi
1−2, Köydenpunojankatu 14.
Seminaari avaa uusia näköaloja seurakuntalaisten
osallisuuteen raikkaalla ja ravistelevalla tavalla.
Se tarjoaa käytännön työkaluja omaan seurakuntaan vietäväksi, seurakuntalaisten osallisuuden
kasvattamiseksi ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Seminaarissa julkaistaan kirkon vapaaehtoistoiminnan teesit.

Essam Nagy

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. Aiheesta käytävässä paneelissa ovat
Lewisin kanssa keskustelemassa muun muassa
Helsingin Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra
Arto Antturi, Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax ja
Turun Mikaelinseurakunnan musiikkievankelista
Meri-Tuuli ”Jippu” Elorinne.

Sansan kotisivut osoitteessa sansa.fi
Kirkkopäivien koko ohjelma ja päivittyvää tietoa osoitteessa kirkkopaivat.fi
Paneelin puheenjohtajana toimii Suomen
Punaisen Ristin kehityspäällikkö Tapani Tulkki.
Seminaarin emännöi verkostotoiminnan johtaja
Mervi Viuhko Sansasta ja isännöi tuottaja Ilkka
Kalmanlehto Kirkkopalveluista. Tilaisuus on katsottavissa Sansan Facebook-seinältä:
facebook.com/Sanansaattajat/

Elävää sanaa
Betlehemin tähti johdatti tietäjät Jeesuksen luo.
Satelliittitelevisio välittää evankeliumin ihmisten
olohuoneisiin ja muuttaa hengellistä ja yhteiskunnallista todellisuutta muslimimaissa. Yhdellä
satelliittitelevisio-ohjelmalla tavoitetaan enemmän ihmisiä kuin Paavali koko elämänsä aikana.
Arabiankielisen lastenkanavan SAT-7 Kidsin
edustaja Essam Nagy ja farsinkielisen SAT-7
Pars -kanavan edustaja Mikael Tunér esittelevät
työtään pe 19.5. klo 15−16 medialähetystyön
Satelliittitelevisio − uusi Betlehemin tähti −kanavassa. Paikka: Logomo Move 2 Auditorio, Köydenpunojankatu 14.
− Katsojiemme joukosta voi nousta tulevaisuuden
johtajia, joten on tärkeä opettaa lapsille rauhan
sanomaa. Haluamme juurruttaa rakkauden jokaisen lapsikatsojan sydämeen, kertoo egyptiläinen
tuottaja, käsikirjoittaja ja juontaja Essam Nagy.
Hän tekee arabiankielisellä lastenkanava SAT-7
Kidsillä nähtävää Miksi on näin? -ohjelmaa. Hänen
roolihahmonsa Herra Tietävä vastaa lapsilta tulleisiin kysymyksiin ja kertoo heille Jeesuksesta.

Mikael Tunér

Tunér toimii SAT-7 Parsin työssä Suomesta käsin
Sansan lähettämänä.
Kirkkopäivien Raamattu 2020 -raamattuakatemiassa opetetaan koko Raamattu läpi kahdessa
neljän tunnin opetuskokonaisuudessa. Jeremian
kirjasta opettaa pe klo 16−16.30 Sansan va.
sidosryhmäpäällikkö (kotimainen työ), pastori
Anitta Vuorela. Paikka: Mikaelinkirkko, Puistokatu
16.

Anitta Vuorela

− Uskon, että voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta Lähi-itään lapsi kerrallaan. Katsojat oppivat rakastavasta ja anteeksiantavasta Jumalasta,
ja samalla he oppivat itsekin antamaan anteeksi.
Lähi-idällä on toivoa, jos voimme kylvää lapsiin
rakkauden siemeniä, Nagy unelmoi.
Televisiotuottaja Mikael Tunér kuljettaa Kirkkopäivä-kävijät uudenaikaisen lähetystyön maailmaan. Hän havainnollistaa muun muassa, kuinka
nelikopterikameralla kuvataan ohjelma-aineistoa.

Esityksiä ja tietoa
Kansainvälinen nuorten ryhmä M18 Kroatiasta
esiintyy perjantaina ja lauantaina eri ohjelmissa.
Sansan mediatiimi on mukana Kirkkopäivillä. Sansan piste löytyy Logomon kirkkotorilta, Köydenpunojankatu 14.

Kevätkokous jäsenille
Medialähetys Sanansaattajat järjestää Kirkkopäivillä Turussa yhdistyksen kevätkokouksen jäsenille la 20.5. klo 14−17 Seurakuntien toimitalon
Juhlasalissa (2. krs.), Eerikinkatu 3.

Lämpimästi tervetuloa!
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Medialähetyksen elopäivät Lohjalla 18.−20.8.
OHJELMA
PERJANTAI 18.8.
14:00 Tulokahvit
15:00		Avajaiset
			 Juha Auvinen, Lohjan seurakunnan
			 edustaja, KRS:n edustaja, Pekka Kiuttu
16:00 		 Yhteys muodostettu Jumalaan
			 Raamattutunti, Seija Uimonen
17:00		Päivällinen
19:00		Yhteys muodostettu toisiimme
			 Pirjo Juntunen, Jarno Tepora,
			 Timo Vasko, Päivi Leino
21:00		Iltapala
LAUANTAI 19.8.
8:00 		 Aamiainen
9:00 			 Yhteys muodostettu ihmiseen
			 Raamattutunti, Ulla Saunaluoma
			 Reformaation merkkivuosi:
			 Yhteys muodostettu läpi sukupolvien
			 Timo-Matti Haapiainen
11.30 Lounas
13:00		 Yhteys muodostettu palveluun
			 Raamattutunti, Eino Rauha
14:00 Päiväkahvi
15:00		 Kiina kutsuu: Yhteydet ilman rajoja
			 Miikka Ruokanen, Ilkka Kastepohja,
			 Timo Reuhkala
17:00 		Päivällinen
18:00		Kertokaa se hänelle – Mauno Kuusisto
			 100 v. ja Tenorissimon konsertti
			 Vivamon järjestämä, liput 15 €
19.30 Yhteys muodostettu Auttajaan
			 Marko Pihlajamaa
21:00		Iltapala

SUNNUNTAI 20.8.
8:00		 Aamiainen
9:00		 Yhteys muodostettu taivaaseen
		 Raamattutunti, Seija Uimonen
10:00 Messu
		 Sansan lähettien ja vapaaehtoisten
		siunaaminen
		 Jaakko Rusama, Juha Auvinen
12:00 Lounas
13:00 Yhdessä eteenpäin, päätösjuhla.
		 Jaakko Rusama, Juha Auvinen, Jarno Tepora
14.30 Lähtökahvit
Pienet muutokset mahdollisia.

2222 33338
7111 94001

Mediatyön yleiskannatus
Kiina-keräys 2017, mediatyö

INTIAN MEDIATYÖ:

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

Ruokailu- ja majoitusvaraukset:

Vivamon vastaanotto, Vivamontie 2 (Lohja)
vivamo@sana.fi tai p. 020 768 1760.
Varaukset viimeistään ma 7.8.

Lisätietoja muutoin:

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

Sydämellisesti tervetuloa!

YLEISVIITTEET:

Kuukausilahjoittajaksi

INFO

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

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

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

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

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA
KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14001
2222 14108
2222 14205
2222 14056
2222 14069
2222 15039
2222 15107
2222 14072
2222 14085

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

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

2222 15204
2222 15055
2222 15042
2222 17105

Turkin radio-ohjelmat
Turkin tv-ohjelmat
Turkinkielinen NTL
Kazakinkielinen NTL

AFRIKAN RADIOTYÖ:
2222 21104
2222 21007
2222 24004

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 31000
2222 34104
2222 35103

Kroatian radio-ohjelmat
Inkerin kirkon mediatyö
Itä-Eurooppa Kätketyt aartee

PROJEKTIT:
2222 12113
2222 11075

LÄHETIT:
4444 10010
4444 10023
4444 20026
4444 20055
4444 20042
5555 31008
4444 10049
4444 10065
4444 10078

Kriisiradio Aasiassa
Viestinnän valmennusohjelma,
Intian luterilaiset kirkot

Ezzine
Murphy
Tapio
Braz de Almeida
Kroatian-työ yleisesti
Kroatian kummitoiminta
Tunér
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
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Seuraavina 5. Mooses, Joosuan ja Tuomarien kirjat
sekä Apostolien teot
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.

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu lisäksi Ruotsis-

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

-radio-ohjelman neljännellä kierroksella
käsitellään lähikuukausina Johanneksen
evankeliumi loppuun, 5. Mooseksen kirja
sekä Joosuan ja Tuomarien kirjat. Alkusyksystä on vuorossa Apostolien teot.
Runsaan 5,5 vuoden aikana käydään
läpi koko Raamattu, lähes jae jakeelta.
Tulevina kuukausina edetään Raamattua
seuraavasti:

TOUKOKUU

Viikko 20 Joh. 11:3−13:18
Viikko 21 Joh. 13:19−16:11
Viikko 22 Joh. 16:12−18:40

KESÄKUU

Viikko 23 Joh. 19:1−21:7
Ma 5.6. Teemaopetus
Viikko 24 Joh. 21:8−25 + 5. Moos. 1:1−5:11
Viikko 25 5. Moos. 5:12−10:22
Viikko 26 5. Moos. 11:1−19:21

HEINÄKUU

Viikko 27 5. Moos. 20:1−26:19
Ma 3.7. Teemaopetus
Viikko 28 5. Moos. 27:1−34:19

Viikko 29 Joos. 1:1−8:35
Viikko 30 Joos. 9:1−22:34
Viikko 31 Joos. 23:1−24:33 + Tuom.

sijaistaa Elina Vaittista elokuun 2017
loppuun. Mukana lähetysaiheisia haastatteluja.
Jokaisen kuukauden ensimmäisenä
maanantaina kuullaan ajankohtainen teemaohjelma. Teemaopetukset radioidaan
5. kesäkuuta, 3. heinäkuuta, 7. elokuuta, 4.
syyskuuta ja 2. lokakuuta.

1:1−5:31

ELOKUU

Viikko 32 Tuom. 6:1−10:16
Ma 7.8. Teemaopetus
Viikko 33 Tuom. 10:17−18:31
Viikko 34 Tuom. 19:1−21:25 + Ap. t.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN

1:1−2:41

Viikko 35 Ap. t. 2:42−7:60

SYYSKUU

Viikko 36 Ap. t. 8:1−10:22
Ma 4.9. Teemaopetus
Viikko 37 Ap. t. 10:23−13:43
Viikko 38 Ap. t. 13:44−17:21
Viikko 39 Ap. t. 17:22−21:9

LOKAKUU

Viikko 40 Ap. t. 21:10−25:22
Ma 2.10. Teemaopetus

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori

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

(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.

Kirkon viestintäpalkinto Aleppon kellot -soitosta
Kirkon tiedotuskeskus

KIRKKOHALLITUS ON myöntänyt Kirkon viestintäpalkinnon 2015–
2016 toimitusjohtaja Olli Sirénille
(Milton Creative, Helsinki). Sirénin
ehdottama ajatus saattokellojen soittamisesta kirkoissa syyrialaisen Aleppon kaupungin pommitusten uhreille
sai poikkeukselliset mittasuhteet lokakuussa 2016.
Palkinnon perusteluissa todetaan,
että Sirénin aloite Helsingin Kallion
seurakunnalle teki suuren palveluksen kristillisten arvojen, kuten lähimmäisen hädän ja auttamisen tietoi-

suuden leviämiseen Suomessa sekä
maailmanlaajuisesti.

KELLOJENSOITTO ALKOI Kallion
kirkossa 12.10.2016. Seurakunnat ympäri Suomen tarttuivat haasteeseen
soittaa saattokelloja Syyrian Aleppon pommitusten uhreille. Kelloja
soitettiin 24.10. asti, jolloin vietettiin
sekä Rauhan, ihmisoikeuksien ja
kansainvälisen vastuun rukouspäivää
että YK:n päivää. Kellojensoitto levisi
Suomesta ympäri maailmaa neljälle
mantereelle ja tavoitti kaikkiaan yli
800 kirkkoa.
− Laajalle levinneen uutisoinnin

ohella keskeinen rooli Aleppon kellojen toteutuksessa oli sosiaalisella
medialla, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäjohtaja Tuomo
Pesonen kertoo.
Arkkipiispa Kari Mäkinen ojentaa viestintäpalkinnon Olli Sirénille
7.9.2017 klo 19 gaalatilaisuudessa
Kirkon viestintäpäivien yhteydessä
Espoossa. Kirkkohallitus jakaa palkinnon joka toinen vuosi merkittävästä panoksesta kristillisen sanoman,
kristillisen tiedon tai kristinuskon
mukaisten elämänarvojen välittämiseksi viestinnän eri keinoin.

HAUSSA 100

l äh e ty s k u m ppan ia

JÄSEN,
muistathan Sansan sääntömääräisen kevätkokouksen LA 20.5. klo 14−17
Kirkkopäivien yhteydessä Turussa: Seurakuntien toimitalon Juhlasali
(2. krs), Eerikinkatu 3.

Tule kuukausilahjoittajien kasvavaan joukkoon

Tervetuloa!

Kuukausilahjoittajana saat

* edut:

- Ristiaalloilla-julkaisun 5 x vuodessa
- Lähde-lehden 2 x vuodessa
- kohdekohtaisen ystäväkirjeen

NUORI 16+,
Summer Mission School eli Lähetyksen kesäkoulu Kroatiassa 1.−31.7.
Lähde opiskelemaan lähetystyön ja median maailmaa Raamatulla
höystettynä. Hinta 450 € + matkakulut. Vielä on tilaa. Ota yhteyttä 11.6.
mennessä 050 341 5303.

Tervetuloa mukaan!

* vuosiraportin
* pienelläkin kuukausipanoksella
suuren vuosivaikutuksen
* kokemuksen sitoutuneesta lähetyskumppanuudesta
* helpomman lahjoitustavan e-laskuna

Ole yksai
sadast !
etsitystä

Valitse kohde, summa ja tule mukaan:
sansa.fi/lahjoita/kuukausilahjoitus
Tai soita 050 564 3541
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Tapahtumia keväästä syksyyn
▶▶ 12.5. Äänekoski Srk-keskus,
Vellamontie 1a, klo 17.30 lähetyspiiri. Toivoa naisille/Hanna-työ,
Satu Hauta-aho.
▶▶ 12.5. Kajaani Karoliinan
kammari, Brahenkatu 14, klo 16
lähetyspiiri. Marja-Liisa ja Jakov
Mrcela (seniorit) sekä Pirjo Juntunen (seniori).
▶▶ 14.5. HOLLOLA/Kantasrk Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2, klo
10 messu, saarna Matti Korpiaho
(seniori). Messun jälkeen Toivoa
naisille/Hanna-työn esittely Tuula Korpiaho (seniori).

▶▶ 21.5. VANTAA/Rekola Pyhän
Andreaan kirkko, Kustaantie 22,
klo 10 messu, saarna Matti Korpiaho. Lähetystilaisuus messun
jälkeen, Korpiaho (seniori).
▶▶ 21.5. ESPOO/Tuomiokirkkosrk
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, klo 12 messu, Eeva ja Jari
Vähäsarja.
▶▶ 25.5. Sotkamo Vuokatinranta,
Vuokatinrannantie 8, klo 10−17
”Vitosten” kevätjuhla (SRO,
Kylväjä, Sansa, SEKL, OPKO). Klo
13.30 raamatunopetus Että he
yhtä olisivat, Mirja Ikonen ja Pirjo
Juntunen (seniori).
▶▶ 25.5. Harjavalta Kirkko, Kirkkokuja 2, klo 10 messu, kolehtipuhe Eeva ja Jari Vähäsarja.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Vähäsarjat.

HAASTE
juoksemaan lähetyksen hyväksi
SANSA HAASTAA kaikki seurakuntien ja järjestöjen lähetystyön toimijat mukaan Run for
Missions -lähetysjuoksuun ja -varainhankintahaasteeseen. Lähetyksen hyväksi juostaan Tampere Maratonilla LA 16. syyskuuta alkaen klo 11.
− Tänä vuonna kerätään kokemuksia. Vuonna 2018 on tarkoitus tempaista näkyvästi, sanoo
haastetta ideoinut Sansan kotimaisen työn sidosryhmäpäällikkö Marja Soikkeli vuorotteluvapaalta.
Medialähetys Sanansaattajissa (Sansa) on kokemusta juoksutapahtumista, sillä monet työntekijät ja yhdistyksen vapaaehtoiset harrastavat juoksua. Viime vuonna Tampere Maratonilla oli
mukana kaksi Sansan viestijoukkuetta ja kannustajia.
Joukkuemaratonissa neljä juoksijaa juoksee kymmenen kilometriä kukin. Tänäkin vuonna kerätään viestijoukkueita, mutta lähetyksen hyväksi voi juosta myös puolimaratonin tai maratonin.

▶▶ 25.5. Vesilahti Kirkonmäki,
Rautialantie 208, klo 11−15 Koko
perheen kirkkovaellus. Toivoa
naisille/Hanna-työn esittelypiste,
Liisa Heinänen (H-lähettiläs).
▶▶ 28.5. Vihti Kirkko, Kirkkotie, klo 10 messu, Vihdin srk:n
nimikkolähetin Mikael Tunérin
siunaaminen. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja Tunér kertoo
työstään tv-tuottajana SAT-7 Pars
-kanavalla.

SANSAN JUOKSUHAASTEEN tavoitteena on kerätä rahaa lähetystyölle. Haasteen vastaanottajat voivat valita kohteensa ja keräystapansa.
Sansan keräyskohteen puolesta juoksevat voivat
ilmoittautua joukkoihin 25.6. mennessä
sansa.fi/juoksuhaaste. Sieltä saa myös lisätietoja.
Jokainen joukkue tai yksittäinen juoksija saa
oman nettisivun, kannustusesitteen ja viitenumeron kannatuskeräystä varten. Viestimaratoniin
voi ilmoittautua myös ilman valmista joukkuetta,
sillä joukkueita voidaan muodostaa yksittäisistä
juoksijoista.

▶▶ 28.5. LOHJA/Kantasrk Pyhän
Laurin kirkko, Kirkkokatu 1, klo
10 messu. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Päivi Leino (VAT).
▶▶ 25.6. Virrat Koronkylän venesatama, Korontie, klo 14 Sansan
seurat, Marja-Liisa ja David
Ezzine.
▶▶ 5.7. Akaa Galleriakirkko,
Kinnarintie 13 C (Sotkia), klo 18
Runoilta, jossa kerrotaan myös
Kätketyt aarteet -hankkeesta,
Liisa Heinänen (H-lähettiläs).
▶▶ 29.7. Heinävesi Kirkastusjuhlat, Juha Auvinen eri tilaisuuksissa: klo 13.30 Kirkasta
uskoa, klo 15 Raamattuteltassa
raamatunopetus Älä pelkää ja klo
19 SanaForum: Uskon ydin – Mitä
kirkastamme nyt?
▶▶ 8.−10.9. Muonio Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat, Oloshotellintie 25. Kanava LA 9.9. klo
12.30−13.15 Medialähetyksen
kiitorata Kiinassa, Arja Savuoja.

Sansalaisia Tampere Maratonilla viime vuonna:
Satu Hauta-aho antaa viime hetken ohjeita Timo Reuhkalalle ja Ilkka Kastepohjalle.
▶▶ 22.9. OULU/Tuomiokirkkosrk
Vanha Pappila, Asemakatu 6,
klo 18 Nuorten ONKI-ilta, Arja
Savuoja.
▶▶ 23.9. OULU Aluetapahtuma,
Keskustan srk-talo, Isokatu 17,
klo 9.30−15 Medialähetyspäivä.
Parastoo Poortaheri SAT-7 Parskanavalta ja Arja Savuoja. Järjestävät: Oulun tuomiokirkkosrk,
Tuiran srk ja Sansa.
▶▶ 24.9. Paltamo Kirkko, Puolangantie 14, klo 12 messu, lähetyspyhä. Messun jälkeen lounas ja
lähetystilaisuus srk-talossa, Kirkko-

KUTSU
Uskomaton nainen -konferenssiin

KONFERENSSI JÄRJESTETÄÄN Pirkkalan kirkossa,
Perkiöntie 40. Sinne on hyvät bussiyhteydet Tampereen linja-auto- ja rautatieasemilta. Ilmoittautumiset
viimeistään 3.11. joko konferenssin internetsivulle
sansa.fi/uskomatonnainen/ tai p. 019 457 7700. Päivän
hinta 20 €. Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse hannat@
sansa.fi.
− Odotan, että saamme kokea rukouksessa yhteyttä toisiimme ja Jeesukseen, Peggy Banks
sanoo. Hän on toiminut TWR:n Toivoa naisille/Hanna-työn kansainvälisenä johtajana vähän
yli vuoden.

sansa@sansa.fi

sansa.fi/mediapankki

kuja 1. Parastoo Poortaheri SAT-7
Pars -kanavalta ja Arja Savuoja.
▶▶ 24.9. JYVÄSKYLÄ Aluetapahtuma, Palokan kirkko, Rovastintie
8, klo 10−16 Muuttuva media
tavoittaa: klo 10 Tilkkutäkkimessu, saarna Mervi Viuhko, nuoria
mukana, klo 11.30 lähetyslounas
ja sadonkorjuun myyjäiset, arpajaiset (nuoret) klo 12.30 Muuttuva
media tavoittaa, Satu Hauta-aho
ja Mervi Viuhko ja klo 16 päätös.
Järjestävät: Jyväskylän seurakunta ja Sansa.
▶▶ 25.9. Ylivieska Toimitalo Pietari, Terveystie 11, klo 18 Lähetysilta. Parastoo Poortaheri SAT-7
Pars -kanavalta ja Arja Savuoja.
▶▶ 30.9. OULU Kellonkartano,
Raamattuopistontie 93 (Haukiputaa), klo 13−17 Naistenpäivä.
Raamatunopetus Arja Savuoja.

TWR Women of Hope

SANSA KUTSUU Uskomaton nainen -konferenssiin Pirkkalaan LA 18. marraskuuta
klo 9−16.15 (8.30 ilmoittautuminen, 9.00 kahvi, 10.00 ohjelma, 16.15 kahvi). Päävieraana on
TWR:n Toivoa naisille/Hanna-työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks.
Mukana valtakunnallisessa tapahtumassa on myös Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-idän ja
Pohjois-Afrikan Toivoa naisille/Hanna-työn koordinaattori, Sansan lähetystyöntekijä
Eeva Vähäsarja.

sansa.fi

Liisa Heinänen

▶▶ 17.5. HELSINKI/Pitäjänmäki
Pajamäen srk-koti, Pajamäentie
14, klo 14−15.15 lähetyspiiri.
Intian-työstä kertoo Marjut
Chugh (seniori).

▶▶ 25.5. PORI/Teljä Teljän kirkko,
Koivikonpuistikko 50, klo 10
messu Eri perinteistä yhteiseen
todistukseen. Mukana Katja Pihlajamäki (H-lähettiläs).

▶▶ 30.9. TAMPERE Aluetapahtuma, Nekalan srk-talo, Kuoppamäentien 23, klo 13−17 Jäikö
uskonpuhdistus kesken?, Marko
Pihlajamaa. Järjestävät: Tampereen hpk, Tampereen Eteläinen
srk ja Sansa.
Sansassa srk-vierailuja työntekijöiden lisäksi tekevät
vapaaehtoiset aluetyöntekijät
(VAT), Sansan työstä eläkkeelle
siirtyneet seniorityöntekijät
(seniori), kirkon ja lähetyksen
alalta eläkkeelle siirtyneet
seniorityöntekijät (seniori),
seurakuntien nimeämät Sansalähettiläät (S-lähettiläs) ja Sansan nimeämät Hanna-lähettiläät (H-lähettiläs) sekä Sansan
hallituksen jäsenet.

Kevätarvonnan
puusalkku Kokkolaan
SANSASSA suoritettiin huhtikuussa arvonta kaikkien 31.3.
mennessä Lähetyskauppa Putiikissa asioineiden, Lähde-lehden uutena tilanneiden sekä osallistumislomakkeen palauttaneiden kesken.
Kevätarvonnan voittajat: 1. Puusalkku, Salme Heino, Kokkola, 2. Lähde-lehden vuosikerta, Arja Heiskanen, Kotka, 3.
Hanna-huivi, Juhani Kauppila, Pirkkala, 4. Sansan T-paita,
Taru Sahla, Aura, 5. Pirkko ja Terttu Välimäen Elävää vettä
-cd, Eira Lindström, Helsinki.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!

Medialähetys Sanansaattajat

@Sanansaattajat
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Sansan työssä jo nuorukaisena
MUKANA MISSIOSSA Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) hallituksen varajäsen Juha Koivulahti, 47, aloitti aprillipäivänä Tammelan uutena kirkkoherrana.
Hän kuvaa Tammelaa vahvaksi lähetysseurakunnaksi.
Leena Punkari

S

yksyllä – 26.10. – tulee
kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun
Juha Koivulahti kiipesi
ensimmäisen kerran Tammelan kirkon saarnastuoliin. Hän
oli tuolloin teologian opiskelija sekä
Sansan sivutoiminen julistustyöntekijä ja aluesihteeri.
− Kirkkoherra Timo Uotilan
kanssa toimitimme messun. Penkissä
silmäni osuivat Inkerin kirkon piispana toimineeseen Leino Hassiseen,
joka asui Tammelassa. Saarnaaminen
vähän jännitti.
Hyvinkäällä syntynyt ja 40
ensimmäistä vuottaan siellä asunut
Koivulahti kertoo Matti Korpiahon
”värvänneen” hänet Sansaan, ja tunteneensa myös Malkin perheen jo
lapsuudessaan.
− Petrin kanssa olimme peruskoulun ajan koulukavereita. Markuksen kanssa teimme Sansalle
nuorten ja nuorten aikuisten lähetyslehteä, nimeltä Nutshell (pähkinänkuori).
− Sittemmin kiersimme – sekä
Markus että minä − seurakuntia,
saarnasimme ja pidimme lähetystilaisuuksia. Samalla ainakin minä tein
joskus myös kouluvierailuja.

Papiksi
nuorisotyön kautta

Piispa Eero Huovinen vihki Juha
Koivulahden papiksi syksyllä 2000
Helsingissä. Tähän mennessä hän
on työskennellyt pappina pisimpään
Hyvinkään seurakunnassa, melkein
kymmenen vuotta. Kokemusta on
kertynyt myös Panssariprikaatin so-

tilaspastorina Hattulassa, kappalaisena Janakkalassa ja Lopen kirkkoherran sijaisena.
Juha kouluttautui ensin kirkon
nuorisotyönohjaajaksi ja valmistui
1995, minkä jälkeen hän haki ja pääsi
Helsingin teologiseen tiedekuntaan.
Hän päätti kuitenkin pitää työvälivuoden ja hakeutui Vähänkyrön
seurakuntaan vs. nuorisonohjaajaksi.
- Vähänkyrön silloinen kirkkoherra Lauri Jaakkola kannusti
minua sanoen, että jos olisi isäni,
niin kehottaisi opiskelemaan. Tämä
vetosi isänsä syövälle menettäneeseen nuoreen mieheen.
− Vuodet 1996–97 olivat erityistä elämän opintoviikkojen aikaa,
sillä sairastuin itse syöpään, josta
kuitenkin paranin. Kun vierailin
Korpiahon Matin kanssa Kroatiassa
pääsiäisenä 1997, tukkani oli alkanut
hiljalleen kasvaa sytostaattihoitojen
jäljiltä.

Kutsumus
juutalaislähetystyöhön

− Minut on otettu Tammelassa hyvin vastaan, Juha
Koivulahti iloitsee. Paikallislehdelle hän puhui
tulevaisuudesta ennen astumistaan uuteen virkaan:
”Kirkossa tapahtuu isoja
muutoksia ja ne koskettavat
myös Tammelaa. Rukoilen
sitä viisautta, mitä tehtävässä tarvitaan. Työni kirkkoherrana on palvelemista
ja johtamista.”
Ari Suomi

Juha Koivulahti teki opinnäytetyönsä hartauskirjallisuuden vaikutuksesta Ilmajoen kappeliseurakuntien
hengelliseen elämään 1700–1800-lukujen vaihteessa. Laudatur-arvosana
oli yllätys, ja se poiki Suomen kirkkohistoriallisen seuran ensimmäisen
Pro gradu -palkinnon vuonna 2001.
Väitöskirjahanke oli jatkoa opintonäytetyölle ja liittyi vanhaan hartauskirjallisuuteen, mutta se jäi kesken. Nyt hän lämmittelee mahdollista väitöskirjaa uudesta aiheesta:
Kirkon suhtautumisesta juutalaisten
evankelioimiseen ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin.

− Minulla on myös henkilökohtainen kutsumus juutalaislähetystyöhön Euroopassa, erityisesti Saksassa.
Herran omaisuuskansa on jokapäiväinen rukousaiheeni.
− Olen sana-keskeinen ja koen,
että se sana, joka tulee Jumalalta, ei
tyhjänä palaa. Simon Pietarikin vastasi Jeesukselle: ”Sinulla on ikuisen
elämän sanat.” (Joh. 6:68).

Vahvassa
lähetysseurakunnassa

Virkaansa Tammelan kirkkovaltuuston 20. joulukuuta valitsema tuore
kirkkoherra kuvaa seurakuntaansa

vahvaksi lähetysseurakunnaksi.
Sansan näkökulmasta: Sirpa Rissanen, joka toimii SAT-7:n palveluksessa, on Tammelan nimikkolähetti.
Seurakunta tukee sekä Kamerunin
evankelis-luterilaisen kirkon fulduldenkielistä radiolähetystyötä että
tamilinkielistä Toivoa naisille -radioohjelmaa Intiassa. Lisäksi seurakunnan vapaaehtoinen lähetyssihteeri
Susanna Peltonen toimii Sansan
hallituksen varajäsenenä.
Juha Koivulahden koti on edelleen Janakkalan Turengissa. Hänen
perheeseensä kuuluvat puoliso Maija ja teini-ikäiset lapset Elias ja Ella.

TARJOUS: Loppuvuosi 2017 ilmaiseksi, kun tilaat lehden vuodeksi 2018!
KYLLÄ KIITOS,
tilaan Lähde-lehden tällä tarjouksella:
kestotilauksena 32 €/v, Suomeen ja
muihin Pohjoismaihin
vuositilauksena 37 €/v, Suomeen ja
muihin Pohjoismaihin
opiskelijatilauksena 21 €/v, Suomeen ja muihin Pohjoismaihin
KYLLÄ KIITOS, tilaan Lähde-lehden
ilmaisen näytenumeron
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Iloksi itsellesi
Lahjaksi läheisellesi
Osallistu medialähetystyöhön

Lähde kertoo maailmanlaajasta medialähetystyöstä juurevasti ja koskettavasti. Sen sivuilta
löytyvät kuuntelija- ja katsojapalautteet,
haastattelut, matkakuvaukset ja kenttäkirjeet.
Lähdettä lukemalla pysyy myös Lähteellä,
Jumalan sanan äärellä.
Ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Mukana Sansan
rukouskalenteri 2 kertaa vuodessa.

