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  JUHA AUVINEN  toiminnanjohtaja

Jeesus, kiusausten voittaja

 YHTEYS MUODOSTETTU -TEEMALLA viettää 
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) 45. toiminta-
vuottaan 2018. Teema kuvaa kolmea asiaa: Ensiksi 
se kuvaa yhteyttä, jonka Jumala on Jeesuksessa 
Kristuksessa muodostanut ihmiseen. Toiseksi se 
kuvaa kansojen ja kristittyjen välistä yhteyttä. Kol-
manneksi teema kuvaa median luomaa yhteyttä.

JUHLIMME MYÖS INTIAN-TYÖN 30. vuotta. 
Työ Intiassa alkoi kurukhinkielisillä radio-ohjel-
milla, jotka jatkuvat yhä. Ohjelmia tuottaa Luoteis-
Intian evankelis-luterilainen Gossner-kirkko ja 
ne radioi TWR-Intia. Lisäksi Intiassa radioidaan 
Sansan tuella ohjelmia 13 muulla kielellä, lähete-
tään viikoittain hindinkielisiä televisio-ohjelmia 
ja jaetaan erikielisiä sisältöjä digitaalisin välinein. 
Sansan kustantamien sisältöjen vaikutuspiirissä on 
578 miljoonaa intialaista.
 Lisäksi Sansa rahoittaa Intian luterilaisten kirk-
kojen ja TWR-Intian koulutusyhteistyötä Luterilai-
sen maailmanliiton viestintähankkeessa. Sen tar-
koituksena on vahvistaa kirkkojen mediaosaamista 
ja tavoittavuutta.

KOKONAISUUDESSAAN SANSAN TYÖ ul-
komailla vuonna 2018 tapahtuu 36 kielellä yli 20 
maassa. Työn painopiste on Aasiassa ja Lähi-idäs-
sä, mutta jatkuu myös Afrikassa ja Euroopassa. Vii-
me vuonna aloimme tukea TWR:n kazakinkielistä 
Toivoa naisille -ohjelmaa. Uutuutena tänä vuonna 
ovat tadžikinkieliset televisio-ohjelmat, jotka tuot-
taa SAT-7 Pars.

MEDIAN KÄYTTÖ PAINOTTUU karkeasti jaotel-
len Aasiassa digitaaliseen mediaan, kuten FEBC:n 

kanssa tuotetut ja kehitettävät mobiilisovellukset, 
Lähi-idässä satelliittitelevisioon ja Afrikassa radi-
oon. Euroopassa ihmiset seuraavat kaikkia väli-
neitä. Sansa yhteistyökumppaneineen vie evanke-
liumin tänä vuonna jälleen noin kahden miljardin 
ihmisen ulottuville.
 Vuoden tavoitteina ovat digimedian käytön 
kehittäminen, kumppanuuksien syventäminen, ar-
vioinnin ja tutkimuksen kehittäminen sekä verkos-
tojen ja vapaaehtoistyön tukeminen. Panostamme 
uusien työntekijöiden palkkaamiseen ja lähettämi-
seen.

SUOMESSA MEDIALÄHETYSTYÖN tunnettuut-
ta vahvistavat Raamattu kannesta kanteen -radio-
ohjelma ja mobiilisovellukset, Toivoa naisille -työ 
ja medialähetyksen pienryhmät, mediakoulutus 
nuorille, seurakunta- ja hiippakuntatapahtumat 
sekä Medialähetyspäivät.
 Uusi Domini Life -mobiilisovellus vahvistaa 
kristittynä elämistä, jakaa lähetystietoutta ja kut-
suu rukousrintamaan. Kutsumme mukaan media-
lähetystyöhön kaikkia kristittyjä ja seurakuntia. 

”Uusi Domini Life -mobiilisovellus 
vahvistaa kristittynä elämistä, 
jakaa lähetystietoutta ja kutsuu 
rukousrintamaan.
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Uskon ja median kautta

Marko Pihlajamaa
 

  PIETARI JULISTI evankeliumia roo-
malaisen upseerin Corneliuksen kodissa 
(Ap. t. 10:34−43). Hän kertoi puheessaan 
Jeesuksesta, joka ”kulki ympäri maata, 
teki hyvää ja paransi kaikki jotka olivat 
joutuneet Paholaisen valtaan…” Pietarin 
saarna kokonaisuudessaan on kuin tii-
vistelmä Markuksen evankeliumista.
 Pyhäpäivän 18.2. evankeliumiteks-
ti (Mark. 1:12−13) kertoo siitä, kuinka 
Jeesus oli 40 päivää erämaassa Saatanan 
kiusattavana. Jotta Jeesus voisi auttaa ih-
misiä, hänen oli kohdattava ihmisten ko-
kemat kiusaukset (Hepr. 2:18). Matteus 
ja Luukas kertovat evankeliumeissaan, 
kuinka Jeesus voitti kiusaukset Jumalan 
sanalla.
 Jeesus on kuollut ristillä ihmiskunnan 
syntien tähden. Hän on noussut kuolleis-

ta ja elää. Vapahtaja on synnin, kuoleman 
ja Perkeleen voittaja. Apostolit lähtivät 
julistamaan riemullista sanomaa ympäri 
maailmaa: Jeesus antaa uuden elämän ja 
avaa uskoville taivaan tien.

PAAVALI KEHOTTAA rukoilemaan 
evankeliumin nopeaa leviämistä ympäri 
maailmaa: ”rukoilkaa puolestamme, että 
Herran sana leviäisi nopeasti…” (2. Tess. 
3:1). Sana ”levitä nopeasti” voidaan kään-
tää myös sanalla ”juosta”.
 Medialähetystyön välineillä − radion, 
satelliittitelevision, internetin ja mo-
biiliviestimien avulla − on mahdollista 
toteuttaa nykyisin se, että Herran sana 
leviää nopeasti, aivan kuin juoksee kautta 
maailman. Näin sanoma siitä, että Jeesus 
on voittaja, voi saavuttaa kaikki kansat. 

Sami Heinomo
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Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

  LÄHETYSKULMA Sana voi saavuttaa  
 kaikki kansat.

  IKKUNA

4  UUTISIA

5  TEOLOGIA  Afrikka ohitti kristittyjen  
 määrässä Euroopan.

  PALUUPOSTIA  Kuuntelijoiden ja   
 katsojien palautteita maailmalta.

6–8  PÄÄJUTTU 45-vuotias Medialähetys  
 Sanansaattajat (Sansa).

  KIRJE KENTÄLTÄ TWR:n toimisto   
 siirtyy pääosin Itävallasta Kyprokseen.   
 Vähäsarjat pysyvät Wienissä.

9-12  ILMOITUSKOOSTE: 
 Putiikki, viitenumerot ja kevätkeräys. 

13   JUTTU TWR-Intia lähettää ilosanomaa  
 radioaaltoja pitkin kymmenellä Toivoa   
 naisille -ohjelman kielellä, kuten orijaksi.

14  LÄHTEELLÄ Älä pelkää!

  RUKOUS

15  MEDIALÄHETYSPÄIVÄT 
 Lohjan Vivamossa 26.−27.5.2018.

  LAAJAKAISTA 
 Aineettomista ja aineellisista arvoista.

16  HAASTATTELTAVANA 
 Helsingin uusi piispa Teemu Laajasalo.

17  LÄHETYSAIKA Mikä se on ja 
 miten se syntyy?

18   RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
 Roomalaiskirjeestä 2. Aikakirjan puoliväliin.

19   LÄHDE MUKAAN Sansan työnteki- 
 jöitä, seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia  
 aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen  
 jäseniä sekä Sansa- ja Toivoa naisille   
 -lähettiläitä voi kohdata tilaisuuksissa.  
 Sansan kolehtipyhä on 18.2. 

20   SANSALAISENA Kirjoitusvuorossa   
 hallituksen puheenjohtaja Jarno Tepora.

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

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

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, 050 564 3541 tai pirjo.hyovalti@sansa.fi.
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Kannen kuva 
Erkki Salo

Tervetuloa messuun ja medialähetystyön tilai-
suuksiin Sansan kolehtipyhänä 18.2. Tervetuloa 
Medialähetyspäiville 26.−27.5. Sivut 15 ja 19.

Leena Punkari

”Tervetuloa kirkkoon 
Sansan kolehtipyhänä!

 LÄHDE 1/2018 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään 
aina omin jaloin. Tässä numerossa ovat esillä mm. Sansan 45-vuotisjuhlavuoden toiminta ja 30 vuotta kes-
tänyt yhteistyö TWR-Intian kanssa. Uskontotilastossa Afrikka yllätti ja ohitti kristittyjen määrässä Euroopan. 
Uuden piispan Teemu Laajasalon mukaan piispanristi painaa fyysisesti ja teologisesti.
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 STUDIO TULEE Sansan 
kansainvälisen kumppanuus-
toiminnan johtaja Timo Reuh-
kalan mukaan nostamaan esille 
kristillistä paikallista musiikkia. 
TWR-yhteistyön seurauksena 
studiossa saatetaan jatkossa val-
mistaa myös radio-ohjelmia.
 Yhteistyö sai alkunsa, kun 
Jeyporen evankelis-luterilaisen 
kirkon kumppanuustoimin-
nan koordinaattori Angeli-
ous Michael ja Medialähetys 
Sanansaattajien (Sansa) toi-
minnanjohtaja Juha Auvinen 
tapasivat vuonna 2010 Luteri-
laisen maailmanliiton (LML) 
yleiskokouksessa Saksassa. 
Michael kertoi tuolloin kirkkon-
sa musiikkistudiohankkeesta. 
Projektissa on mukana myös 
saksalainen yhteistyötaho.
 Jeyporen evankelis-luterilai-
nen kirkko on perinteisesti ollut 
yhteydessä saksalaisiin luteri-

laisiin kirkkoihin, joiden työn 
tuloksena se alkujaan syntyi. Se 
on muun muassa Intian luteri-
laisten kirkkojen yhteistyöeli-
men (UELCI) ja LML:n jäsen. 
Michael on edustanut kirkko-
aan monissa LML:n kokouksis-
sa ympäri maailmaa.

Lisää paikallista
kirkon virsikirjaan
Vaatimattoman näköinen, ulko-
pintakäsittelyä kaipaava, mutta 
sisätiloiltaan avara – lähes 170 
neliömetrin − studiorakennus 
sijaitsee Koraputin kaupungis-
sa, Odishan osavaltiossa.
 Studiorakennuksen sisäti-
lat on maalattu ja laatoitettu ja 
sinne on hankittu soittimia ja 
äänityslaitteita. Äänittämisen 
vaatima akustiikka kuitenkin 
pääosin puuttuu.
 − Nyt TWR-Intia aut-
taa suunnittelussa, ja studio 
viimeisteltäneen lopulliseen 
toimintakuntoon tänä vuonna, 

Timo Reuhkala kertoo. Hän 
kävi hiljattain työmatkalla 
Intiassa Sansan varainhankin-
nan koordinaattori Erkki Salon 
kanssa. He tutustuivat myös 
mainittuun studioon.
 − On hieno tavoite saada 
alueen kristillistä musiikillista 
osaamista enemmän esille ja 
samalla kehittää sitä. Pyrki-
myksenä on, että lisää paikal-
lista musiikkia pääsee kirkon 
virsikirjaan. Musiikkistudio 
palvelee paikallisia kirkon kuo-
roja ja gospel-artisteja, Reuhka-
la jatkaa.
 − Suunnitelmiin kuuluvat 
myös musiikkikilpailut, joiden 
tarkoituksena on tehdä tunne-
tuksi alueen kykyjä ja vähän 
kansallisiakin.
 Saksalainen urkuri on nyt 
työskennellyt muutaman kuu-
kauden studiotiloissa vapaaeh-
toisena ja pitänyt harjoituksia 
lähiseudun lapsille. 

Erkki Salo

Henkilöjärjestelyjä Sansassa
  MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJISSA (Sansa) 

on tarkistettu toimintarakennetta ja joitakin henkilös-
tön tehtäviä. Seurakuntapalvelujen vetäjänä toimivan, 
pastori Anitta Vuorelan tehtävänimike on 1.2.2018 
alkaen kumppanuuspäällikkö. Se korostaa Sansan 
pyrkimystä vahvistaa kumppanuuksia, ja on linjassa 
kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja -nimik-
keen kanssa. Vuorela on johtoryhmän jäsen.
 Kasvatustieteen kandidaatti Erja Tillgren on toimi-
nut vuoden alusta 60 prosentin osuudella suunnitteli-
jana (ulkomainen työ). Tehtävään kuuluu muun muas-
sa hankkeiden raportoinnin suunnittelua, seurantaa 
ja arvioinnin kehittämistä. Hän jatkaa 40 prosentin 
osuudella johdon assistenttina.
 Sansan lähetystyöntekijä, ylioppilasmerkonomi, 
BA Sirpa Rissanen on siirtynyt vuodenvaihteessa 
Kyproksesta Mongoliaan, jossa hän toimii Wind FM 
-perheradion työyhteydessä. Hänen puolisonsa Roy 
Rissanen työskentelee Mongoliassa MAF:n lähetys-
lentäjänä Suomen Lähetyslentäjät -järjestön kautta.
 Lähettikandidaatti, sosionomi (AMK) Petteri 
Rantamäki toimii Sansan mediakoordinaattorina 
16.12.2017−31.12. 2018. Lähettikandidaatti, sosionomi 
(AMK) Joanna Rantamäki työskentelee Sansassa osa-
aikaisesti eri tehtävissä 31.5.2018 saakka.

Kastettujen määrä 
väheni vuonna 2017

  EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON jäsenmää-
rä oli Suomessa vuoden 2017 lopussa 3 904 293 henki-
löä. Kirkkoon kuuluu näin 71 prosenttia suomalaisista. 
Kirkon jäsenten osuus Suomen väestöstä laski vuoden 
takaisesta yhden prosenttiyksikön.
 Vuonna 2017 kirkosta eronneiden määrä nousi 
jonkin verran ja kastettujen määrä laski vuoteen 2016 
verrattuna. Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli  
3 951 785.
 − Kirkon jäsenkehitys viime vuosina kertoo edel-
leen uskontoa koskevien valintojen yksilöllistymisestä. 
Syntyneiden lasten kastaminen kirkon jäseniksi vähe-
nee nuorissa perheissä. Kirkosta eronneista lähes kol-
masosa on alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia. Toisaalta 
kirkkoon liittyneissä noin kolmekymppisten miesten 
osuus on huomattava, ja viime vuonna kirkkoon liitty-
neistä oli miehiä jopa lievä enemmistö, kertoo tutkija 
Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta.
 Muuttoliike lisää väestöä kaupungeissa. Se näkyy 
suurten seurakuntien jäsenmäärän kasvuna, vaikka nii-
den alueilla kirkosta eroaminen on yleisempää ja lasten 
kastaminen harvinaisempaa kuin maaseudulla.  

Kristittyjen tilanne Kiinassa kiristyy
Lähde

  PIDÄTYKSIÄ ja vangitsemisia. Kirkkoraken-
nusten tuhoamisia. Jeesuksen kuvan korvaaminen 
kommunistisen puolueen pääsihteerin kuvalla 
kodin olohuoneessa.
 Tapahtumat Kiinassa ovat ennakoineet uusi-
en uskontoa koskevien säännösten voimaantuloa 
helmikuun alussa. Säännökset sisältävät ohjeita 
uskonnollisesta kasvatuksesta sekä uskonnollisten 
yhteisöjen ja järjestöjen toiminnasta.
 World Watch Monitorin paikallisen lähteen 
mukaan hallitus kohdistaa toimensa erityisesti mer-
kittäviin kirkkoihin. Monet muut seurakunnat eivät 
koe yhtä voimakasta häirintää.
 − Merkittävyyteen kuuluvat suuret kokoontumi-
set – osittain herkillä alueilla, joilla on vähemmis-

töryhmiä, lähde kertoi. Toinen piirre ovat läheiset 
ulkomaiset yhteydet, esimerkiksi taloudellinen 
tuki, edustus ulkomaisissa viestimissä tai ihmisoi-
keusjärjestöjen huomioiminen.

HUOMATTAVA kirkko tuhottiin hiljattain Pohjois-
Kiinassa. World Watch Monitorin lähteen mukaan 
käsky näytti tulleen ylhäältä, sillä valtiollinen lehti 
raportoi siitä.
 Toinen, yli 50 000 jäsenen protestanttisen Kul-
tainen lampunjalka -seurakunnan kirkko tuhottiin 
9. tammikuuta Shanxin maakunnassa. Kirkon väi-
tettiin toimivan luvatta. Joulukuussa viranomaiset 
tuhosivat samalla alueella 20 vuotta sitten säännös-
ten mukaan rakennetun katolisen kirkon.

PUHUESSAAN kommunistipuolueen kansan-
kongressissa viime lokakuussa puolueen pääsih-
teeri, presidentti Xi Jinping korosti kiinalaisen 
nationalismin merkitystä. Hän sanoi hallituksen 
”noudattavan periaatetta, jonka mukaan uskon-
noilla Kiinassa on oltava kiinalainen suuntautunei-
suus”.  
 Presidentti totesi hallituksen myös “tarjoavan 
aktiivista ohjausta uskonnoille, jotta ne voivat so-
peutua sosialistiseen yhteiskuntaan”.
 Tammikuussa julkistetun World Watch List 
2018:n mukaan kristittyjen häirintää esiintyy eniten 
maissa, joissa uskonnollinen nationalismi, kansal-
lismielisyys, tai islam on nousussa. Raportin julkai-
si Open Doors -järjestö. 

Jeyporen evankelis-luterilainen kirkko on rakennuttanut Koraputiin Odishan 
osavaltioon studiorakennuksen joitakin vuosia sitten. Mutta se on viimeis-
telemättä, eikä äänittämisen vaatima akustiikka ole kunnossa. Sansa on 
tukenut rakentamista. Kuluvana vuonna tilat pyritään virittämään toimin-
tavalmiiksi TWR-Intian suunnittelutuella.

Jeyporen evankelis-luterilaisen kirkon 
studiorakennus sijaitsee Koraputissa, 
Odishan osavaltiossa, Intiassa.

Koraputin studio nostamaan esille 
paikallista musiikkia:
TWR-Intia auttaa rakennuksen 
akustiikan suunnittelussa
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Erkki Salo

TEOLOGIA Yli 1 000 vuoden ajan Euroopassa oli enemmän kristittyjä kuin missään muussa maanosassa. 
Nyt on tapahtunut merkittävä muutos. Ensimmäistä kertaa maanosittain laskettuna on eniten kristittyjä Afrikassa, 
kaikkiaan 599 miljoonaa, kasvua 17 miljoonaa vuodessa.

Jaakko Rusama

Afrikkalaisten kristittyjen 
määrä ohitti Latinalaises-
sa Amerikassa asuvien 
kristittyjen määrän, joita 
lasketaan nyt olevan 597 

miljoonaa, kasvua vuodessa kuusi 
miljoonaa.
 Euroopassa on tällä hetkellä 550 
miljoonaa kristittyä, laskennallisesti 
neljän miljoonan vähennys vuodessa. 
Aasian kristittyjen määrä tavoittanee 
eurooppalaisten kristittyjen määrän 
kahden, kolmen vuoden kuluessa.
 Kristittyjen määrä laskee voimak-
kaasi Lähi-idässä. Kun vuonna 1900 
kristittyjä oli alueen väestöstä 13,6 
prosenttia, niin luku on nyt neljä pro-
senttia. Kristittyjen vainot ja monet 
konfliktit ovat johtaneet muun muas-
sa laajaan maastamuuttoon.

Kristittyjen ja muslimien
määrän kasvu jatkuu
Maailman kahden valtauskonnon, 
kristinuskon ja islamin, kasvu jatkuu. 
Siis maailman uskonnollisuus enti-
sestään vahvistuu. Tilastojen valossa 
vuonna 1800 kristittyjen ja muslimien 
yhteenlaskettu osuus koko maailman 
väestöstä oli 33 prosenttia.
 Samaan aikaan, kun maailmassa 

on tapahtunut todellinen väestörä-
jähdys, on vuonna 2018 kristittyjen 
ja muslimien prosentuaalinen osuus 
57. Arvioiden mukaan vuonna 2050 
kristityt ja muslimit muodostavat 64 
prosenttia koko maailman väestöstä.

Uskonnon takia eniten
kristittyjen vainoa
Uusin World Watch -tilasto kertoo 

uskonnollisten vainojen lisääntyneen 
voimakkaasti viime vuosina. Eniten 
uskonnollisen vainon kohteina ovat 
olleet kristityt. Arvioiden mukaan 2,5 
miljardista kristitystä yli 215 miljoo-
naa kärsii ”vakavaa, hyvin vakavaa 
tai äärimmäistä vainoa”.
 Kristityille vaarallisimmat maat 
tällä hetkellä ovat Pohjois-Korea ja 
Afganistan. Pohjois-Korea on 50 maan 

joukossa ollut kärjessä jo 16 vuotta. 
Kymmenen vaarallisimman maan 
joukossa ovat lisäksi muun muassa 
Somalia, Pakistan, Eritrea, Libya, Irak, 
Jemen ja Iran. 

Lähteet: International Bulletin of Mission 
Research, Volume 42, Issue 1/ 2018. 
Open Doors -tiedote 10.1.2018.

Uskontotilastoa 2018:
Maanosista eniten kristittyjä 
nyt Afrikassa

Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko Afrikassa on nykyisin maailman suurin luterilainen kirkko. Ylistystä seurakunnassa.

Linda Torkelsen

3

5

1
2

4

1 ARABIA ”Kiitos teille, että ajat-
telette lastemme hyvinvointia. 
SAT-7 Kids -kanavan äärellä 
lapset ovat tyytyväisiä. Myös me 

vanhemmat hyödymme monista ohjel-
mistanne. Teillä on aivan ihana kanava!” 
SAT-7 Kids

2 JAPANI ”Muutama vuosi sitten 
löysin taajuutenne sattumalta 
eräänä iltana. Kyselin itseltäni, 
mikähän asema tämä on, mutta 

jäin kuitenkin kuuntelemaan avoimella 
sydämellä. Keikon rakkautta ja totuutta 
täynnä oleva ääni teki minuun suu-
ren vaikutuksen. Ennen ajattelin, että 

kristinusko on heikkoja ihmisiä varten, ja 
ylpeyteni esti minua etsimästä siitä lisää 
tietoa. Teidän päivittäisen lähetyksenne 
ansiosta aloin lopulta käydä kirkossa 
sunnuntaisin!” FEBC-Japani

3 ORIJA ”En ollut kristitty, mut-
ta avioiduin kristityn miehen 
kanssa. Hän kehotti kuuntele-
maan Toivoa naisille -ohjelmaa, 

koska siitä saa hyviä käytännön neuvoja 
arkeen, joten aloin kuunnella. Hyvien 
neuvojen lisäksi kuulin Jeesuksesta ja 
annoin elämäni hänelle.” TWR-Intia

”Ennen ajattelin, että kristinusko 
on heikkoja varten”

4 TIGRINJA ”Asun nyt Saudi-
Arabiassa, jossa ei voi vapaasti 
olla kristitty. Olen kiitollinen 
Jumalalle tigrinjankielisistä ohjel-

mista, joita voin kuunnella WhatsApp-so-
velluksen kautta. Voin kuunnella milloin 
ja missä tahansa ilman keskeytyksiä. Se 
on aivan ihanaa!”

5 VENÄJÄ ”Katsoin ja kuuntelin 
sarjaasi ’Anteeksiantaminen 
velallisillemme’, joka tulee Isä 
meidän -rukouksesta. Kiitos 

paljon ohjelmasta. Anteeksiantaminen on 
ollut minulle vaikeaa, mutta selitit (Alec 
Goldberg) sen selkeästi ja autoit minua.” 
Caspari-keskus, Israel

5
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Eeva ja Jari Vähäsarja
 

 PÄÄTÖS SIIRROSTA oli sekä ta-
loudellinen että strateginen. Monissa 
EU-maissa on alettu vaatia tiukkoja 
vakuutuksia EU:n ulkopuolelta tu-
levilta, pitempään alueella asuvilta. 
Kuukausikustannukset voivat nousta 
jopa tuhansiin euroihin.
 Olemme olleet Sansan lähettä-
minä TWR:n palveluksessa yli neljä 
vuotta ja olemme kokeneet tämän 
ajan siunattuna. Työyhteisömme on 
kannustava ja rukoileva. Jokaisena 
työpäivänä on aamuhartaus, jossa 
kannetaan Jumalan eteen työasiat ja 
paljon yksityisiäkin asioita.

MONESSA SUHTEESSA olemme 
kuin perhe. Varsinkin niille työto-
vereille, jotka ovat olleet kymmeniä 
vuosia TWR:n palveluksessa, ajatus 
perheestä on todellinen. Omat suku-
laiset saattavat olla kaukana toisella 
mantereella ja siksi työyhteisö on niin 
tärkeä.

KIRJE KENTÄLTÄ Viime vuoden suurimpia uutisia TWR:n Wienin-toimistolle oli, että se lakkautetaan 
ja toiminta jatkuu joko Kyproksella tai Maltalla. Uudeksi paikaksi varmistui sittemmin Kypros, jossa 
toimintaympäristö on Maltaa suotuisampi.

Jari Vähäsarja

 Ja nyt tämä perhe ainakin osittain 
hajoaa, sillä osa työtovereistamme jää 
Itävaltaan, osa lähtee TWR:stä ja loput 
muuttavat Kyprokselle. Kova paikka 
monelle meistä.

ME JÄÄMME Itävaltaan, koska se 
on selkeästi parempi vaihtoehto töi-
demme kannalta. Eevalla on paljon 
helpommat yhteydet esimerkiksi 
tapaamaan Itä-Euroopan Toivoa 
naisille -kordinaattoreita vaikkapa 
junalla kuin ensin lentää Kyproksel-
ta jonnekin lähemmäksi yhteyksien 
ääreen. Jarin molemmat esimiehet 
jäävät Itävaltaan, joten hänellekin on 
luontevaa jäädä.
 Meillekin tämä muutos merkitsee 
arkirutiinien täydellistä keikausta. 
Tähän saakka työ- ja vapaa-aika on 
ollut helposti eroteltavissa. Aamul-
la pyöräilemme toimistolle, teemme 
työpäivän ja pyöräilemme takaisin 
kotiin. Sitten alkaa omien askareiden 
aika.

TWR:n Wienin-toimisto muuttaa 
pääosin Kyprokselle

KUN EI OLE enää toimistoa minne 
mennä, vaihtoehtomme on kotitoi-
misto. Työrutiinit täytyy miettiä uu-
delleen, ettei aina tee töitä, jotka ovat 
koko ajan nenän alla. Silloin tällöin 
todennäköisesti olemme yksittäisiä 
päiviä Slovakiassa Bratislavan-toi-

mistollamme, jonne on vain runsaan 
tunnin junamatka. On myös mahdol-
lista, että voimme työtovereidemme 
kanssa kokoontua joskus vaikkapa 
kirkkojen tiloissa.
 Rukouksemme on, että Taivaan 
Isä johdattaisi uudet kuviot oikeisiin 
asentoihin tahtonsa mukaan. 

Sansan lähetystyöntekijät Eeva ja Jari Vähäsarja etualalla sekä työtovereita 
vuodenvaihteessa TWR-Euroopan Wienin-toimistossa.

VISIO

Vuonna 2020 Sansa on median digi-
talisaation ja mobiilikäytön kasvun 
avulla jakanut toivon sanomaa Aa-
siassa ja Lähi-idässä heille, jotka eivät 
vielä tai enää tunne Jeesusta Kristusta.
 Sansan näkynä on tavoittaa saavut-
tamattomia kansoja ja tukea vaikeis-
sa oloissa eläviä kristittyjä median 
kautta. Lähi-idässä ja Aasiassa asuu 
suurin osa ihmisistä, jotka eivät vielä 
tunne Jeesusta Kristusta. Suomessa 
toimimme seurakuntien ja kristittyjen 
kumppanina medialähetystyössä.
 Tehtävämme on kertoa Jeesuksesta 
Kristuksesta kaikille kansoille uskon 
syntymiseksi ja Kristuksen maailman-
laajuisen kirkon vahvistumiseksi. Joh-
tavana toiminta-ajatuksena on evan-
keliumin välittäminen kustannuste-
hokkaasti median avulla kansoille, 
joita on muuten vaikea tavoittaa.
 Kokonaisvaltaisen lähetystehtävän 
toteutumiseksi teemme medialähe-
tystyötä yhteistyössä kotimaisten ja 
ulkomaisten kumppanien kanssa. 
Jokainen ihminen on Jumalan luoma 
ja Kristuksen lunastama. Tähän pe-
rustuu hänen ihmisarvonsa. Jumalan 
elämää antava sana avaa median 

kautta ja Pyhän Hengen voimasta 
pelastuksen jokaiselle ihmiselle.

ARVOT

Sanaan sitoutuminen:
Kolmiyhteinen Jumala on ilmoittanut 
itsensä Raamatun sanassa. Olemme 

olemassa Jumalan sanan välittämistä 
varten.

Toivon viesti:
Evankeliumi luo toivoa. Suuntaamme 
työtämme niin, että toivon viesti voi 
saavuttaa saavuttamattomat ja vai-
keissa oloissa elävät ihmiset.

Usko ja palvelu:
Jeesuksen tarjoama pelastus antaa ih-
miselle elämän tarkoituksen. Työmme 
tavoitteena on uskon syntyminen Jee-
sukseen Kristukseen ja elämä Jumalan 
yhteydessä.

Yhteistyö:
Lähetystehtävä on yhteinen. Tar-
vitsemme työmme toteuttamiseen 
yhteistyökumppaneita kotimaassa ja 
ulkomailla. Yhteistyö perustuu luotta-
mukseen ja vastuuseen.

Avoimuus:
Kerromme avoimesti työmme on-
nistumisista, haasteista ja tarpeista. 
Olemme avoin uusille toimintatavoil-
le, arvioimme toimintaamme ennak-
koluulottomasti ja kehitämme sitä 
jatkuvasti. 

Sansa

Sansa on mukana yhteisessä lähetystehtävässä, tähtäimessä varsinkin
Saavuttamattomien tavoittaminen
erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) täyttää tänä vuonna 45 vuotta. Se on sanoittanut ja 
tiivistänyt näkynsä ja tapansa toimia visioon ja arvoihin.

”Jumalan elämää an-
tava sana avaa median 
kautta ja Pyhän Hengen 

voimasta pelastuksen 
jokaiselle ihmiselle.

Sansan nykypäivää ovat muun muassa Domini Life -älypuhelinsovellus ja maahanmuuttajatyö. 
Myös monet Suomessa asuvat maahanmuuttajat ovat löytäneet Domini Lifen. He kertovat, että 
sovellus auttaa opiskelemaan suomen kieltäkin mielekkäällä tavalla.
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Lautasantennit täyttävät monin paikoin Pohjois-Afrikan, Lähi-idän, Etu- ja Keski-Aasian 
talojen katot ja seinustat, vaikka kaikki alueen valtiot eivät niihin suopeasti suhtaudu-
kaan. Mutta evankeliumi leviää kuitenkin voimakkaasti satelliittitelevisiokanavien väli-
tyksellä.

Sansan tukemia kristillisiä radio-ohjelmia lähetettiin kauan lyhyillä aalloilla 
esimerkiksi Guamin saarelta Kiinaan. Lyhyet aallot kuljettavat ohjelmia pitkien 
matkojen taakse. Pitkät aallot taas lyhyempiä matkoja. Nykyisinkin Sri Lankasta 
radioidaan ohjelmia keskipitkillä aalloilla Intiaan ja Swazimaasta pitkillä aal-
loilla Eritreaan ja Etiopiaan.

ShutterstockTWR

Shutterstock

Bangkokin ruuhkissa on usein helpompi liikkua vetten päällä kuin katuja pitkin. Sansan toiminta alkoi 1970-luvulla Itä-Euroop-
paan suuntautuvalla työllä. Nykyisin painopiste on kuitenkin Atlantilta Tyynellemerelle ulottuvalla leveyspiirien 10 ja 40 välisellä 
vyöhykkeellä sekä Aasian suurkaupunkityössä. Kyseinen 10/40-ikkuna ulottuu Pohjois-Afrikan maista yli Lähi-idän Aasian mai-
hin, kuten Thaimaa, Kiina, Intia ja Indonesia.
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Käytännössä tämä merkitsee 
medialähetystyön syven-
tämistä ja kumppaniemme 
voimavarojen vahvistamista 

erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä.
 Huomion kohteena on 30 vuotta 

Intiassa jatkunut työ, joka on laajentu-
nut perinteisestä radiotyöstä moni-
puoliseksi mediatyöksi TWR-Intian 
ja paikallisten luterilaisten kirkkojen 
kanssa. Yhteistyön osana on yhdessä 
Luterilaisen maailmanliiton (LML) 
kanssa tuettava kirkkojen mediaosaa-
mista vahvistava koulutus.

 Strategiakauden puoliväli on 
suunnan tarkistamisen paikka sen 
varmistamiseksi, että digitaalisen me-
dian ja mobiiliteknologian monipuo-
liset mahdollisuudet ovat käytössä 
yhä uusien ihmisten tavoittamiseksi 
evankeliumilla nopeasti muuttuvassa 
kansainvälisessä toimintaympäristös-
sä.

Keskeisistä tehtävistä
Työn painopistealueina ovat Aasia, 
Intia, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka sekä 
Etu- ja Keski-Aasia. Näillä alueilla 
asuu eniten ihmisiä, jotka eivät vielä 
ole kuulleet evankeliumia tai jotka 
joutuvat kristittyinä elämään vaikeis-
sa olosuhteissa.

 Sansan ulkomaista työtä suunna-
taan erityisesti sinne, missä median 
käyttö tuo lisäarvoa lähetystehtävän 
toteuttamiseen.

 Sansa toteuttaa näkyä yhdessä 
kansainvälisten kumppaniensa: Far 
East Broadcasting Company (FEBC), 
Luterilainen maailmanliitto (LML), 
satelliittitelevisio SAT-7 ja Trans 
World Radio (TWR) sekä paikallisten 
luterilaisten kirkkojen kanssa.

 Kumppanit tuntevat kohde-
yleisön olosuhteet ja mediankäy-
tön, jolloin ne pystyvät tuottamaan 
mediasisältöä paikallisiin tarpeisiin ja 
paikallisen yleisön ulottuville.

Painopisteistä
Työssä painotetaan vuosina 2018–2020 
erityisesti digimedian mahdollisuuk-
sien hyödyntämistä evankeliumin 
viemisessä eteenpäin. Kumppanien 

kanssa etsitään ja kehitetään tapoja 
käyttää uusia alustoja, kuten mobii-
lisovelluksia ja sosiaalisen median 
kanavia ihmisten tavoittamiseen.

 Vahvimmin tämä näkyy Aasiaan 
suuntautuvissa hankkeissa, koska Aa-
sia on maailman johtavia digimedian 
ja sosiaalisen median kehitysalueita.

 Toinen tärkeä painopiste työssä 
on kumppanuuksien syventämi-
nen, minkä keskiössä on kumppanin 
kuuleminen työn suuntaamisessa ja 
kumppanin toimintakyvyn vahvis-
taminen. Kehittämisalueista saadaan 
tietoa arviontien avulla, jotka toteu-
tetaan yhdessä kumppanin kanssa 

valitulta alueelta ja kohteesta.
 Sansan Indonesian kumppanien 

kanssa kartoitetaan mahdollisuutta 
toteuttaa arviointi Indonesian-työn 
kohteista ja erityisesti naistyöhön liit-
tyvistä kysymyksistä.

 Intia on yksi Sansan ulkomaisen 
työn painopistealueista ja siksi erotet-
tu omaksi alueekseen erilleen Aasias-
ta. Vuonna 2018 Sansan ja TWR-Intian 
yhteistyö täyttää 30 vuotta. Juhla-
vuonna ja sen myötä Sansan Intian-
työn tunnettavuutta ja asiantuntijuut-
ta nostetaan Suomessa.
 Vahvistetaan kumppanien ja 
paikallisten toimijoiden keskinäistä 
yhteistyötä ja verkostoitumista. Erityi-
sesti kirkkojen osallisuutta medialä-
hetystyöhön pyritään vahvistamaan. 
Kehitystehtävänä on vapaaehtoisten, 
harjoittelijoiden ja lyhytaikaisten 
työntekijöiden lähettäminen kumppa-
nien palvelukseen Sansan kautta.

Tavoitteista 2018
Kumppanien digimedian käyttöä 
pyritään kehittämään. Kustannetaan 
usean mobiilisovelluksen tekeminen.

 Yhteistyön syventäminen kump-
panien kanssa. Evaluointikartoitus 
Sansan Indonesian kumppaneiden 
kanssa. Mahdollisesti myös arvioin-
tiin ja vaikuttavuuteen liittyvä koulu-
tus FEBC-Mongolian kanssa.

 Sansan ja TWR-Intian 30-vuotis-
juhlavuosi, joten nostetaan Sansan 
Intian-työn profiilia ja tunnettavuutta.

 Lähetetään vapaaehtoisia ja tai 
harjoittelijoita kumppanien palveluk-
seen, kehitetään prosessia.

 Sansan tavoite on pitää kym-
menen lähetystyöntekijää yhteistyö-
kumppanien palveluksessa. Lähetys-
työntekijät tuovat ruohonjuuritason 
tietotaitoa työalueilta ja antavat me-
dialähetystyölle kasvot myös seura-
kunnissa.

 Vuoden 2018 aikana lähetetään 
yksi lähetystyöntekijä TWR-Euroopan 
palvelukseen ja yksi lähetystyönteki-
jä-pariskunta SAT-7 Parsin palveluk-
seen. Tavoitteena on lisäksi rekrytoida 
yksi uusi lähetystyöntekijä tai lähetys-
työntekijäpariskunta. 

Shutterstock

Ulkomaisessa työssä painotetaan
2018−2020 digimedian hyödyntämistä
Medialähetystyö tavoittaa erityisesti niitä, joiden on vaikea muuten kuulla evankeliumia. Vuosi 2018 on 
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 45. toimintavuosi, jonka aikana vahvistamme edelleen strategian 
Sansan suunta 2016–2020 jalkauttamista.

Internet on maailmanlaajuinen toisiinsa kytkettyjen tietoverkkojen järjestelmä, joka mullisti 
viestinnän ja yhteydenpidon. Lisänä digitaalisuus viestinvälityksessä sekä kehittyneet taulutie-
tokoneet ja älypuhelimet niihin kehitettyine sovelluksineen. Monissa Aasian maissa evanke-
liumi vastaanotetaan nykyisin enimmäkseen mobiilisti.

Ensimmäiset Sansan lähetystyöntekijät asuivat ensin Itävallassa, jossa pyrkivät kohtaamaan 
silloisesta Jugoslaviasta saapuneita siirtotyöläisiä. Tuula ja Matti Korpiaho sekä Pekka Paa-
janen hyvästelemässä vuonna 1974 Suomen-vieraita: Per-Olof Malkia sekä Pirkko ja Pentti 
Heinilää. Kuvaajana Terhi Paajanen, sittemmin Smeds.

He perustivat Sanansaattajat 9.6.1973 Hyvinkäällä

Eva Berger, 
sittemmin Rönnlund

Aino Heiskanen, 
sittemmin Salonen

Pekka Kiuttu Esko Kontinen Matti Korpiaho

Per-Olof Malk Pirjo-Riitta Penttinen

Seija Uimonen Tuulikki Viitaniemi

Sansa



Sansan kosketuskynä 4 €
Mukana myös kuulakärkikynä 
ja led-valo. Teksti: Valoa 
kansoille. www.sansa.fi. 
Sansan oma tuote.

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

Nyt on hyvä aika miettiä kevään lahjoja. Selaile ja tee löytöjä – 
anna hyvän kiertää!

PUTIIKKI ON AINA AUKI.  Täytä tilauslomake, kirjoita sähköpostia tai piipahda 
netti-Putiikissa Sansan kotisivuilla, kun se parhaiten sinulle sopii: 
lahetyskauppa.fi. Voit tilata myös puhelimitse tai 050 564 3541/Putiikki  
(ma–pe klo 9–15).

UUTUUKSIA ja TARJOUKSIA
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Jos asioit 31.3.2018 mennessä,  
osallistut arvontaan!
VOITOT:

1. Putiikin lahjakortti 100 €
2. Herkkupakkaus
3. Lähde-lehden vuosikerta
4. Sansan T-paita
5. Lapsikuoro Solinan ja Pekka Simojoen cd-levy

Jos asioit Putiikissa tai tilaat Lähde-lehden uutena tilaajana 31.3.  
mennessä, olet mukana arvonnassa. Voit osallistua myös pelkästään  
arvontaan. Lomake seuraavalla sivulla.

Tyttö Kiinasta, 
lähetyskortti 1 €/kpl
Kannessa teksti: Rukoile – Odota – Luota.  
Kuva: Shutterstock. UUTUUS!
Kortteja lisää seuraavalla aukeamalla.

Pekka Simojoki
Mullan makua – Taivaan 
tuoksua 25 € UUTUUS!
Keikkamiehen hartauskirja

Eero Junkkaala (toim.)
Raamattu alusta loppuun 
36 € UUTUUS!
Vuoden kristillinen kirja 
2017. 16 kirjoittajaa, mukana 
Rkk-pastori Jukka Norvanto 
ja Sansan yhteyspäällikkö 
Anitta Vuorela.

Mirja Sevón – Jakob Kramer
Pääsiäisihme 12 € UUTUUS!
Kahvallinen kovakirja.

Leena Huhtaniemi –  
Päivi Hihnala (toim.)
Päivän välähdyksiä 20 €
Nimi- ja syntymäpäiväkirja.  
3. tarkistettu painos.

Jukka Norvanto
3000 km Lähi-idässä – 
Paavalin ensimmäinen 
lähetysmatka 15 € UUTUUS!

Heijastin 10 € UUTUUS!
Designheijastin, joka on 
kansainvälisesti tunnetun 
jalkinesuunnittelijan, 
Terhi Pölkin, hyvänteke- 
väisyystyö. Ajatuksena on 
antaa ääni äänettömille. 
Ihmiskaupan vastaisen työn 
tunnus Kätketyt aarteet -työn 
tukemiseksi. Sansan oma 
tuote.

Lakurasia 9 €  
UUTUUS!
Kätketyt aarteet 
on Sansan tuke-
maa ihmiskaupan  
uhreja auttavaa 
työtä. Kouvolan 
lakritsia, pai-
no 500 g. Parasta ennen 
30.6.2018.

Evankelioivia elokuvia 
25 €/koko sarja
Neljän dvd:n sarja, yksissä 
kansissa: Sotahuone (War 
Room), Taivas on totta (Hea-
ven is for Real), Rohkeus 
(Courageous), Tulenkestävä 
(Fireproof). Tekstitys: suomi, 
ruotsi, norja ja tanska. Täys-
pitkiä. Ikäsuositus 12 +.

Pekka Laukkarinen
Unelmia cd 15 € TARJOUS! Ekoradio 55 €

FM/AM, kaksi erittäin laajaa 
lyhytaaltoaluetta. Veivigene-
raattorilla ladattava akus-
to. Mukana kantolaukku. Ei 
sisällä pattereita, joita voi 
tarvittaessa käyttää 4 kpl. 
Uusi erä. Saatavana helmi-
kuun loppupuolella!



KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:
Sansan uudet 1-osaiset:  
1. Sinivalkoinen ______ kpl, 2. Ystävälle ______ kpl, 3. Vene vesille______ kpl, 4. Tyttö Kiinasta______ kpl

Tarjouskortit 2-osaiset:  
5. Rusokirsikka ______ kpl, 6. Ruusu ______ kpl, 7. Osanotto ______ kpl,  
8. Sansan pakettikortti ______ nippua

Pääsiäiskortit 1-osaiset:  
9. Enkeli haudalla______ kpl, 10. Lampaat ______ kpl 

11. Nipputarjous (sis. 10 kpl) ______ nippua

MUUT TUOTTEET

 

 

 

NIMENI  

Lähiosoite  

Postinumero ja toimipaikka  

Puhelin                                                  Sähköposti  

 Osallistun vain arvontaan       Tilaan ilmaisen Lähde-lehden näytenumeron

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri. 

Arvonnassa ovat mukana 31.3.2018 mennessä Putiikissa asioineet, Lähde-lehden uudet tilaajat tai lomakkeen täyttäneet. Tarjoukset voimassa 31.3.2018 saakka 
tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 050 564 3541/Putiikki, s-postitse: pirjo.hyovalti@sansa.fi tai 
kotisivun kautta: joko sansa.fi tai lahetyskauppa.fi.  
Lähetyskauppa Putiikki Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10–15. Tervetuloa!

KIRJOJA 
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Nor-
vannon Raamattu kannesta 
kanteen -radio-ohjelman 
pohjalta kirjoittamia Raamat-
tu elämään -sarjan kirjoja on 
ilmestynyt 54. TARJOUS: Koko 
sarja 540 € (Yksittäin 17,90 
€/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Yksin uskosta 17,90 €
Room. 1–7
Syvemmälle elämään 17,90 €
Room. 8–16

Jukka Norvanto
365 – sana vuoden jokaiselle 
päivälle 28 € 
UUTUUS!
Hartauskirja
Sisälle Raa-
mattuun 29 €
Johdannot 
Vanhan testa-
mentin ja Uu-
den testamen-
tin kirjoihin. 
Koostuu Norvannon aikaisem-
min julkaistuista, kahdesta 
Sisälle sanaan -kirjasta.
Turvapaikka 10 € 
Aadamista alkaen 15 €  
TARJOUS! Hartaus jokaiselle 
aakkoselle. Norvanto etsii ni-
mien takaa ihmistä, joka voisi 
olla meille opiksi. Kiinnosta-
via ihmiskohtaloita.
Eevan perhettä 15 € 
TARJOUS!

Hartauksia kaikille aakkosille. 
Kuukauden jokaista päivää 
varten muistutus Jumalan sa-
nassaan lupaamasta turvasta.
Genesis – 
evankeliumi 
Mooseksen 
mukaan 15€ 
TARJOUS! 
Rajatonta 
rakkautta 5 € 
TARJOUS!
Lähetyskutsu 
Matteuksen 
evankeliumissa.

Olof Edsinger –  
Jukka Norvanto
Siunattu antaminen 9 €  
TARJOUS!
Voiko ihminen ostaa Jumalan 
siunauksen elämäänsä 
antamalla omastaan?

Eero Junkkaala
Uskon, jotta ymmärtäisin 
28 €
Kolumnityyppisiä kirjoituksia 
mm. arkeologiasta, 
Israelista, Raamatun 
vaikeista kysymyksistä ja 
armolahjoista.

Antti Laato
Vanhan testamentin selitys-
raamattu 69 € UUTUUS!

Juha Vähäsarja
Vapaa 15 € UUTUUS!
Kuukauden jokaiselle 
päivälle. Jumalan sanan 

lupauksista, jotka vapauttavat 
meidät Hänen varaansa.

Timo Eskola
Oikein väärin 
ymmärretty 
Raamattu 29 € 
UUTUUS!
Pyhien tekstien 
tulkinnan peri-
aatteista

Timo Junkkaala
Oikein väärin ymmärretty 
Luther 29 € 
Se, mitä Luther löysi Jumalan 
sanasta, voi yhä yllättää.

Ann Voskamp
Särkymisen lahja 27,90 € 
UUTUUS!

Nabeel Qureshi
Totuus jihadista 28 €  
UUTUUS!
Kristityksi kääntyneen 
muslimin henkilökohtainen, 
haastava ja kunnioittava 
puheenvuoro moniin islami-
laista ”pyhää sotaa” koskeviin 
kysymyksiin.

Mailis  
Janatuinen
Mooses 28 € 
UUTUUS!
Valtakunta etsii 
taistelijoita -sar-
jan neljäs osa.

TARJOUKSIA
Juha Vähäsarja
Lapsen lailla 
15 €
Joka päivä
Huolta vailla 
10 €
Joka päivä

Nabeel Qureshi
Etsin Allahia, 
löysin Jeesuksen 9 €

Mailis Janatuinen
Kaksi naista yksi usko 9 €
Laura on suomalainen, Chie-
ko japanilainen. Molemmat 
kokevat kovia lapsuudessaan, 
nuoruudessaan he joutuvat 
sodan jalkoihin.

Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 10 € 
Elämää Kroatian 
evankelisessa 
kirkossa. Muis-
toja ihmisistä 
ja tapahtumis-
ta kirjoittajan 
värikkään ja 
vaiheikkaan 
elämän varrelta. 
Värikuvakuvitus. 
Julkaisijana Sansa.

Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 6 €
Israelissa, maailmalla ja koti-
maassa. Sopii myös raamat-
tu- ja rukouspiirien työskente-
lyyn. Julkaisijana Sansa.

Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 €
Kirja vie lukijansa ihmiskau-
pan maailmaan Euroopassa ja 
erityisesti Kyproksessa, jossa 
kirjoittaja on työskennellyt 
ihmiskaupan uhrien ja heidän 
lastensa parissa.

Michael Coren
Radikaalin islamin sota 
kristinuskoa vastaan 5 €

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

Sanna Erelä (toim.)
Juurilla – juutalaistyön  
näkymiä 5 €

Steven Masood
Valoon 15 €
Nuoren muslimin totuuden 
etsintä.

Tracy Leininger Craven
Vaara vuorilla 22 €
Perustuu tositapahtumiin. 
Sekä nuorten että aikuisten 
seikkailu.

Taskuvirsikirja 
14,90 €
Iloiset ihmiset. 
Sisältää myös 
uudet virret ja 
katekismuksen. 
Kovakantinen.

Medialähetys
Sanansaattajat

maksaa
postimaksun



LAPSILLE

ÄÄNITTEITÄ

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

Lähetys on r(ajatonta) cd  
4 € TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 
11 opetusta, joissa 
käsitellään Mat-
teuksen evankeli-
umia lähetyksen 
ja kutsumuksen 
näkökulmasta. 
Opetusosiossa on  
kysymyksiä poh-
dittavaksi. Lisäksi 
tosikertomuksia 
maailmalta evan-
keliumin muutta-
vasta voimasta.

MUSIIKKIA
Lapsikuoro Solina cd 20 €
Upea valikoima 
Pekka Simo-
joen kirjoit-
tamia uusia 
lastenlauluja 
Solina-kuoron 
vauhdikkaina ja koskettavina 
tulkintoina. Mukana Exit-
yhtyeen muusikot.

Lasse Heikkilä
Suomalainen 
messu cd 22 €
Suomi Finland 
100. Juhlaver-
sio.

Pekka Simojoki
Nordic Praise cd 15 €  
TARJOUS!
Englanninkielinen Ylistys-
levyn kansainvälinen versio.

Pekka Simojoki − 
Anna-Mari Kaskinen
Stillness speaks to me  
cd 12,50 €
14 hiljaisuuden laulua 
arabiaksi.
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Jan Godfrey − Paula Doherty
Iso tarrakirja 12 € UUTUUS!
Raamatun kertomuksia.

Toni Matas – Roma Bishop
Pääsiäisker-
tomus 4,90 € 
TARJOUS!
Tapahtumat 
sarjakuvana ja 
paljon teh-
täviä. Sopii 
pienille luku-
taitoisille.

Päivi Häkkinen (suom.) – 
Gill Guile
Jeesus ja hänen ystävänsä 
5,90 € TARJOUS!
Kovakirja.

Kenneth N. Taylor
Ensi askel Raamattuun 7 € 
TARJOUS!

Max Lucado
Ontuva lammas 9 € 
TARJOUS!

1-osaiset: 1 €/kpl UUTUUS!
2-osaiset: 2,20 €/kpl tai  
TARJOUS: 15 €/10 kpl

Sansan 1-osaiset:
1. Sinivalkoinen, kannessa: 
Onnea! Kuva: Eeva-Riitta  
Hahtola. UUTUUS!
2. Ystävälle, takana: ”Ystäväl-
linen katse ilahduttaa mielen” 
Snl. 15:30. Kuva: Shutters-
tock. UUTUUS!
3. Vene vesille, lähetyskortti. 
Kannessa: Työnnä vene vesille. 
Takana: “Älä sano, että olen 
nuori, vaan mene, minne ikinä 
sinut lähetän” Jer. 1:7.  
Kuva: Valtteri Mulkahainen.  
UUTUUS!
4.Tyttö Kiinasta, lähetyskort-
ti. Kannessa: Rukoile – Odota 
– Luota. Kuva: Shutterstock. 
UUTUUS!

Sansan 2-osaiset:
5. Rusokirsikka, kannessa:  
Sydämelliset onnittelut.  
Sisällä: "Herra sinun Jumalasi 
on sinun keskelläsi, sankari 
joka auttaa. Hän ilolla iloit-
see sinusta, hän on ääneti, 
sillä hän rakastaa sinua, hän 
sinusta riemulla riemuitsee". 

SANSA-TUOTTEITA
Huiveja 15 € TARJOUS!
Lämmittämään kylmillä 
ilmoilla. Villankaltainen 

materiaali. 
Koko: n. 70 
cm x 190 cm. 
Eri värejä ja 
kuviointeja. 
Tuotu Tur-
kista.

Toivoa naisille -tuotteita
Taskupeili 3 €
Pieni, sievä taskupeili. Väri 
punainen. Toivoa naisille 
-logo ja tekstit: Rakastettu ja 
sansa.fi

Laventelisaippua 5 € 
UUTUUS! Pieni, sievä, käsin-
tehty Kroatias-
sa. Palmu-, 
kookos- ja olii-
viöljy, eteeri-
nen laventeli 
ja vesi.

Tuoksupussi 4 € 
UUTUUS!
Sisältää kuivat-
tua laventelia.

MUITA TUOTTEITA
Laukku 48 € 
UUTUUS!

Tyylikäs, siniharmaa. Materi-
aalina huopakangas, kahvat 

Valokynä 3 € UUTUUS!
Tyylikäs kuulakärkikynä, 
mukana led-valo. Väri tum-
manpunainen. Tekstit: Valoa 
kansoille ja www.sansa.fi

Puuvillakassi 4 € TARJOUS!
Laadukas, ekologinen. Sopii 
kantohihnamitoituksen an-
siosta kädessä ja olalla kan-
nettavaksi. 100 % puuvillaa. 
Koko n. 38 cm x 42 cm. Väri 
punainen.

Serviettejä 
Kahviliinat 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, 
Iloitaan yhdessä, Siunaus 
matkassasi ja Ole Jeesus 
kanssamme. Värit: keltainen, 
viininpunainen, samppanja, 
valkoinen ja limetinvihreä. 
Sis. 20 kpl.
Lautasliinat 4,50 €–5,90 €/
pak. Hinta koon mukaan, 
koot 33 cm x 33 cm ja 40 
cm x 40 cm. Teksti: Siunaa 
Jeesus ruokamme, ole aina 
luonamme. Toisistamme 
kiitämme. Siunaa myöskin 
päivämme. Tai: Siunaa Jeesus 
ruokamme, ole aina luonam-
me. Auta meitä muistamaan, 
että kaiken sulta saan. Värit: 
keltainen, viininpunainen, 
samppanja, valkoinen ja li-
metinvihreä. Sis. 20 kpl.

KORTTEJA Sefanja 3:17. 
Kuva: Anne Rajala.
6. Ruusu, kannessa: Onnea. 
Sisällä: "Herra siunatkoon 
sinua ja varjelkoon sinua".  
4. Moos. 6:24. Lisäksi: Lämpi-
mät onnittelut juhlapäivänäsi. 
Kuva: Timo Granström.
7. Osanotto, kannessa: Läm-
min osanotto. Sisällä: Suruun 
osaa ottaen. Kuva: Marjaana 
Kotilainen.

8. Pakettikortti 1 €/10 kpl
Teksti: Onnea!  
Kuva: Johanna Ervast.

Pääsiäiskortteja 1,50 €/kpl
9. Enkeli haudalla, kannessa: 
Iloista Pääsiäistä ja ”Miksi 
etsitte elävää kuolleiden jou-
kosta? Ei hän ole täällä, hän 
on noussut kuolleista.” Luuk. 
24:5−6. Kuva: Seija Häkkinen.
10. Lampaat, kannessa: Ilois-
ta Pääsiäisjuhlaa! Kuva: Seija 
Häkkinen.

11. NIPPUTARJOUS! 5 €/10 kpl
Mukana Sansan 1-osaisia 
kukka-, maisema-, lähetys- ja 
raamatunlausekortteja. 
Kaikki erilaisia.

keinomokkaa. Koko 47,5 cm 
x 30 cm x 10 cm. Mukana 
pikkulaukku, koko n. 20 cm x 
15 cm.

Seinäkalenteri − Kauneim-
mat kirkkomme 2018  
10 € TARJOUS!
Kuvissa 
Alator-
nion, 
Drags-
fjärdin, 
Kannel-
mäen, Karjalohjan, Kiteen, 
Naantalin, Reposaaren, 
Sodankylän, Tammisaaren, 
Teijon ja Vaasan kirkot sekä 
Oulun tuomiokirkko. Mukana 
laskutasku.

Turvalamppu 21 €
Monikäyttöinen lamppu, jon-
ka voi magneetilla kiinnittää 
esim. auton konepeltiin. Mu-
kana hätävalo, turvavyöleik-
kuri ja ikkunaiskuri. Tarpeelli-
nen varuste kaikkiin autoihin! 
Sisältää AA-paristot (2 kpl).

Tarrat 1,30 € /arkki tai 
2 €/arkki
Enkeli- ja kukka-aiheita, 
16 tarraa arkilla.
Raamatunlauseilla, 
12 tarraa arkilla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

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



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

Lahjoita netissä sansa.fi

Kiitos tuestasi! 

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

Yhteys muodostettu Intiaan  
Teemavuoden 2018 keräys mediatyöhön Intiassa 
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr 

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan 
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Saaja
Mottagare

Saajan 
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Viitenro
Ref.nr

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

Euro

IBAN BIC

OKOYFIHH

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ 
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Tehdään Jumalan rakkaus kuuluvaksi Intiassa. Intian maaseutukylien 
asukkaille radio on yhä tärkein viestin. Sansa tukee radio-ohjelmia 
vähemmistökielillä, joilla ei ole muita kristillisiä ohjelmia. Niitä jaetaan 
myös MP3-soittimilla ja muistikorteilla ryhmille. Tv-työ tavoittaa kau-
punkilaisia. 

Media vie evankeliumin perille nopeasti ja edullisesti. Sansan media-
lähetys Intiaan alkoi 30 vuotta sitten. Lahjasi avulla yhä uudet ihmiset 
voisivat kuulla sanoman Jeesuksesta. Välitämme yhdessä evankeliu-
min yli puolen miljardin intialaisen ulottuville, 14 kielellä. Tuki menee 
perille luterilaisten kirkkojen ja medialähetysjärjestö TWR:n (Trans 
World Radio) kautta.

7111 20237

 l 300 € tv-ohjelman kuvaus ja editointi 
 l 130 € radio-ohjelma kyliin lyhytaalloilla
 l 25 € muistikortti ja soitin yhdelle perheelle
 l 10 € kaksi muistikorttia, jotka sisältävät  

 radio-ohjelman

Intialaisnaisten elämän-
tarinat tulevat lähelle 
Toivoa naisille -työn 
kautta. Tavoitteena on, 
että naiset löytävät elä-
määnsä toivon Jeesuk-
sessa ja saavat käytän-
nön apua elämäänsä. 

Uskoin ennen moniin jumaliin ja 
turvauduin noituuteen. Eräs tuttu 

kertoi kristillisistä radio-ohjelmista. 
Päätin kokeilla. Yllätyin suuresti. Kun 

rukoilin Jeesusta, paranin ja sain 
rauhan. Vähitellen päätin seurata 

Jeesusta. Olen kertonut monille ohjel-
mista! -Kuuntelija Gujaratista. 

Annetaan evankeliumille siivet Intiaan. Kiitos tuestasi! Ku
vi

tu
sk

uv
a

YLEISVIITTEET:
2222 33338  Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 20279  Intia-teemavuosikeräys 2018, mediatyö

INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11046  Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
2222 11088 Hindinkielinen TN
2222 11004  Intian radio-ohjelmat
2222 11101  Intian tv-ohjelmat
2222 11114  Orijankielinen TN
2222 11033  Tamilinkielinen TN

AASIAN MEDIATYÖ:
2222 12003  Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100  Indonesian jaavankielinen TN
2222 12139  Indonesiankielinen TN
2222 12155  Japanin ohjelmat
2222 12207  Kambodžan khmerinkielinen TN
2222 12210  Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002  Kiinan ohjelmat
2222 18007  Mongolian ohjelmat
2222 12142  Thaimaan ohjelmat

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA 
KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14069  David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 14108  Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14205  Israelin multimediaohjelmat,  
 Caspari- keskus (venäjä)
2222 17105  Kazakinkielinen TN
2222 14056   Lähi-idän naisten tv-ohjelma (arabia)  
2222 15039   SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja 
 nuorten tv-ohjelmat
2222 15107  SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset 
 aikuisten opetusohjelmat
2222 14072  SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv- ohjelmat
2222 14085  SAT-7 Academy, arabiankielinen  
 tv-opetuskanava
2222 15204  Turkin radio-ohjelmat
2222 15055  Turkin tv-ohjelmat
2222 15042  Turkinkielinen TN

Kuukausilahjoittajaksi
  KUUKAUSILAHJOITTAMINEN on sujuva, vaivaton ja 

pankkikuluiltaan edullisin tapa tukea Medialähetys Sanan-
saattajien (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, kun-
nes muutat sopimusta tai lopetat sen.

Viitenumeroin
  JOKAISELLE SANSAN OHJELMALLE ja työmuodolle on 

oma viitenumeronsa, jota on hyvä käyttää tilisiirroissa. Vii-
tenumero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkinnän lahjan 
tarkoituksesta (yksi viite/tilisiirto).

 Välttämätöntä viitenumeron käyttö ei kuitenkaan ole eli 
voit edelleen antaa lahjasi myös merkitsemällä tiedonantoi-
hin lahjan tarkoituksen. Ensimmäistä kertaa maksaessasi 
olisi suositeltavaa, että laittaisit yhteystietosi viesti-
osaan, jotta ne välittyisivät kirjanpitäjälle. Mutta et vielä 
viitenumeroa.
 Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): IBAN FI37 5062 0320 
0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC: 
OKOYFIHH.
 Seurakuntien pankkiyhteys ja jokaiselle oma viite-
numero: www.sansa.fi > Seurakunnille > Seurakuntien 
viitenumerot

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311, 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt varat käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen, 
internetin ja muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun 
mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa (kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa 
(uudet digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).

 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

AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 21104  Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
2222 21007  Etiopian radio-ohjelmat
2222 24004  Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104  Inkerin kirkon mediatyö
2222 31000  Kroatian radio-ohjelmat
2222 35103  Kätketyt aarteet -hanke

HANKKEET:
2222 12113  Kriisiradio Aasiassa
2222 11075  Viestinnän valmennusohjelma, 
 Intian luterilaiset kirkot
1111 31305  Domini Life -sovellus (kehitystyö)

LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 20055   Braz de Almeida
4444 10010  Ezzine
4444 20042  Kroatian työ yleisesti
5555 31008  Kroatian kummitoiminta
4444 10023  Murphy
4444 10078  Rissanen
4444 20026  Tapio
4444 10049  Tunér
4444 10036  Virtanen
4444 10065  Vähäsarjat

KOTIMAANTYÖ:
1111 31004  Sansan yleiskannatus
1111 31208  Merkkipäiväkeräykset
6666 31004  Raamattu kannesta kanteen
1111 31101  Testamenttitulot
4444 40048  Erelä
4444 40035  Vaittinen



Toivoa naisille -radio-ohjel-
mien tavoitteena on tutus-
tuttaa kuuntelijat Jeesuk-
seen, opettaa tuntemaan 
Jumalan sanaa, välittää 

ikuisen elämän toivo ja turva Jeesuk-
sen rakkaudessa sekä aikaansaada 
kestävä muutos ihmisten elämään. 
Lisäksi tavoitteena on muun muassa 
auttaa parantamaan terveyttä, perhe-
suhteita ja elämäntapaa.
 Suomessa työ kanavoituu Medialä-
hetys Sanansaattajien (Sansa) kautta. 
Sansa tukee Toivoa naisille -radio-
ohjelmia Intiaan neljällä kielellä: guja-
ratiksi, tamiliksi, orijaksi ja hindiksi.

Tietoa eri kielialueiden
Toivoa naisille -työstä

Viime syksynä sain lähteä elämäni en-
simmäiselle Intian-matkalle yhdessä 
Sansan Toivoa naisille -työryhmään 
kuuluvan Kati Lücken kanssa. Tar-
koituksenamme oli osallistua TWR-
Intian järjestämään Toivoa naisille 
-konferenssiin sekä TN-työn koordi-
naattoreiden seminaariin.
 Aamuyöstä laskeuduimme Tamil 
Nadun osavaltion pääkaupungin, 
Chennain, lentokentälle ja hetken 

”Katkeruus vaihtui rakkaudeksi”, kertoi nainen kuuntelijapalautteessaan, kun oli saanut kuulla radiosta 
omalla kielellään Jeesuksesta. TWR-Intia lähettää ilosanomaa radioaaltoja pitkin kymmenellä 
Toivoa naisille -ohjelman kielellä.

Satu Hauta-aho

hotellissa nukuttuamme lähdimme 
kolmen tunnin automatkalle kohti Pa-
ramankenia. Liikenne oli mielenkiin-
toista ja jännittävää, paikoin hieman 
pelottavaakin. Mutta perille päästiin, 
ja majoituimme mukavaan bungalo-
wiin.
 Seuraavana aamuna konferens-
si alkoi ja TWR-Intian kurssikeskus 
täyttyi ihanista naisista. Konferenssi 
oli tarkoitettu naisille, mutta mukana 
oli myös miehiä. Intiassa nainen ei 
voi matkustaa ilman aviomiestä, joten 
konferenssiin oli järjestetty miehille 
omaa ohjelmaa.
 Avajaisten jälkeen siirryimme 

Intian TN-koordinaattoreiden sekä 
TWR:n Toivoa naisille -työn kansain-
välisen johtajan Peggy Banksin kans-
sa seminaariin, jossa saimme tutustua 
toisiimme ja kuulla Intian eri kielialu-
eiden Toivoa naisille -työstä.
 Koordinaattorit kielialue kerral-
laan kertoivat naisen ja tyttölapsen 
asemasta Intiassa. Hyvin pian ym-
märsin, että se on todella vaikea − 
riippumatta siitä, mistä kielialueesta 
on kyse. Suurimpina epäkohtina on 
tyttölasten huono asema ja kohtelu, 
lapsiavioliitot, myötäjäiskäytännöt, 

Radio-ohjelmat välittävät toivoa naisille 
Intiassa – ja myös miehille

lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen 
väkivalta yleisesti, koulutuksen puu-
te, prostituutio (ihmiskauppa) sekä 
leskien huono asema.

Taikausko on edelleen
voimissaan Odishassa

Yksi Sansan tukemista Intian Toivoa 
naisille -kielistä on orija. Sitä pu-
hutaan Odishan osavaltiossa, joka 
sijaitsee Itä-Intiassa, Bengalinlahden 
rannalla. Asukkaita siellä on 42 mil-
joonaa, joista naisia 20,7 miljoonaa. 
Kristittyjä Odishassa on 2,1 prosenttia 
ja hinduja 94,6 prosenttia. Luvut ovat 
noin-lukuja.
 Orijankielisen Toivoa naisille -työn 
koordinaattorit Parasanna Kv. Rebec-
ca ja Kalyani Pradhan kertoivat työn-
sä haasteista, naisten ja tyttöjen ase-
masta sekä siitä, miksi radio on hyvä 
väline evankeliumin kertomiseen. 
Haasteet ovat samat kuin laajemmin-
kin Intiassa. Myös vakavat sairaudet, 
kuten HIV, ovat ongelmana.
 Odishan osavaltiossa on edelleen 
voimissaan taikausko ja sen hallit-
sema perinteinen ajattelutapa, josta 
seuraa myös isoja haasteita orijankie-
lisessä Toivoa naisille -työssä.
 Radio on hyvä tapa viedä siellä 
evankeliumia Jeesuksesta, koska suu-
rin osa ihmisistä asuu maaseudulla, 
eikä heillä ole varaa ostaa televisiota. 
Lisäksi osasta kyliä puuttuu sähkö tai 
se toimii satunnaisesti, joten käytössä 
ovat pattereilla toimivat radiot.
 Toivoa naisille radio-ohjelman 
kuuntelijoilla on mahdollisuus ottaa 
yhteyttä orijankieliseen tiimiin, johon 
kuuluu kuusi naista. Kuuntelijat 
lähestyvät heitä pääosin kirjeitse, vä-
hemmän puhelimitse. Kuukausittain 
yhteydenottoja kertyy noin 1 200 kap-
paletta. Niissä kerrotaan siitä, kuinka 
Jeesus on antanut toivon ja tuonut 
valon pimeyden keskelle. Palautteis-
sa myös kiitetään siitä, että kuunte-
lijat ovat saaneet käytännön ohjeita 
ja neuvoja arkisiin asioihin, kuten 
terveydenhoitoon ja perhesuhteisiin.
 Tiimi lähettää pyydettäessä hen-
gellistä aineistoa ja tekee kylävierai-
luja, joilla he voivat tavata kuunteli-
joita ja vastata heidän kysymyksiinsä. 
Myös naisille suunnattuja tapaamisia 
ja kokouksia järjestetään.

Tunsimme olevamme
samaa Kristus-perhettä

Matkamme aikana ehdimme nähdä ja 
kokea vain pienen pintaraapaisun In-

Satu Hauta-aho

 

Orijankielisen Toivoa naisille 
-työn koordinaattoreina Intian 
Odishassa toimivat Kalyani 
Pradhan ja Parasanna Kv. 
Rebecca.

tiasta. Mutta raapaisu kosketti syväl-
tä. Kun saimme tavata näitä kristittyjä 
naisia, tunsimme olevamme samaa 
Kristus-perhettä. Usko Jeesukseen loi 
yhteyden, vaikka yhteistä kieltä ei 
aina ollut. Evankeliumi Jeesuksesta 
on antanut toivon näille naisille, ja 
sen me koimme ja näimme.
 Inhimillisesti katsottuna naisten 
ongelmat Intiassa ovat niin suuria, 
ettei niille voi mitään. Mutta kun 
ihmisen mahdollisuudet loppuvat, 
Jumalan alkaa. Ilosanoma Jeesuk-
sesta koskettaa yksi sydän kerral-
laan, perhekunta kerrallaan. Meidän 
tehtävämme on kertoa Jeesuksesta ja 
luottaa siihen, että Jumala valmistaa 
sydämet ottamaan hänet vastaan ja 
synnyttää uskon. Rukoillaan yhdessä, 
että Jeesus koskettaa yhä useampaa 
intialaista naista ja perhettä. Rukoil-
laan rohkeutta ja voimia kaikille 
heille, jotka tekevät työtä, jotta evan-
keliumi Jeesuksesta saavuttaa koko 
Intian. Erityisesti pyydän rukousta 
Intian Toivoa naisille -työn koordi-
naattoreiden ja heidän perheidensä 
puolesta. Anna Jeesus heille sinun 
voimastasi voimaa ja rohkeutta jatkaa 
tätä tärkeää työtä! 

Kirjoittaja Satu Hauta-aho toimii San-
sassa verkostokoordinaattorina ja Toivoa 
naisille -työryhmän vetäjänä.

”Ilosanoma Jeesuksesta koskettaa yksi 
 sydän kerrallaan, perhekunta kerrallaan.

Orijankielinen Toivoa naisille -työn tiimi työskentelee Odishassa, Bengalinlahden 
rantaosavaltiossa. Siellä asuu 20,7 miljoonaa naista.

Satu Hauta-aho
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Anna, Herra, viisautta!

LÄHTEELLÄ Uuden vuoden alkaessa ihminen voi tuntea pelkoa monen asian edessä: sairauden, työttömyyden ja 
toimeentulovaikeuksien, toimimattomien ihmissuhteiden, onnettomuuden, yksinäisyyden. Sodan tai terrorin uhka 
voi myös synnyttää pelkoa. Yhä useampi kristitty maailmassa pelkää turvallisuutensa ja henkensä puolesta. 
Jollakin voi olla hengelliseen elämään liittyviä pelkoja, kuten kelpaako Jumalalle sellaisena kuin on.

Juha Auvinen

Voimme tuoda kaikki pel-
komme Jumalalle. Psal-
min kirjoittaja kuvaa asiaa 
näin: ”Minä käännyin Her-
ran puoleen ja hän vastasi 

minulle. Hän vapautti minut kaikesta 
pelosta.” (Ps. 34:5).
 Läpi Raamatun on kehotuksia, 
joiden perusviesti on aina sama: ”Älä 
pelkää!”, kuten: ”Älä pelkää, minä 
olen sinun kanssasi.” (1. Moos. 26:24). 
Jesajan kirjassa (41:10) Herra sanoo: 
”Älä arkana pälyile ympärillesi − 
minä olen sinun Jumalasi. Minä vah-
vistan sinua, minä autan sinua, minä 
tuen sinua.”
 Jumala tietää kaiken. Jesajan 
(43:2,5) mukaan hän sanoo: ”Kun 
kuljet vesien halki, minä olen sinun 
kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät 
tempaa sinua mukaansa, kun astut 
tulen lävitse, sinä et pala eikä liekki 
sinua polta. … Älä pelkää, minä olen 
sinun kanssasi.”
 Ihmisen elämään kuuluvia monen-
laisia vastoinkäymisiä voidaan kuvata 
tulen ja veden läpi kulkemisena. 
Silloinkin Jumala johdattaa, varjelee ja 
antaa voimaa kestää.

Jerusalemin ilo ja
Jumalan ilo
Myös kokonaisten kansojen ja kau-
punkien koettelemuksissa Herra lu-
paa olla läsnä. Esimerkkinä Sefanjan 
kirjan 3. luvun jakeet 14−17. Katkel-
man alkupuoli kuvaa tytär Siionin eli 
Jerusalemin iloa, kun Jumala tekee 
pelastustekonsa.
 Loppu taas kertoo Jumalan ilosta, 
kun hän näkee lastensa palaavan 
luokseen. Herra on kestävä turva, aut-
taja, Vapahtaja ja ilo. Hän on ympäröi-
nyt Jerusalemin voimallaan, eikä sen 
tarvitse pelätä.
 Jouluevankeliumin tuttu ”Älkää 

 RUKOUS Tasavallan presidentti tuli 
valituksi kertarykäisyllä. Uudesta arkkipiis-
pasta äänestetään ensimmäisen kerran 
päivää ennen tämän Lähde-numeron 
ilmestymistä, mahdollisesti toisen kerran 
maaliskuussa.
 Loppuvuodesta valitaan seurakun-
tiin uudet luottamushenkilöt, ensi vuonna 
uudet kansanedustajat ja euroedustajat. 
Pöhinää vallan ja vaalien tiimoilta riittää.
 Siunaa, Herra, meitä kaikkia: valitsijoi-
ta, valittuja ja ehdokkaita. Anna viisautta 
puheisiin, tekoihin ja tapoihin. Niin työssä, 
luottamustehtävissä kuin yksityisenkin 
elämän puolella.  

Älä pelkää!

pelätkö. Minä ilmoitan teille suuren 
ilon” (Luuk. 2:10) oli käänteentekevä 
ilmoitus. Pelon vallassa olivat muut-
kin kuin Jumalan kirkkauden yllät-
tämät Betlehemin paimenet. Mutta 
pelko ja ympäröivän maailman sorto, 
terrori ja väkivalta eivät hälventäneet 
sitä suurta iloa, jonka sai aikaan sa-
noma ihmiseksi syntyneestä Jumalas-
ta, joka voittaa synnin, kuoleman ja 
pahan vallan.

Joka ihmistä pelkää,
on pelkonsa vanki
Kristittyinä olemme kahden valtakun-

nan kansalaisia. Taivas on isänmaam-
me ja samalla olemme maallisen 
yhteiskunnan jäseniä.
 Voi tulla tilanteita, joissa kuuliai-
suus Jumalan tahtoa ja hänen sanaan-
sa kohtaan joutuu koetteille. Siitä voi 
seurata ahdinkoa. Monissa maissa 
Jeesukseen uskovia sisariamme ja vel-
jiämme vainotaan ja surmataan.
 Silti Raamattu kehottaa olemaan 
pelkäämättä ihmistä. Psalminkir-
joittaja runoilee: ”Herra on minun 
valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? 
Herra on minun elämäni turva, ketä 
siis säikkyisin? … Vaikka sotajoukko 
saartaisi minut, sydämeni ei pelkäisi, 
vaikka minua vastaan nousisi sota, 
ei minulla olisi mitään hätää” (Ps. 
27:1,3) ja: ”Joka ihmistä pelkää, on 
pelkonsa vanki, joka luottaa Herraan, 
on turvassa” (Snl. 29:25).
 Myös Jeremia (1:8) rohkaisee: ”Älä 
pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen 
sinun kanssasi ja suojelen sinua.” 
Ja Heprealaiskirje (13:6): ”Herra on 
minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä 
voisi ihminen minulle tehdä?”

Kun Pyhä Henki
neuvoo sanottavan
Jeesus puhuu Luukkaan evankeliu-
missa (12. luku) Jumalan huolenpi-
dosta käyttäen esimerkkinä varpusia. 
Jumala ei unohda niistä yhtäkään: 
”Teidän jokainen hiuskarvannekin on 

laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan 
te arvokkaampia kuin kaikki varpu-
set.”
 Myöhemmin hän vakuuttaa: ”Kun 
teitä kuljetetaan synagogiin ja viran-
omaisten ja esivallan eteen, älkää 
olko huolissanne siitä, mitä puhutte 
ja miten puolustatte itseänne. Kun se 
hetki tulee, Pyhä Henki neuvoo, mitä 
teidän on sanottava.”
  On sanottu, että ihmispelko on ju-
malanpelon puutetta. Mutta ”Jumala 
on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudes-
sa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy 
hänessä. … Pelkoa ei rakkaudessa ole, 
vaan täydellinen rakkaus karkottaa 
pelon” (1. Joh. 4:16–18). Joka pelkää ja 
rakastaa Jumalaa, näkee Jumalan suu-
ruuden ja voiman. Siksi hän tuntee 
itsensä turvatuksi.
 Kun Martti Luther Vähässä ka-
tekismuksessa selittää kymmentä 
käskyä, hän aloittaa jokaisen käskyn 
selityksen ”Meidän tulee pelätä ja 
rakastaa Jumalaa, niin että …”. Luther 
näki selvästi, ettei rakkaus Jumalaan 
sulje pois pelkoa, vaan ne vahvistavat 
toisiaan, ja että rakkaudessa on jotain 
pelättävää.
 Hän ymmärsi, ettei lopulta mikään 
ole vaarallisempaa kuin Jumalan 
armo – jos käsitämme sen väärin. Niin 
kauan kuin uskova tiedostaa tämän ja 
valvoo tätä, hänellä säilyy se pelko ja 
vavistus, johon Paavali kehottaa, kun 
hän sanoo Filippiläiskirjeen toisessa 
luvussa: ”…tehkää peläten ja vavisten 
työtä pelastuaksenne” (Fil. 2:12).

Älä pelkää kertoa
Jeesuksesta
Ja sitten on se toinen, vapauttava 
puoli: Jumala lahjoittaa armossaan ja 
ilmaiseksi ihmiselle sovituksen Kris-
tuksessa. Fredrik Wislöff on kiteyt-
tänyt sen näin: ”Sovituksen valtavan 
ihmeen nähdessään pyhä pelko puh-
keaa kiitokseen ja ylistykseen. Vain se, 
joka on tuntenut sisäistä vavistusta, 
pystyy riemuiten ylistämään.”
 Wislöffin mukaan ”jumalanpelko 
on … Jumalan valtakunnan hyväksi 
tehtävän työn käyttövoima”.
 ”Kun siis tiedämme, mitä Herran 
pelko on, niin me koetamme saada 
ihmisiä uskomaan”, kirjoittaa Paa-
vali (2. Kor. 5:11). Timoteukselle hän 
kirjoittaa: ”Eihän Jumala ole antanut 
meille pelkuruuden henkeä, vaan voi-
man, rakkauden ja terveen harkinnan 
hengen. Älä siis häpeä todistaa Her-
rastamme” (2. Tim. 1:7–8).
 Immanuel-nimensä (Matt. 1:23) 
mukaisesti itse Kristus lupaa olla 
kanssamme ”kaikki päivät maailman 
loppuun asti” (Matt. 28:20), ja voima-
namme on Pyhä Henki (Ap. t. 1:8). 

Shutterstock

Vain se, joka on tuntenut sisäistä  
vavistusta, pystyy riemuiten ylistämään.  
       − Fredrik Wislöff

Joka pelkää ja rakastaa Jumalaa, 
näkee Jumalan suuruuden ja voiman. 
Siksi hän tuntee itsensä turvatuksi.
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Medialähetyspäivät Lohjan Vivamossa 26.−27.5.2018
Yhteyden ytimessä − 
jo vuodesta 1973
OHJELMA
LAUANTAI 26.5. 
9:30      Imoittautuminen ja kahvit
10:00 Avajaiset
  Leena Broman (Vivamo),  
  Merja Kauppinen ja raamattuopetus  
  Marko Pihlajamaa
11:00  Yhteys Intiaan, osa 1
  Augustine Bhunya (TWR-Intia)
12:00 Lounas
13:00 Kanavat: 
  1. Paratiisin portit, Anna-Mari Kaskisen  
  käsikirjoittama uutuusnäytelmä. 
  Omakustanteinen.
13:30 2. Yhteys arabiankielisiin Suomessa, 
  Sansan seniori David Ezzine
  3. Miten kerromme Kristuksesta  
  intialaisille heimoille?, Augustine 
  Bhunya (TWR-Intia)
  3. Rukouksen ihme Toivoa naisille 
  -työssä, Satu Hauta-aho
14.30  Päiväkahvi
15.00  Yhteys Intiaan, osa 2
  Augustine Bhunya (TWR-Intia)

16.00  Yhdessä tulevaan
  Jarno Tepora, Juha Auvinen,  
  lähettikandidaatit Petteri ja Joanna 
  Rantamäki sekä Domini Life, Mervi Viuhko
17.00  Päivällinen
18.00 Lähetit ja kristillinen pelimaailma ytimessä
19.00  Sanan ja rukouksen ytimessä
20.00  Iltapala ja saunat 
  Sauna omakustanteinen 3 €/hlö.
  
Arabiankielinen Katekismusseminaari   
 maahanmuuttajille lauantaina klo 11–17,   
 David ja Marja-Liisa Ezzine.

SUNNUNTAI 27.5. 
8.00  Aamupala
9.00   Keskeneräisenä täydellinen -raamattu- 
  opetus, Arja Savuoja ja Merja Kauppinen
9.45   Lähetettyinä palvelemaan – kertomuksia 
  kutsumuksesta
11.00  Messu, Sansan työntekijöiden ja 
  vapaaehtoisten siunaaminen.
12.30  Lounas
13.00  Paratiisin portit -näytelmä. 
  Omakustanteinen.
14.00  Iloa yhteydestä -juhla
15.30  Juhlakahvit

Yhdistyksen kevätkokous jäsenille PE 
25.5. klo 18 Vivamon tiloissa. Tarkempi 
paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Paratiisin portit -uutuusnäytelmä, joka 
on Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittama, 
on mahdollisuus katsoa LA 26.5. ja SU 
27.5. klo 13. Se on omakustanteinen. 
Liput ennakkoon 18 € Lippu.fi tai 21 € 
paikan päältä.

Sansan Putiikki palvelee päivien ajan 
Vivamossa.

Tapahtumapaikkana on Vivamon loma- 
ja kurssikeskus, Vivamontie 2, Lohja.
Ruokailu- ja majoitusvaraukset 11.5 
mennessä: Vivamon vastaanotto, viva-
mo@sana.fi tai p. 020 768 1760. Muista 
mainita ruoka-allergiat ja -valiot.
Majoituksen voi varata myös (tarjoushin-
ta mainitsemalla Medialähetyspäivät): 
Gasthaus Lohja 30.4 mennessä: www.
gasthauslohja.fi tai p. 019 331 771. Ho-
telli Lohja 29.4 mennessä: www.hotelli-
lohja.fi tai p. 019 33 221.
Pysäköinti Vivamon parkkipaikalla. 
Tilaa on myös linja-autoille.

Muutokset mahdollisia. Ohjelma päivit-
tyy netissä sansa.fi/MLP18 ja ennen päi-
viä jokaisessa uudessa Lähde-lehdessä.

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

Lämpimästi tervetuloa!

”Sanotaan, että Mooses on Mooses ja 
business on business.

TIMO LANKINEN timo.lankinen@sansa.fi

  ARVOISTA PUHUTAAN varsin usein, presidentinkin 
odotetaan olevan arvojohtaja. Mitä tarkoitetaan arvoilla? 
Sana arvo liittyy toisaalta aineettomaan, elämän suuntaa-
miseen epämateriaaliseen. Toisaalta arvo viittaa konk-
reettiseen määrään, esimerkiksi paljonko bussikorttiin on 
ladattu arvoa.

AINEETTOMIKSI ARVOIKSI voidaan luetella vaikkapa 
hyvyys, totuus, rakkaus, usko, välittäminen, myötäelämi-
nen, jossakin mielessä terveys. Ne tuovat elämään sisältöä, 
tekevät elämästä merkityksellistä ja antavat tarkoituksen. 
Ne ovat ajasta, paikasta, rahasta riippumattomia, ne esiin-
tyvät köyhyydessä ja rikkaudessa, kaikkialla.
 Aineelliset arvot ovat konkreettisia, materiaalisia, ne 
ovat määrällistettävissä numeroina, valuuttoina, rahana. 
Ne liittyvät vaikkapa asumiseen, ruokaan, liikkumiseen. 
Monilla asioilla on käypä arvo.
 Mikä on aineettomien ja aineellisten arvojen suhde? 
Ovatko ne toisistaan riippumattomia, erillisiä? Voidaanko 
tuollaista jaottelua edes tehdä?

HENKISET ARVOT eivät ole täysin riippumattomia 
rahasta, vaikka niitä ei voikaan siinä suoranaisesti mitata. 
Esimerkiksi terveys, elämä ja sen suojelu: Kalliita syöpä-
lääkkeitä ei riitä kaikille korkean rahallisen arvon takia. 
Tasoristeyksiä ei ole kaikkialla korjattu turvallisiksi, koska 
varoja suunnataan muualle.
 Mutta myös materiaalisissa valinnoissa näkyvät henki-
set arvot. Mitä pidämme tärkeänä ja mihin suuntaamme 
varojamme ja muita elämän voimavaroja? Aine ja henki, 

ideologia ja materia ovat sidoksissa toisiinsa, vaikka 
kumpikin on omanlaatuisensa.

EVANKELIUMI ON rahasta riippumaton, ilmainen ja  
vapaa materiasta, mutta sen julistaminen on suurelta osin 
sidoksissa materiaalisin edellytyksiin; evankeliumin julis-
tajat tulee varustaa ja lähettää, mikä vaatii varoja. Kristillisten 
radio- ja televisio-ohjelmien tekeminen vaatii varoja, joita 
ilman evankeliumi vaimenee tai peräti vaikenee.
 Sanotaan, että Mooses on Mooses ja business on busi-
ness. Luterilaisuudessa on kahden regimentin oppi, jossa 
haetaan ”hajurakoa” hengellisten ja maallisten asioiden 
välille. Jeesuskin opetti antamaan Jumalalle sen, mikä 
hänelle kuuluu, ja keisarille se, mikä on keisarin. 
Erilläänpitämisajatusten lisäksi on kuitenkin olemassa 
sidos näiden asioiden välillä − ei suora, mutta edellytysten 
ja eri näkökulmien kautta.

ARVAAT VARMAAN, mitä medialähetysjärjestön talous-
vastaavana aion sanoa jokaisen roolista evankeliumin 
julistamisen mahdollistajana. Koska sen kuitenkin arvaat, 
en sitä sano, saat ihan itse keksiä sen. 

PS. Jos tarvitset vinkkejä eri mahdollisuuksista lahjoittaa hen-
gellisten arvojen edistämiseen, löydät tästä lehdestä useita mah-
dollisuuksia tai käy Sansa.fi-sivustolla.

ARVO ja ARVO
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KALENTERI

Juha Auvinen

Teemu Laajasalon mukaan 
meillä on missionaarinen 
uskonto, jonka yksiselittei-
nen lähtökohta on kertoa 
evankeliumi, jotta koko 

maailma voisi kääntyä ja pelastua. 
Jeesuksen halu ei ole vain joidenkin, 
vaan kaikkien pelastaminen.
 Kun lähetystyön sanotaan olevan 
kirkon tärkein tehtävä, Laajasalo poh-
tii, näkyykö se seurakunnan työnte-
kijöiden ajankäytössä, voimavaroissa 
tai asenteissa.
 − Onko lähetys- ja evankeliointi-
näyn puute syynä siihen, että seu-
rakunnat kuihtuvat, piispa kysyy ja 
jatkaa:
 − Kasvavissa seurakunnissa 
maailmalla on hyvä opetus ja hyvä 
musiikki, ja ne ovat tappiin asti 
kiinnostuneita uusista ihmisistä. Ne 
madaltavat kynnystä, saavat ihmiset 
kokemaan olonsa mukavaksi ja hel-
poksi. Ne tarvitsevat ihmisiä, antavat 
vastuuta ja omistajuuden kokemuk-
sen.

Paikallinen evankeliointi
ja maailmanlaaja lähetys
− Myös meillä on mahdollisuuksia 
hyvään opetukseen ja hyvään musiik-
kiin. Meillä on paremmin hoidetut 
tilat kuin millään maailman kirkoista. 
Mutta lähetys- ja evankeliointinäyn 
puute on johtanut siihen, ettemme ole 
kiinnostuneita ihmisistä, emmekä ha-
lua kasvaa. Paikallinen evankeliointi 
ja maailmanlaaja lähetys ovat saman 
kolikon kaksi puolta ja tukevat toinen 
toistaan, piispa sanoo.
 Laajasalon mielestä medialähetys-
työ on aivan olennainen osa tätä. En-
sinnäkin medialähetyksen laajuus on 
ainutlaatuinen. Toiseksi, se tavoittaa 
vaikeissa paikoissa yksinäiset ja eri 
tavoin piilossa olevat ihmiset.
 − Raamatun lähetystekstit puhu-
vat liikkeellä olemisesta. Meneminen 
voi olla fyysistä tai välineellistä, niin 
kuin Sansa tekee erinomaisesti uusin 
välinein. Se voi koskea myös kieltä, 

HAASTATTELU Teemu Laajasalo aloitti Helsingin hiippakunnan piispana 
marraskuun alussa. Hänen mielestään kirkon ja lähetystyön tärkein tehtävä 
on kertoa Jeesuksesta. Siitä, että on hyvä Jumala, joka tulee ihmisen luo 
ja haluaa kantaa arjen huolet, surut, sairaudet, synnit ja antaa anteeksi, 
vapauttaa kuolemasta ja viimeisenä päivänä vielä taluttaa taivaaseen.

Juha Auvinen

tapoja ja paikkoja.
 − Olemmeko tehneet sellaisia 
mullistuksia kuin Martti Luther, kun 
kaikki käännettiin latinasta kansan-
kielelle. Puhummeko Jeesuksesta niin, 
että ihminen voi kokea samanlaisen 
ahaa-elämyksen.

Lapsen usko ja
muutoksen tuulet
Kesällä 1993 Teemu Laajasalo pyöräili 
Itä-Helsingissä ja ajatteli, että tarkoit-
taisikohan hyväksymiskirje Helsingin 
yliopiston teologiseen tiedekuntaan 
sitä, että hän voisi joskus palvella 
kirkossa. Hän oli jo lapsena Vartioky-
län seurakunnan pyhäkoululaisena ja 
Kansan Raamattuseuran rippikoulu-
laisena miettinyt kirkon työtä.
 Myös teatterista ja filosofiasta 
kiinnostuneen nuoren päätökseen 
opiskella teologiaa vaikutti yläas-
teen erinomainen uskonnonopetus. 
Entinen merimiespappi ja pitkän 
linjan opettaja, reservin majuri Risto 
Hemminki teki sen kiinnostavasti ja 
karismaattisesti. Syntyi käsitys hyvän 
uskonnonopetuksen voimasta.
 Lapsenusko ei sittemmin tullut 
teologisessa tiedekunnassa millään 
tavalla haastetuksi, vaan opetus antoi 
ajatuksia ja käsitteitä.
 Laajasalon yli 20 vuoden uraan on 
sisältynyt työ Agricola-liikkeen vetä-
jänä, Kallion seurakunnan kirkkoher-
rana ja Helsingin seurakuntayhtymän 
johtajana. Tuona aikana pappisidenti-
teetti on muuttunut.

Oman uskonnonopetuksen
kotipaikkaoikeus
− Nuorena meni muutama vuosi 
ennen kuin alkoi kirkastua, että papin 
tehtävä on kertoa Jeesuksesta eikä 
itsestään. Alkuvaiheen saarnoissani 
oli paljon pyrkimystä ja oivaltamisen 
ja vaikuttamisen ajatusta, mutta kyllä 
ne samalla olivat tyhjiä, Laajasalo 
muistelee.
 − Myös maailma ja kirkko ovat 
muuttuneet. Yhä oleellisempaa on ky-
syä, millä tavalla saisimme kanavan 

Piispa Teemu Laajasalo: 
Kirkon tehtävä on kertoa Jeesuksesta

Teemu Olavi Laajasalo
 • Syntynyt Helsingissä 10.7.1974. Helsingin hiippakunnan piispa  

 1.11.2017 alkaen, kasvatustieteen tohtori, teologian maisteri.
 • Puoliso: oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo.  

 Kolme lasta: tytär ja kaksi poikaa.
 • Harrastukset: työ, klassisen kitaran soitto, liikunta.
 • Motto: ”Pysytään sanassa, ajassa ja kasassa.”K

uk
a?

Piispa Teemu Laajasalolle kirkon 
tehtävän edistämisen tavoite 2018 
on kehua Jeesusta. Hän myös 
toivoo, että tänä vuonna hyvän-
tahtoisuus sekä halu ymmärtää ja 
puhua toisesta hyvää lisääntyvät 
ja vastakkainasettelu vähentyy.

ilosanomalle auki. Seurakuntapapin 
näkökulmasta ajattelen esimerkik-
si koulu- ja päiväkotiyhteistyössä 
tapahtunutta dramaattista muutosta, 
jonka heijastevaikutuksia pidemmän 
päälle on syytä tarkkailla.
 − Myönteisen uskonnonvapauden 
hengessä oman uskonnon opetuk-
sella on kotipaikkaoikeus. Rehtorit ja 
opettajat kyllä ymmärtävät tilanteen 
kasvatuksellisesti, historiallisesti, mo-
raalisesti ja psykologisesti.
 Toiseksi Laajasalon mielestä pi-
täisi – kuten kirkkojärjestys käskee – 
rohkaista kirkkoherroja kehottamaan 
vanhempia kastamaan lapsensa. 
Myös vanhemmat tarvitsevat roh-
kaisua ja parhaat välineet. Kirkkoon 
kuuluminen oikeuttaa vaikka vaja-
vaisestikin puhumaan lapselle us-
konasioista odottelematta, että tämä 
18-vuotiaana saa itse valita. Sehän 
olisi sama kuin sanottaisiin, että ei 
puhuta sinulle mitään, mutta valitse 
kielesi sitten kun olet täysi-ikäinen.
 Lapsetkin kasvattavat, myöntää 
kolmen lapsen isä. Laajasalo näkee 
työn ja perhe-elämän yhteensovit-
tamisen haasteellisena, mutta hän 
korostaa, että johtajan on myös osat-
tava johtaa itseään ja kalenteriaan. 
Hän onkin luopunut muista luotta-
mustoimista paitsi Helsingin piispan 
virkaan alusta alkaen kuuluneesta 
Diakonissalaitoksen valtuuskunnan 
puheenjohtajuudesta.

Piispanristi painaa
fyysisesti ja teologisesti
Helsingin hiippakunnan seitsemäs 

piispa kuvaa tehtäväänsä ”ihanaksi 
viraksi”, josta kokee nöyrää kiitolli-
suutta ja johon suhtautuu hyvin va-
kavasti. Vuodet eri tehtävissä saman 
työnantajan palveluksessa kertovat 
siitä, että hän haluaa olla kuuliainen 
kirkon poika.
 − Piispanristi painaa fyysisesti 
ja teologisesti. Se painaa siinäkin 
mielessä, että sama risti on roikkunut 
jokaisen Helsingin piispan kaulassa. 
Se on koskettava ja samalla voimak-
kaasti velvoittava risti, johon sisältyy 
myös ajatus, että tulee aika, jolloin 
joku muu kantaa sitä kaulassaan.
 Laajasalo sanoo, että hänen on 
parhaan osaamisensa ja vajavaisten 
kykyjensä mukaisesti hoidettava 
piispan virkaa eli edistettävä kirkon 
tehtävän toteutumista hiippakunnas-
sa ja vaalittava kirkon ykseyttä.
 − Jeesuksen kirkolleen antama 
ohje ei ole strateginen konsultin ohje, 
että ”olkaa yhdessä niin segmentit on 
helpompi saavuttaa”, vaan jäähyväis-
rukous ”jotta te olisitte yhtä”.
 − Koko kirkon historia on ollut na-
histelua, riitaa ja erilaisia painotuk-
sia, mutta toisaalta myös halua pysyä 
yhdessä. Toisien nimiensä mukaan 
Jeesus paitsi vapauttaa, myös sovit-
taa. Vaikka se on Jumalan ja ihmisen 
välistä sovittamista, kyllä Kristuk-
sen seuraaminen on myös sovinnon 
hengen etsimistä. Sen takia olen tässä 
suhteessa hyvin toiveikas. 

Piispa Teemu Laajasalon haastattelu on 
tehty 20.12.2017.
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Ohjelman tarkoitus?
Monet tutkimukset osoittavat ih-
misten katsovan mielellään ja paljon 
lyhytvideoita ja videoblogeja. Lähe-
tysaika kertoo medialähetystyöstä ny-
kyaikaisella ja rennolla tavalla, pilke 
silmäkulmassa. Käsiteltävät asiat ovat 
kuitenkin totta, eikä vakavilla asioilla 
leikitä. Tavoitteemme on tehdä media-
lähetystyötä tutuksi ja saada katsojat 
innostumaan työstämme.

Mistä nimi?
Lähetysaika-nimi on osa Medialähe-
tys Sanansaattajien eli Sansan histori-
aa. Mediatuottaja Merja Kauppinen 
toimitti samannimistä ohjelmaa, jota 
radioitiin Radio Deissä ja Järviradios-
sa seitsemän vuotta. Kerran viikossa 
lähetetyssä radio-ohjelmassa käsitel-
tiin kerralla yhtä ajankohtaista aihetta. 
Vuonna 2013 Radio Deissä lähetettiin 
kolmesti viikossa myös kolmeminuut-
tinen Lähetysaika Plus.
 Kun Sansa luopui radio-ohjelman 
tuotannosta, Kauppisen mieleen jäi 
unelma kuvallisesta Lähetysajasta. 
Nyt aika oli otollinen.

Miksi uutisformaatti?
Varainhankinnan koordinaattori 
Erkki Salo kertoo huomanneensa ke-
peällä otteella tehtyjen tietopitoisten 
kanavien merkittävän lisääntymisen 
ja suosion maailmalla. Suosio liittyy 
siihen, että muutamassa minuutissa 
pääsee jostakin asiasta nopeasti ”kar-
talle”, jos ei ole aikaa lukea aiheesta 
kirjoitettua tekstiä.
 Lähetysjärjestönä Sansan on Salon 
mukaan hyvä olla valjastamassa tässä 
ajassa toimivia viestimiä. Olisi surkea 
tilanne, jos medialähetysjärjestö ei 
osaisi hyödyntää tehokkaasti kaik-
kia välineitä – myös informatiivisen, 
nopeasti tuotetun ja kustannuste-
hokkaan videoviestinnän buumia. 
Kun hanketta ideoimme, päädyimme 
uutisstudioformaattiin.

Sansalla on syksystä saakka ollut Hyvinkään toimitalossa uutisstudio, jonka tuotanto on katsottavissa 
YouTubessa. Lähetysaika-ohjelmasta julkaistaan uusi osa kerran kuukaudessa. Sen uutisankkureina 
toimivat Toivo ja Anna, jotka vastaavat ohessa joihinkin ohjelmasarjan herättämiin kysymyksiin.

Erkki Salo

 Lähetysaika nostaa esille Sansan 
työn ajankohtaisia asioita ja ohjaa 
löytämään lisätietoa nettisivuillemme. 
Lisäksi Lähetysaika esittelee Sansan 
työntekijöitä katsojille.

Miksi Toivo ja Anna?
Olemme toivon asialla. Jumala on 
lahjoittanut Kristuksessa toivon ihmi-
sille, ja siihen toivoon Sansa haluaa 
työllään kutsua. Jotta tätä viestiä 
voidaan kuuluttaa ympäri maailmaa 
radiomastoista, tv-satelliiteista ja net-
tiservereiltä, toivomme löytävämme 
yhä uusia ”annoja”, jotka ovat valmiit 
myös antamaan omastaan tähän työ-
hön.
 Uutisjuontajat eivät esiinny omilla 
nimillään, koska katsomme käsite-
parin ”Toivo ja Anna” olevan mark-
kinointiteemana koko hankkeelle. 
Emme ole töissä uutistoimittajina 

Lähetysaikaa kuvataan Sansan 
pannuhuoneessa

Sansassa, emmekä halua painottaa 
omia nimiämme.
 Nimiin liittyy myös viestinnälli-
nen tavoite haastaa sekä miehiä että 
naisia osallistumaan Sansan työhön. 
Toivon nimipäivä on 4.6 ja Annan 
9.12. Toivon päivänä haastamme eri-
tyisesti miehiä ja Annan päivänä nai-
sia innostumaan mukaan lähetyksen 
asialle. Siksi Toivon ja Annan välillä 
on ehkä hieman kilpailuhenkisyyttä-
kin.
 Anna on oikealta nimeltään Merja 
Kauppinen, Toivo on Erkki Salo. Mer-
ja vastaa Lähetysajan aihevalinnasta, 
käsikirjoituksesta ja teksteistä, Erkki 
tekniikasta ja koostamisesta. 

Miltä studiossa näyttää?
Medialähetystyö on kustannusteho-
kasta. Myös Sansa pyrkii kaikissa toi-
missaan kustannustehokkuuteen. Uu-

tishuone rakennettiin oman toimen 
ohessa ja osin Kiky-tunteja käyttäen 
Sansan toimitalon alakertaan.
 Ruudussa näkyvät lavasteet ovat 
virtuaalilavasteita, joten kalliita han-
kintoja ei tarvinnut tehdä. Jonkin ver-
ran valolaitteita ja muuta tekniikkaa 
on ostettu. Lahjoituksen niitä varten 
teki Sansan työntekijä, joten Sansan 
budjetista ei ole hankkeelle otettu 
senttiäkään.

Linjan valinta?
Olisimme voineet valita linjan, jossa 
kerrotaan kylmiä tosiasioita ja raakoja 
tarinoita. Valitsimme kuitenkin linjan, 
jossa yhdistämme tärkeän, suorastaan 
elämän ja kuoleman kysymyksen 
pehmeämpään otteeseen.
 Lähetysaika haluaa esitellä lähe-
tysasiaa tavalla, jossa mukana ovat 
tunteet, elämän pienet sattumukset, 
hullunkurisuudetkin. Voinet kuvitel-
la, että sellaisia kulttuurien kohdates-
sa lähetyskentillä todellakin riittää: 
väärinkäsityksiä, erikoisia tapoja, 
ihmeteltävää yllin kyllin ja kirkkaana 
päämääränä Jumalan työ ihmissielu-
jen pelastamiseksi. 

PS. Lyhyt ja helppo suoralinkki kanavaan 
on tinyurl.com/lahetysaika. Välitä sitä 
myös ystävillesi. Palautetta voit lähettää: 
merja.kauppinen@sansa.fi tai erkki.salo@
sansa.fi.

Lähetysajan Anna ja Toi-
vo eli Merja Kauppinen ja 
Erkki Salo ruudussa. Oh-
jelma julkaistaan yleensä 
kuukauden puolivälissä. 
Tammikuun ohjelma oli 
seitsemäs, helmikuun oh-
jelma on kahdeksas.

Sansa

Lähetysajan tv-studio toimii vaatimatto-
missa ja pienissä tiloissa: Sansan entisessä 
pannuhuoneessa, Hyvinkään toimitalon 
alakerrassa – arkisuomeksi kellarissa.
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Roomalaiskirjeestä 2. Aikakirjaan
 RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 

-radio-ohjelman neljännellä kierroksella 
käydään tässä vaiheessa läpi Roomalais-
kirjeen loppuosa, 1. Aikakirja ja lähesty-
tään 2. Aikakirjan puoliväliä.
 Runsaan 5,5 vuoden aikana tutkitaan 
koko Raamattu, lähes jae jakeelta. Pääsiäi-
sen jälkeiselle viikolle edetään seuraavasti:

HELMIKUU 
Viikko 6 Room. 3:21−6:1 
Viikko 7 Room. 6:1−8:8 
Viikko 8 Room. 8:9−9:13 
Viikko 9 Room. 9:14−11:36

MAALISKUU
Viikko 10 Room. 12:1−15:3
Viikko 11 Room. 15:4−16:27 ja 1. Aik. 
1:1−8:40
Viikko 12 1. Aik. 9:1−16:43
Viikko 13 1. Aik. 17:1−28:3

HUHTIKUU
Viikko 14 1. Aik. 28:4−29:30 ja 2. Aik. 
1:1−6:42

Viikko 15 2. Aik. 7:1−16:14. 

RAAMATTUA OPETTAA  radiopastori 
Jukka Norvanto. Toimittajana ja juonta-
jana toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka 
sijaistaa Elina Vaittista. Mukana lähetysai-
heisia haastatteluja.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN 
(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta voi 
seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21 (uu-
sinnat arkisin klo 2 ja klo 6) ja Järviradios-
sa ma‒pe klo 6.30.
 Opetukset ovat kuultavissa myös in-
ternetin kautta Sansan omilta audiosi-
vuilta sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät myös jo 
radioidut opetukset ja tulevien opetusten 
päivittäiset otsikot.
 Lisäksi omaan älypuhelimeensa tai 
taulutietokoneeseensa voi ladata mobii-
lisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat 
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa. 
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja 
Windows-versiot. 

Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Olet lämpimästi tervetullut Medialähetyspäiviä edeltävänä 
perjantaina 25. toukokuuta 2018 klo 18 Lohjan Vivamoon. 
Tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Vivamon 
loma- ja kurssikeskuksen osoite on Vivamontie 2, 08200 Lohja. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ilmoittautumiset 
sähköpostitse ilmoittautuminen@sansa.fi tai p. 050 564 3843/
Erja Tillgren viimeistään 18.5.

Lämpimästi tervetuloa!
Medialähetys Sanansaattajat ry, Hallitus

Putiikin arvonnassa 
voittaneet palkittu

 LOPPUVUODESTA 2017 suoritet-
tiin arvonta, johon osallistuivat Sansan 
lähetyskauppa Putiikissa 30.11.2017 
mennessä asioineet. Lomakkeen saattoi 
täyttää myös osallistuakseen pelkästään 
arvontaan.
 Voitot osuivat seuraaville: 1. Sansan 
tuotelaatikko, Irmeli Haarala, Forssa, 2. 
Lähde-lehden vuosikerta, Eeva Saarits, 
Helsinki, 3. Seija Uimosen kirja Hän nos-
taa tomusta, Ruut Soidinmäki, Tampe-
re, 4. Pirjo Wariksen enkelitaulu, Liisa 
Sirkkola, Kirkkonummi ja 5. Sansan 10 
kappaleen korttinippu ja valokynä, Auni 
Ollinen, Kotka.

Onnea voittajille ja kiitos kaikille 
osallistujille!  

Nuoren näkökulmaTEEMA: PYHÄ HENKI

Tammi-HUHTi 2018

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

Nuorille LIFTARI 
21 € vuosi, 20 € kesto (3 nroa)

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

Tilaa itselle tai ystävälle

Raamatunlukijain Liitto

TÄMÄ PÄIVÄ TARVITSEE ILOSANOMAA!
RAAMATUNLUKUOPPAAT
• innostavat tarttumaan Sanaan päivittäin 
• sisältävät lukuohjelman ja selitystekstit koko Raamattuun

Kaipaatko tukea kristityn elämääsi? Do-
mini Life -sovellus tuo iloa arkeen ja auttaa 
virkistämään rukouselämää. Tukenasi ovat 
rukousseinä ja mahdollisuus tehdä oma 
rukousohjelma, kristillisten medioiden 
uutisvirta, hankkeet maailmalla ja Voi-
masanoja Raamatusta vuoden jokaiselle 
päivälle.

Kirkon lähetysjärjestö Medialähetys 
Sanansaattajat (Sansa) toimii hankkeen 
vetäjänä yhdessä Kansan Raamattuseuran 
(KRS) kanssa. Kirkon Mediasäätiö on tuke-
nut hanketta.

Lahja sinulle: Domini Life on ladattavissa 
ilmaiseksi sovelluskaupoista Android- ja 
iOS-laitteille. Lisätietoja ja latauslinkit 
www.domini.life.

Rukoileminen kartuttaa pisteitä ja Raama-
tun hahmoja. Lähde keräämään aarteita 
taivaaseen mobiilisti!

Domini Life – 
lahja sinulle!

Hyppää 
sovellukseen!
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Kuuluvuusalueita
  RAAMATTU KANNESTA  

KANTEEN  kuuluu Radio Deissä 
taajuuksilla: Espoo–Helsinki–Vantaa 
89,0 MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hä-
meenlinna 105,9 MHz, Joensuu 107,4 
MHz, Jyväskylä 94,1 MHz, Kajaani 
100,0 MHz, Kemi 100,5 MHz, Kokkola 
104,3 MHz ja 91,8 MHz, Kouvola 96,2 
MHz, Kristiinankaupunki 89,5 MHz, 
Kuopio 106,1 MHz, Lahti 106,4 MHz, 
Lappeenranta 96,0 MHz, Lohja 107,2 
MHz, Mikkeli 87,8 MHz, Oulu 106,9 
MHz, Pori 95,7 MHz, Rovaniemi 93,4 
MHz, Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki 
89,4 MHz, Tampere 98,8 MHz, Turku 
107,3 MHz ja Vaasa 98,8 MHz.
 Järviradiossa: Alajärvi 100,1 MHz 
ja 107,9 MHz (Lehtimäki), Helsinki 
103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 MHz, Kan-
nus 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, Pietar-
saari 94,6 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, 
Pori (Pomarkku) 98,3 MHz, Rauma 
107,7 MHz, Riihimäki 104,9 MHz, 
Saarijärvi 90,5 MHz, Salo 102,9 MHz, 
Savonlinna 89,6 MHz, Seinäjoki 99,1 
MHz, Tampere (Nokia) 107,4 MHz, 
Turku (Lieto) 88,0 MHz, Vaasa 103,0 
MHz, Viitasaari 89,6 MHz, Vimpeli 89,7 
MHz ja Äänekoski 102,8 MHz.

LISÄKSI Ruotsissa Boråsin lähiradi-
ossa (närradio) ja Pohjois-Norjassa 
sijaitsevan lähiradion, Radio DSF:n, 
kautta. 



Tapahtumia huhtikuun loppuun
Kroatian kuulumisia, Seija Uimo-
nen (seniori). 

 ▶ 27.2. ESPOO/Tapiola Kirkko, 
Kirkkopolku 6, klo 13 lähetyspiiri. 
Medialähetystyö Afrikassa, Timo 
Reuhkala. 

 ▶ 27.2. JÄRVENPÄÄ Kirkonkul-
man Sali, Kirkkotie 6, klo 14 me-
dialähetyspiiri. Yhteys muodos-
tettu Jumalaan, Seija Uimonen 
(seniori). 

 ▶ 3.−4.3. LEPPÄVIRTA
 ▶ 3.3. Vanha Pappila, Savonkatu 

19, klo 15 Paavalin lähetysmatkat 
-raamattutunti, Marko Pihlaja-
maa. Kahvitilaisuus ja matkalau-
luhetki.

 ▶ 4.3. Kirkko, Kirkkokaari 1, klo 
10 jumalanpalvelus, saarna Mar-
ko Pihlajamaa. Kirkkokahvit ja 
raamattutunti, Pihlajamaa. 

 ▶ 5.3. OUTOKUMPU Kirkko, 
Kummunkatu 19, klo 10 messu, 
saarna Jakov Mrcela. Kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus, Marja-Liisa 
ja Jakov Mrcela (seniorit). 

 ▶ 5.3. TAMPERE/Eteläinen 
Peltolammin srk-talo, Tiikonmä-
enkatu 4, klo 18 Peltolammin 

na Arja Savuoja. Lähetystilaisuus 
(srk-talo, Papintie 2), Media-
lähetys – lähetyksen kiitorata, 
Savuoja. 

 ▶ 7.4. HÄMEENLINNA-VANAJA 
Keskussrk-talo, Rauhankatu 14, 
klo 14 Toivoa naisille -tilaisuus, 
Eila Murphy. 

 ▶ 12.4. HELSINKI/Mikael Mika-
elinkirkko, Emännänpolku 1, klo 
13 Torstain päiväkahvit. Evankeli-
umia Intiaan, Anitta Vuorela. 

 ▶ 15.4. PUUMALA Kirkko, Kirk-
kotie 1, klo 10 messu. Kirkkokah-
vit (srk-koti) ja musiikkipainottei-
nen Toivoa naisille -kevätjuhla, 
Satu Hauta-aho. 

 ▶ 21.4. NAANTALI Srk-keskus 
(Kohtaamispaikka, 1. krs.), Piis-
pantie 2, klo 9.30−16.30 Yhteis-
voimin Toivoa naisille -tilaisuus. 
Mukana TN-toimijoita Suomesta 
ja ulkomailta. 

 ▶ 25.4. TURKU/Katariina Varis-
suon kirkko, Kousankatu 6, klo 
18 Kambodža-ilta, Eila Murphy. 
Mukana Katariinan Toivoa naisil-
le -piiri.

rinkuja 2, klo 13 lähetysjuhla. 
Kuulumisia Kroatian lähetystyös-
tä, Marja-Liisa ja Jakov Mrcela 
(seniorit). 

 ▶ 17.2. POSIO Srk-talo, Sysitie 7, 
klo 10−16 Rovaniemen rovasti-
kunnan lähetyspäivä. Medialä-
hetyksen mahdollisuudet, Arja 
Savuoja. 

 ▶ 19.2. JUVA Srk-talo (Pyhän 
Ristin Sali), Virastotie 2, klo 17 
Lähetyksen käsityöpiiri, Matti ja 
Tuula Korpiaho (seniorit).

 ▶ Srk-talo (Pyhän Ristin Sali), 
Virastotie 2, klo 18 Miesten ilta, 
Matti ja Tuula Korpiaho (seniorit). 

 ▶ 20.2. MIKKELIN TUOMIO-
KIRKKOSRK/Ristimäki Lähemä-
en srk-talo, Paukkulantie 27, klo 
13 Lähemäen lähetyspiiri, Matti 
ja Tuula Korpiaho (seniorit). 

 ▶ 20.2. PIRKKALA Kirkkove-
räjän srk-talo, Kouluportinkuja 
1, klo 10.30 Tiistaitupa. Toivoa 
maailman naisille, Liisa Heinänen 
(TN-lähettiläs). 

 ▶ 21.2. LAHTI Marian Kammari, 
Vapaudenkatu 6, klo 18 Lähtö-
ruutu-ilta. Mediatyön esittelyä ja 

naistenkerho, Toivoa naisille 
-rukousliike, Liisa Heinänen 
(TN-lähettiläs). 

 ▶ 16.3. TAMPERE/Eteläinen 
Vuoreksen srk-koti, Vuoreksen 
puistokatu 87, klo 18 Vuoreksen 
viikkomessu, keskustelusaar-
na seurakuntapastori Maarit 
Kuusisto ja Liisa Heinänen 
(TN-lähettiläs). Kirkkokahvit, 
Heinänen. 

 ▶ 17.3. HAMINA Simeon-talo, 
Pikkuympyränkatu 34, klo 9-20 
Naisten päivä: Toivoa naisille, 
lähelle ja kauas, Satu Hauta-
aho. 

 ▶ 18.3. RAUTJÄRVI Simpeleen 
kirkko, Simpeleentie 76, klo 10 
messu. Kirkkokahvit (srk-kes-
kus, Pankkikatu 3) ja Tuulah-
duksia Intiasta -lähetysjuhla, 
Satu Hauta-aho. 

 ▶ 18.3. JÄMIJÄRVI Kirkko, 
Kirkkotie 9, klo 10 messu, saar-
na Marko Pihlajamaa. Lähetys-
tilaisuus (srk-koti, Kirkkotie 14 
b), Pihlajamaa. 

 ▶ 18.3. SODANKYLÄ Kirkko, 
Kirkkotie 1, klo 10 messu, saar-

Sansassa srk-vierailuja työntekijöiden lisäksi tekevät vapaaehtoiset aluetyöntekijät (VAT), Sansan työstä eläkkeelle siirtyneet seniorityöntekijät (seniori), kirkon ja lähetyk-
sen alalta eläkkeelle siirtyneet seniorityöntekijät (seniori), seurakuntien nimeämät Sansa-lähettiläät (S-lähettiläs) ja Sansan nimeämät Toivoa naisille -lähettiläät (TN-lähet-
tiläs) sekä Sansan hallituksen jäsenet.

 ▶ 9.2. TAIPALSAARI Srk-talo, 
Savilahdentie 18, klo 17.30 lähe-
tystilaisuus. Sansa tällä hetkellä 
ja Kroatian lähetystyöstä, Marja-
Liisa ja Jakov Mrcela (seniorit). 

 ▶ 10.2. OULU Keskustan srk-talo, 
Isokatu 17, klo 12 nuorten aikuis-
ten tapahtuma, Arja Savuoja. 
Yhteistyössä lähetysjärjestöt ja 
Oulun srk. 

 ▶ 10.2. SAVITAIPALE Srk-koti, 
Nikkarintie 2, klo 10-12 lähetys-
brunssi. Tarjolla kroatialaista 
ruokaa ja terveisiä Kroatian lä-
hetystyöstä, Marja-Liisa ja Jakov 
Mrcela (seniorit). 

 ▶ 11.2. SAVITAIPALE Kirkko, Pel-
toinlahdentie 26, klo 10 messu, 
saarna Jakov Mrcela (seniori).

 ▶ Srk-koti, Nikkarintie 2, klo 17 
Majakkailta. Raamattuopetus 
Marja-Liisa ja Jakov Mrcela (se-
niorit). 

 ▶ 12.2. LUUMÄKI Srk-keskus, 
Vallaherrankuja 4, klo 13−15 
Taavetin lähetyspiiri. Kuulumisia 
Kroatian lähetystyöstä, Marja-
Liisa ja Jakov Mrcela (seniorit). 

 ▶ 13.2. LEMI Srk-talo, Lukka-

Sansan kolehtipyhänä 18.2. 
kerätään medialähetystyöhön 
Intiassa

 ▶ 18.2. TYRNÄVÄ Kirkko, Kirkko-
tie 2, klo 10 messu, saarna Arja 
Savuoja. Lähetystilaisuus, Media-
lähetys toivon lähettinä Intiassa, 
Savuoja. 

 ▶ 18.2. ESPOO/Tapiola Kirkko 
(srk-sali), Kirkkopolku 6, klo 11.45 
lähetystilaisuus. Evankeliumi ja 
muslimit, David Ezzine (seniori) 
ja Marja-Liisa Ezzine. 

 ▶ 18.2. TURKU/Katariina Pyhän 
Katariinan kirkko, Kirkkotie 
46, klo 10 messu, saarna Marja 
Soikkeli. Kirkkokahvitilaisuus, 
Nummen srk-koti (Papinkatu 2), 
Soikkeli. 

 ▶ 18.2. HYVINKÄÄ Kirkko, Hä-
meenkatu 16, klo 10 messu, saar-
na Marko Pihlajamaa. Lähetysti-
laisuus (srk-keskus), Pihlajamaa. 
 

 ▶ 18.2. HELSINKI/Roihuvuori 
Laajasalon kirkko, Reposalmen-
tie 13, klo 12 messu, saarna Juha 
Auvinen. Kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus, Auvinen. 

 ▶ 18.2. TAMPERE/Eteläinen 
Hervannan kirkko, Lindforsinkatu 
7, klo 11 messu, saarna Amarjit 
Chugh. Lähetystilaisuus, Marjut 
ja Amarjit Chugh (seniorit). 

 ▶ 18.2. KAUHAVA/Aluesrk Kirk-
ko, Kirkkotie 5, klo 10 messu, kes-
kustelusaarna seurakuntapastori 
Petra Kero ja Satu Hauta-aho. 

 ▶ 18.2. KAUHAVA/Alahärmä 
Kirkko, Härmäntie 29, klo 13 mes-
su, keskustelusaarna, jossa toise-
na Satu Hauta-aho. Lähetysjuhla 
(srk-koti), Hauta-aho. 

 ▶ 18.2. HELSINKI/Paavali Paa-
valinkirkko, Sammatintie 5, klo 
10 messu, saarna Anitta Vuorela. 
Kirkkokahvit, Ajankohtaista San-
san työstä, Vuorela. 

 ▶ 18.2. VANTAA/Rekola Kirkko, 
Kustaantie 22, klo 10 messu, 
saarna Timo Lankinen. Kirk-
kokahvit ja lähetystilaisuus, 
Lankinen. 

 ▶ 18.2. JUVA Kirkko, Virastotie 2, 
klo 10 messu, saarna Matti Korpi-
aho. Keittolounas ja lähetysjuhla 
(srk-talo), Matti ja Tuula Korpiaho 
(seniorit). 

 ▶ 18.2. KOUVOLA/Anjalankoski 
Inkeroisten srk-talo, Terholantie 
4, klo 13 messu, saarna Seija Ui-
monen (seniori). Messun jälkeen 
lähetystilaisuus, Terveisiä Intian 
työkentältä, Kati Lücke (Suomen-
Toivoa naisille -työryhmän jäsen). 

 ▶ 18.2. KOUVOLA/Kuusankoski 
Kirkko, Valtakatu 24, klo 10 mes-
su, saarna Petteri Rantamäki. 

 ▶ 18.2. SOINI Kirkko, Karstu-
lantie 2, klo 10 messu, keskuste-
lusaarna Mervi Viuhko ja Leena 
Valkeus. Messu kuultavissa 
myös: http://www.soininseu-
rakunta.fi/jumalanpalvelukset.
html. Yhteys muodostettu -lähe-
tysjuhla (srk-talo), Viuhko. 

 ▶ 18.2. LEMPÄÄLÄ Pyhän Bir-
gitan kirkko, Kirkkopolku 1, klo 
10 messu. Kirkkokahvit, Sansan 
medialähetystyö ja Toivoa 
naisille -työ, Liisa Heinänen (TN-
lähettiläs). 

 ▶ 18.2. PIRKKALA Kirkko, 
Arokuja 8, klo 18 Lauluseurat – 
Laulun ja lähetyksen ilta, Ilkka 
Kastepohja. 

 ▶ 18.2. NURMES Kirkko, Kirk-
kokatu 17, klo 10 messu, saarna 
Jakov Mrcela. Messun jälkeen 
päivätilaisuus (Rukoushuone, 
Kirkkokatu 11), Marja-Liisa ja 
Jakov Mrcela (seniorit). 

 ▶ 18.2. MUURAME Kirkko, Sa-
nantie 7, klo 10 messu, mukana 
Eila Murphy. Lähetystilaisuus, 
Sansan medialähetystyö Intiassa, 
Murphy.

 ▶ Srk-koti, Sanantie 7, klo 17 
Muuramessu. Sansan medialähe-
tystyö, Eila Murphy. 

 ▶ 18.2. NURMIJÄRVI Rajamäen 
kirkko, Patruunantie 7, klo 10 
messu, saarna Pekka Kiuttu (se-
niori). Lähetystilaisuus, Sansan 
mediatyö Intiassa, Päivi Leino 
(VAT). 

 ▶ 18.2. VANTAA/Vantaankoski 
Myyrmäen kirkko, Uomatie 1, 
klo 10 messu, mukana Inga-Lill 
Rajala (seniori), Kirkkokahvit, 
Sansan medialähetystyö Intiassa 
ja Toivoa naisille -työ, Rajala. 

 ▶ 18.2. HOLLOLA Sovituksen-
kirkko, Keskuskatu 2, klo 10 
messu, saarna Timo Vasko (halli-
tuksen jäsen). Kirkkokahvit, Ajan-
kohtaista Sansan työstä, Vasko.
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JARNO TEPORA  hallituksen puheenjohtaja

Nyt on otollinen aika:
Raamatusta nouseva, ihmisiä vapauttava
evankeliumi on tarkoitettu kaikille

  RAKKAAT LÄHETYSYSTÄVÄT, siunattua alkanutta 
uutta vuotta 2018 teille kaikille! Viime vuonna vietimme 
maassamme reformaation eli uskonpuhdistuksen 500-vuo-
tisjuhlavuotta ja maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhla-
vuotta. Näiden vuosijuhlien aiheisiin sisältyy paljon kiitok-
sen aihetta, ennen muuta kiitollisuus siitä, kuinka Jumala 
on kansaamme johdattanut ja siunannut monin tavoin 
koettelemusten keskellä.
 Kristinuskon sanoma on saanut vaikuttaa keskellämme 
vuosisatojen ajan. Sanoma on synnyttänyt uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen ja turvautumista päivittäin hänen johda-
tukseensa. Jumalan siunaus ilmenee kristinuskon myötä 
myös sellaisissa asioissa, jotka tuntuvat nykyaikana maas-
samme itsestäänselvyyksiltä: oma kieli, yleinen luku- ja 
kirjoitustaito, terveydenhoito sekä sosiaalinen auttaminen.
 Helposti unohtuu kiitollisuus näiden asioiden kohdalla. 
Kuitenkin juuri kristinusko synnyttää vastuun lähimmäi-
sistä ja heidän hyvinvoinnistaan ja saa aikaan muutoksia 
elämässä.

JEESUS ANTOI seuraajilleen − myös meille − tehtävän 
viedä evankeliumi kaikille kansoille. Evankeliumia Kris-
tuksen ainutlaatuisuudesta on julistettava aina ja kaik-
kialla. Meidän sanansaattajien ja Sanansaattajien tehtä-
vän keskiössä on kertoa Jeesuksesta Kristuksesta median 
avulla kaikille kansoille uskon syntymiseksi ja Kristuksen 
maailmanlaajuisen kirkon vahvistumiseksi.
 Elämme Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen 
välistä aikaa, jolloin meitä kutsutaan toimimaan lähetys-
kentillä Jumalan yhteydessä, yhteistyökumppaneiden 
kanssa niin kauan kuin aikaa on. Nyt on otollinen aika! 
Jumala avaa ovia siunatakseen rakkaudellaan kansoja.

SAAMME KIITTÄÄ Jumalaa niistä monista uskoon tullei-
den palautteista ja kertomuksista, joista olemme lukeneet 
Lähi-idästä, Intiasta, Aasian ja Afrikan monista maista 
tulleista viesteistä. Sana on yhä voimallinen ja hengellistä 
herätystä esiintyy lähetystyön alueilla.
 Toisaalta samaan aikaan kuulemme uutisia kristittyjen 
vainoamisesta, lähetystyön vastustamisesta ja kirkkojen 
hävittämisestä. Kysymys on henkivaltojen taistelusta. Pa-
holainen vastustaa kaikkea, jossa Jumalan sanaa julistetaan 
ja eletään todeksi.
 Tämän vuoksi tehtävämme on käydä rukoustaisteluun 
vainottujen kristittyjen veljiemme ja sisartemme puo- 
lesta, jotka elämällään todistavat Kristuksesta maail- 
malle. Meidän etuoikeutemme on rukoilla yhdessä  
heidän kanssaan elävää Herraa. On hyvä muistuttaa  
itsellemme, että Jeesus Kristus on lopullinen Voittaja,  
Hän on voittanut ristinkuolemallaan ja ylösnousemuk- 
sellaan synnin, kuoleman ja Paholaisen.

EVANKELIOIMINEN JA lähetys ovat alkaneena vuo- 
tena yhä ajankohtaisia niin lähellä kuin kaukana elä- 
vien keskuudessa. Lähetys alkaa kotoa ja kotiovelta.  
Katsokaamme rohkeasti mahdollisuuksiin, jotka Herra 
meille avaa. Minua rohkaisevat Filippiläiskirjeen 4:6−7  
sanat, jotka haluan jakaa kanssanne: ”Älkää olko mistään 
 huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoi- 
llen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rau- 
ha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän  
sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa 
Jeesuksessa.” 
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Saajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Maksajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja toimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti:

Lähde kertoo maailmanlaajasta medialähetystyöstä 
juurevasti ja koskettavasti. Sen sivuilta löytyvät 
kuuntelija- ja katsojapalautteet, haastattelut, matka-
kuvaukset ja kenttäkirjeet. Lähdettä lukemalla pysyy 
myös Lähteellä, Jumalan sanan äärellä.

Vuonna 2018 Lähde ilmestyy 6 kertaa: 3 kertaa 
itsenäisenä ja 3 kertaa Sana-lehden välissä. Lähde-
lehden tilaajat saavat siis Lähteen lisäksi kolmasti 
vuodessa Sana-lehden ja Sanan tilaajat kolmasti 
vuodessa myös Lähde-lehden. Näin moninkertais-
tamme lukijoiden määrän. Mukana Sansan rukouska-
lenteri 3 kertaa.

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ KIITOS, tilaan Lähde-lehden!

Suomeen ja muihin Pohjoismaihin:
	kestotilauksena 34 €/v
	vuositilauksena 39 €/v
	opiskelijatilauksena 23 €/v

Pohjoismaiden ulkopuolelle, lentokuljetus:
 kestotilauksena 44 €/v
 vuositilauksena 49 €/v

 ilmaisen näytenumeron
Lisätietoja p. 050 564 3511

TILAA LÄHDE
• Iloksi itsellesi
• Lahjaksi läheisellesi
• Osallistu medialähetystyöhön
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