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  JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Voittajan puolella on hyvä olla
Kristiina Erelä

 LÄHETYSTYÖ ON kärsivällisyyskou-
lua. Kun Jumalan sanaa julistetaan siellä, 
missä sitä ei ennen ole kuultu, saattaa 
mennä vuosikymmeniä ennen kuin 
ensimmäiset kristityt kastetaan. Usein 
ensimmäinen lähetystyöntekijäsukupolvi 
kylvää Jumalan sanan siementä, ja vasta 
seuraavat korjaavat satoa, ja syntyy seu-
rakunta.
 Kiina ja Venäjä olivat vuosikymmeniä 
suljettuja maita, joissa kristillistä sanomaa 
pidettiin esillä medialähetyksen keinoin, 
lyhytaaltoradiolähetyksillä.
 Nykyisin Kiinassa Kristuksen kirkko on 
vahva ja kasvava, vaikka edelleen ahtaalla. 
Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa kristilliset 
satelliittitelevisio-ohjelmat vievät evanke-
liumia eteenpäin ja vahvistavat kristittyjä, 
joita vainotaan uskonsa tähden.
 

 Euroopassa kristillinen perinne on 
ohentunut, ja raha tai uudet uskonnot 
kiinnostavat ihmisiä enemmän kuin Jee-
suksen seuraaminen. Eurooppalaisia ei 
enää näe kirkossa, mutta heidätkin tavoit-
taa viestinten avulla. Digitaalinen media 
on lähes jokaisen hyppysissä.

HILJAISEN LAUANTAIN teksti sanoo: 
”Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän 
sanoo viimeisen sanan maan päällä.”  
(Job 19:25).
 Miten hieno teksti! Pimeyden ja kuo-
leman valta on näennäistä, väliaikaista. 
Tulossa on päivä, jolloin ylösnousemuk-
sen voima murtautuu toivottomimpiinkin 
tilanteisiin. Jeesus on voittaja, ja kuten tie-
dämme, voittajan puolella on hyvä olla. 

  LÄNSIMAISINA KRISTITTYINÄ saatamme 
ajatella, että evankeliumi voidaan esittää toisessa 
kulttuurissa samalla tavalla kuin olemme tottuneet 
sen omassamme kuulemaan. Helposti ajattelemme 
vastaanottajien olevan kaltaisiamme ihmisiä, jotka 
jakavat kanssamme samanlaisen esiymmärryksen.
 Sanoma sovituksesta ja anteeksiannon tuomasta 
vapaudesta ei ehkä aina kohtaa esimerkiksi aasia-
laisessa kulttuurissa elävää. Karkeasti luokitellen 
Aasian kulttuureita pidetään häpeäkulttuureina. 
Häpeä liittyy minuuteen ja joko ihmistenvälisiin 
suhteisiin tai ihmisen ja Jumalan väliseen suhtee-
seen. Tärkeää on häpeän – kasvojen menettämisen 
– välttäminen.
 Häpeän vastapari on kunnia. Sen ylläpitäminen 
tai palauttaminen tuo ihmiselle kasvot vertaus-
kuvallisesti ja kirjaimellisesti. Hän näkee ja tulee 
nähdyksi.

KARKEAA LUOKITTELUA jatkaen länsimaista 
kulttuuria sanotaan syyllisyyskulttuuriksi. Syylli-
syyden vastaparina ovat vapaus ja oikeus. Silloin 
puhe syyllisen vanhurskauttamisesta, siitä että 
syntinen kelpaa Jumalalle Jeesuksen ansion täh-
den, löytää maaperää.
 Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kulttuureissa 
puolestaan hallitsevana piirteenä pidetään pelkoa. 
Pelon vastapari on valta ja voima.

KAIKKIEN KULTTUURIEN piirteet ovat jo Raa-
matussa, joka syntyi Lähi-idässä − Aasian, Afrikan 
ja Euroopan saumakohdassa. Voittaakseen ihmiset 
Kristukselle pyrki tuon ajan kosmopoliitti Paavali 
olemaan juutalaisille kuin juutalainen ja kreikkalai-
sille kuin kreikkalainen. Hän luokitteli maailman 

kulttuurit näihin kahteen ryhmään.
 Juutalaiset vaativat ihmetekoja, kreikkalaiset 
etsivät viisautta. Tänäänkin aasialainen ja afrikka-
lainen kulttuuri korostaa yliluonnollista, kunniaa 
ja voimaa, kuten tuon ajan juutalaiset. Länsimaissa 
korostetaan nykyisin älyllisyyttä ja objektiivisuut-
ta, kuten tuon ajan kreikkalaiset.

LÄNSIMAISELLE, JÄRKIPERÄISELLE ihmi-
selle sanoma Jeesuksen rististä voi tuntua julmal-
ta ja merkityksettömältä. Aasiassa ja Lähi-idässä 
islamin keskellä sanoma rististä on yksinkertai-
sesti liian häpeällinen ja loukkaava. Kun sanoma 
ymmärretään pukea kulttuuriin sopivaan asuun, 
kirkastuu Jumalan voima ja Jumalan viisaus ris-
tiinnaulitussa Kristuksessa.
 Paavali vakuuttaakin, ettei yksikään Kristuk-
seen uskova joudu häpeään. Juutalaisten ja kreik-
kalaisten välillä ei ole eroa, sillä kaikilla on sama 
Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka 
huutavat häntä avukseen. Näin kristityt ovat kult-
tuurin siteistä, häpeästä, syyllisyydestä ja pelosta 
vapaita, uusia luomuksia Kristuksessa. 
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Ristin tuomio ja vapautus

Sami Heinomo

”Paavali vakuuttaa, ettei  
yksikään Kristukseen uskova 
joudu häpeään.
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Lähetit antavat
kasvot media-
lähetystyölle!

Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

   LÄHETYSKULMA

  IKKUNA
 
4  UUTISIA

5  LÄHTEELLÄ Jeesuksen aasialaiset   
 kasvot.

6–7  PÄÄJUTTU Sansalla on nykyisin  
 yhdeksän lähetys- ja projektityöntekijää  
 ulkomaisessa työssä, viidessä eri maassa.

  JUTTU Lähettikandidaatti Joanna  
 Rantamäki kirjoittaa harjoittelustaan  
 tv-studiossa Keravalla.

8  PUTIIKKI

9  MEDIALÄHETYSPÄIVÄT
 

  PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja   
 katselijoiden palautteita maailmalta.

10  RAAMATTU KANNESTA KANTEEN  
 Aikakirjoista 1. Korinttilaiskirjeen 
 loppupuolelle.

  SANSALAISENA Kirjoitusvuorossa  
 uusi Sansan hallituksen jäsen Jyrki 
 Pikkarainen Tampereelta.

11  LÄHDE MUKAAN Sansan työnte-  
 kijöitä, seniorityöntekijöitä, vapaaehtoi- 
 sia aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen  
 jäseniä sekä Sansa- ja Toivoa naisille  
 -lähettiläitä voi kohdata tilaisuuksissa.
 
12  MUKANA MISSIOSSA  
 Elise Lindqvist jakaa toivoa ja kahvia  
 Tukholman yössä. Jatkossa myös  
 kuuntelulaitteita, joihin on tallennettu 
 Kätketyt aarteet -kuunnelmasarja.
 

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 Sansan kotisivuilla osoit-
teessa: 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, 019 457 7747 tai pirjo.hyovalti@sansa.fi.
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vuosi
Pohjoismaiden ulkopuolelle:
■ Vuositilaus 49 euroa/vuosi
■ Kestotilaus 44 euroa/vuosi, 
lentokuljetus

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

Ilmoitukset
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Roy Rissanen

Sirpa Rissanen on siirtynyt Kyproksesta ja SAT-7:n hankehallin-
nosta Mongoliaan ja Wind FM:n hankehallintoon. Kotkia käytetään 
metsästykseen varsinkin Länsi-Mongoliassa. Sirpa kohtasi kotkan 
kuitenkin festivaaleilla Ulaanbaatarin lähellä. Sivut 6−7.

 LÄHDE 2/2018 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään 
aina omin jaloin. Tässä numerossa on esillä erityisesti Sansan lähetys- ja projektityöntekijöiden työ. 
Lähteellä-tekstissä etsitään Jeesuksen aasialaisia kasvoja. 

Tämä Lähde-numero ilmestyy Sana-lehden yhteydessä.  Mutta painatamme 12-sivuista Lähdettä 
jakeluun myös erikseen.
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Mervi Viuhko
 

 EKUMEENISEN maail-
manlähetyskonferenssin var-
sinainen järjestämisvastuu oli 
KMN:n maailmanlähetyksen 
ja evankelioimisen komis-
siolla. Konferenssi oli toista 
kertaa Afrikassa, isäntänään 
nyt maailman toiseksi suurin 
luterilainen kirkko, Tansanian 
evankelis-luterilainen kirkko.
 Osanottajia oli kaikkialta 
maailmasta hieman yli tuhat. 
Suomalaisissa oli luterilaisen 
ja ortodoksisen kirkon sekä 
kirkon lähetysjärjestöjen edus-
tajia.
 Koska KMN ei järjestä yleis-
kokoustensa välillä mitään 
muuta isoa tapahtumaa, konfe-
renssiin osallistui kaikkien 
merkittävimpien kirkkojen ja 
lähetysjärjestöjen johtohenki-
löitä.
 Rohkaisevaa oli Jaakko 
Rusaman mielestä myös, 
että maailman valtakirkon, 
roomalais-katolisen kirkon, ja 
ortodoksisten kirkkojen missio-
asiantuntijat pohtivat yhdessä 

yhteistä todistustehtävää.

Domini Life esillä
Konferenssin teemana oli 
suomentaen Hengessä eläen: 
kutsu muuttavaan opetus-
lapseuteen. Siinä korostuu, 
että Pyhä Henki kutsuu meitä 
muuttumaan.
 Teemasta nousi erityisesti 
se, kuinka meillä kristityillä on 
kutsumus muuttaa maailmaa. 
Samalla me itse muutumme ja 
kasvamme opetuslapseudessa.
 Domini Life -sovellus oli 
Arushassa esillä yhdessä 
KLK:n esittelemän kirkon 
lähetystyön peruslinjauksen 
”Yhteinen todistus” kanssa. 
Molemmista oli pystytetty 
näyttelytilaan myös korkeat, 
englanninkieliset rullajulisteet.

Jokaisella on jaettavaa
Konferenssin ohjelmassa näkyi 
monella tavoin afrikkalaisuus 
ja vahva hengellisyys. Uusi 
sukupolvi oli hyvin edustettu-
na. Naisia oli osallistujista 45 
prosenttia, ja torstaina vietetty 

kansainvälinen naistenpäivä 
kuului naisalustajan kantaaot-
tavassa puheenvuorossa.
 Lauantain raamattutyös-
kentelyssä Tumaini-yliopston 
Makumiran teologisen tiede-
kunnan dekaani Angela Olotu 
Tansanian evankelis-luterilai-
sesta kirkosta sanoi:
 − Kukaan ei ole niin köyhä, 
ettei olisi mitään annettavaa. 
Jokaisella on jaettavana suuria 
kokemuksia, mahdollisuus 
antaa ääni äänettömille ja jakaa 
rakkautta toisille. Tansaniassa 
sanomme: Sydämellä anne-
taan, eikä mitään anneta siitä, 
että olisi rikas.
 Sunnuntaina maailmanlä-
hetyskonferenssin osanottajat 
jalkautuivat Arushan ja lähi-
alueen kirkkojen messuihin ja 
jumalanpalveluksiin. 

Medialähetys Sanansaattajien 
(Sansa) verkostotoiminnan johtaja 
Mervi Viuhko oli Tansaniassa 
Suomen lähetysneuvoston (SLN) 
edustajana ja konferenssissa viral-
lisena delegaattina.

  RUOTSIN NOREAN uudek-
si lähetysjohtajaksi on valittu 
pastori David Castor, 46. Hän 
siirtyy medialähetystyöhön 
erikoistuneen Norean palveluk-
seen seurakuntatyöstä Hässle-
holmin seurakunnassa ja Röken 
EFS-lähetysyhdistyksessä. EFS 
on Ruotsin kirkon yhteydessä 
toimiva evankelinen lähetysor-
ganisaatio (Evangeliska Foster-
landstiftelsen).
 Castor on opiskellut Johanne-
lundin teologisessa seminaarissa 
Upsalassa ja palvellut yhteensä 
16 vuotta pappina eteläisessä 
Ruotsissa.
 Castorin perheeseen kuuluvat puoliso Anna-Klara 
ja poika Silas. David harrastaa valokuvausta, kirjoitta-
mista Wikipediaan, lentopalloa ja shakkia.
 Lähetysjohtajan tehtävä vapautui Håkan Gisels-
sonin lähdettyä 2017 muihin tehtäviin. Norea on yksi 
Sansan pohjoismaisista yhteistyökumppaneista.  

Kidsin ohjelma kilpailee
maineikkaasta tv-palkinnosta

  SAT-7 KIDSIN yksi uusista lastenohjelmista, Chato, 
on valikoitunut ehdolle parhaaksi omassa sarjassaan. 
Maineikkaat Prix Jeunesse International -palkinnot 
jaetaan Münchenissä toukokuun viimeisellä viikolla.
 Palkintojenjaon ja niihin liittyvän festivaalin jär-
jestää Prix Jeunesse -säätiö. Se edistää ja kannustaa 
laatuohjelmien tuottamista lapsille.
 Alkujaan loppukilpailuun eri sarjoissa tarjottiin 
miltei neljääsataa lastenohjelmaa. Viidesosa niistä 
kelpuutettiin finalisteiksi. Chato, aiemmin tunnettu 
nimellä Tomorrow is Better (Huominen on parempi), 
on ehdolla 7−10-vuotiaille suunnatussa, tietoon perus-
tuvassa sarjassa.
 Tuotantotiimi kiertää kuvaamassa eri puolilla 
Egyptiä, ja syrjäseutujen lapsia myös kutsutaan ohjel-
mantekoon SAT-7:n studioille Kairoon. Näkökulma on 
hengellinen, ja pyrkimyksenä on auttaa vähäosaisia 
lapsia jokapäiväisten haasteidensa, ongelmiensa ja 
pelkojensa keskellä.
 SAT-7 Kids on arabiankielinen, kristillinen satelliit-
titelevisiokanava, joka näyttää ohjelmia lapsille 
24 tuntia vuorokaudessa. 

Rukousta sinivalkoisin äänin
  RUKOUS ON kansainvälisen Toivoa naisille -työn 

(TN) perusta. Liike julkaisee kuukausittain rukouska-
lenterin, jossa on jokaiselle päivälle yksi lyhyt rukous. 
Saman rukouksen rukoilee noin 60 000 naista eri puo-
lilla maailmaa.
 − Syyskuussa 2017 aloimme äänittää rukouskalen-
terin rukouksia ja julkaista niitä internetissä. Ensim-
mäisen kuukauden aikana rukouksia kuunneltiin tai 
ladattiin yli tuhat kertaa, mikä oli rohkaisevaa, kertoo 
TWR:n Toivoa naisille -työn äänituottaja Valerie Smith.
 − Halusimme TN-työn kansainvälinen johtaja Peggy 
Banksin kanssa pitää rukoukset lyhyinä. Syntyi myös 
ajatus, että joka kuukausi rukoilijoina toimisivat eri 
kansallisuuksien edustajat. Näin todentuu, että eri puo-
lilla maailmaa rukoillaan samojen aiheiden puolesta. 
Rukouskieli on englanti.

VALERIE SMITH pyysi, että suomalaisten ääni kuu-
luisi maaliskuun rukouskalenterissa. Sansa vastasi 
myöntävästi; onhan rukous yksi Sansankin peruspila-
reista ja Sansa TWR:n yhteistyökumppani.
 Rukoilijoita on seitsemän, yksi jokaiselle viikonpäiväl-
le. Torstaisin naisten puolesta rukoilee toiminnanjohtaja 
Juha Auvinen kalenterin ensimmäisenä miesäänenä. 
Rukouksia voi kuunnella: twrwomenofhope.org/prayer 

Maailmankonferenssissa oli 
missio ekumenian sydämessä

Maailmanlähetyskonferenssin osanottajista lähes 30 oli Suomesta. Pääosa heistä konferenssikeskuksen edustalla, 
eturivissä (vas.): piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, 
Mervi Viuhko Sansasta, ortodoksinen kanttori Jooa Sotejeff-Wilson, teologian opiskelija Helga West, professori 
(Lundin yliopisto) Mika Vähäkangas ja KLK:n johtaja Risto Jukko.

”Olen häpeämättömän maltillinen”
Leena Punkari

  ESPOON  hiippakunnan 
piispa, teologian tohtori Tapio 
Luoma, 55, valittiin Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
arkkipiispaksi maaliskuun 
alussa. Hän aloittaa tehtäväs-
sä kesäkuun alussa, jolloin 
nykyinen arkkipiispa Kari 
Mäkinen jää eläkkeelle.
 Luoma sai arkkipiispan 
vaalin toisella kierroksella ää-
nistä 56,1 prosenttia, Porvoon 
hiippakunnan piispa Björn 
Vikström 43,9 prosenttia.
 Valintansa jälkeen Luoma 
sanoi muun muassa Kotimaa-

lehdelle haluavansa panostaa 
kirkon yhtenäisyyteen.
 - Meitä on luterilaisessa 
kirkossa erilaisia kristittyjä. 
Haluaisin luoda levollisuutta 
sen kokemuksen ympärille, 
että erilaisuus ei ole uhka 
vaan se, ettemme osaa tulla 
toimeen sen kanssa.

PAPIKSI Tapio Luoma 
vihittiin vuonna 1987. Hän 
työskenteli seurakuntapap-
pina vuoteen 2012, viimeksi 
Seinäjoen kirkkoherrana, 
kunnes valittiin Espoon hiip-
pakunnan piispaksi.

 Tohtoriksi Luoma väitteli 
vuonna 1999. Väitöskirjan 
aiheena oli teologian ja luon-
nontieteiden suhde. Syntyjään 
eteläpohjalaisella Tapio Luo-
malla ja hänen diakonissapuo-
lisollaan Pirjo Luomalla on 
kolme aikuista lasta.
 - Olen häpeämättömän 
maltillinen. Tiedän joidenkin 
pitävän tätä piirrettä ongel-
mallisena. Se on kuitenkin 
osa persoonaani. Olen kas-
vanut tällaiseksi ja varmaan 
geenitkin vaikuttavat asiaan, 
Luoma on todennut Sana-
lehdelle. 

Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) järjesti maailmanlähetyskonferenssin 
Tansanian Arushassa 8.−13. maaliskuuta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
lähetysteologi Jaakko Rusama Kirkon lähetystyön keskuksesta (KLK) kuvasi 
tapahtumaa sen keskellä sanoin: Missio on ekumenian sydämessä.

David Castor tun-
netaan Ruotsissa 
tv-ohjelmasta Usko, 
toivo ja rakkaus (Tro, 
hopp och kärlek), jos-
sa neljä perheetöntä 
pappia etsi rakkautta. 
David löysi puolisonsa 
Anna-Klaran.

Kristianstadbladet

Castor Ruotsin Norean johtoon

Sansa
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LÄHTEELLÄ Sana, Isän ikuinen Sana, syntyi ihmiseksi ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Minkälainen mielikuva 
sinulla on Jeesuksesta? Miten hän on pukeutunut, minkänäköinen hän on? Onko Jeesuksella siniset silmät? 
Jos hän tulisi sinua kadulla vastaan, minkämaalaiseksi luulisit häntä?

Jeesuksen aasialaiset kasvot

Jukka Helle

Luulen, että muovaamme 
mielikuvissamme Jeesuksesta 
senkaltaisen ja -näköisen, mil-
laisia kuvia meille on näytet-

ty. Monissa Afrikan ja Aasian maissa 
Jeesus on kuvattu myös noiden maan-
osien asukkaiden näköiseksi. Jeesus 
voidaan kuvata mustaksi tai intialai-
seksi tai vaikkapa kiinalaiseksi.

 Ehkä kysyt, eikö tällainen ole his-
torian ja Raamatun vääristämistä.

 Intiassa olen käynyt vain kerran. 
Sen sijaan olen lentänyt Intian yli 
kymmeniä kertoja matkalla Thaimaa-
han ja takaisin. Tässä puheenvuorossa 
keskitynkin valottamaan hiukan ylei-
semmästä aasialaisesta näkökulmasta, 
millaiset voisivat olla Jeesuksen aasia-
laiset kasvot.

 Ehkä kysyt, miksi Jeesuksella pi-
täisi olla aasialaiset kasvot. Raamatun 
Jeesus on Raamatun Jeesus, joka on 
sama eilen, tänään ja ikuisesti. Totta, 
mutta jokainen kristillinen saarnakin 
pyrkii tekemään Jeesuksen merkit-
täväksi sanoman vastaanottajille. Jos 
puheemme on käsittämätön kuuli-
joille, eivät puhutut sanat synnytä 
elämää.

 Tällöin voi käydä, kuten Johan-
neksen evankeliumin ensimmäisessä 
luvussa kirjoitetaan: ”Hän tuli omaan 
maailmaansa, mutta hänen omansa 
eivät ottaneet häntä vastaan.” Hän oli 
ehkä liian outo, muukalainen, rau-
haamme häiritsevä, liian haastava tai 
sitten liian väritön ja harmaa, että oli-
simme jaksaneet kiinnostua hänestä.

Siirtomaa-ajan raskas
ja pitkä varjo taakkana
Seuraavaksi joitakin väläyksiä siitä, 
millainen Jeesus voisi puhutella 
Aasiassa, jossa kristinusko on lähes 
kaikkialla vähemmistöuskonto. Vain 
Filippiineillä ja Itä-Timorissa kristityt 
ovat enemmistönä, ja Etelä-Koreassa-
kin heitä on paljon. Kiinassa kirkko 
kasvaa koko ajan. Myös Intiassa on 
miljoonia kristittyjä, jotka silti ovat yli 
miljardin ihmisen keskellä vain pieni 
vähemmistö.

 Monien tutkijoiden mieles-
tä syynä vähemmistöasemaan on 
muun muassa siirtomaa-ajan raskas 
ja pitkä varjo. Kirkko ja kristinusko 
näyttäytyivät aasialaisille tuolloin 
vieraan vallan uskontona. Sen opetus 
ja monet seurakunnalliset rakenteet 
koettiin vieraiksi. Lisäksi Aasiassa oli 
jo omat vanhat uskontonsa.

 Tähän ajatusansaan ei kuitenkaan 
ole lupa jäädä. ”Menkää ja tehkää 
kaikki kansat… Niin kuin Isä on lä-
hettänyt minut, niin lähetän minä tei-
dät.” Jeesus on ihmiseksi, veljeksem-
me syntynyt Jumala, jonka kasvoja 
pääsee jokainen katselemaan ja jonka 
seuraan kelpaa jokainen. Tällainen on 

kirkon missio, josta se ei saa, eikä voi 
tinkiä. Tämä on kirkon iloinen uuti-
nen, evankeliumi.

Kun Jeesus sanoi:
”Minä olen…”
Keskityn nyt erityisesti Johanneksen 
tallettamiin Jeesuksen ”Minä olen” 
-lauseisiin. Yksi Johanneksen evanke-
liumin tarkoitushan on ilmaistu sen 
lopussa: ”Tämä on kirjoitettu siksi, 
että te uskoisitte Jeesuksen olevan 
Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, 
kun uskotte, olisi elämä hänen nimen-
sä tähden.”

 On siis kyse siitä, että ihminen 
tulee kasvokkain Jeesuksen kanssa, 
josta evankeliumit todistavat. Kuka 
Ihmisen Poika mielestänne on? Kenen 
te sanotte minun olevan? Kuka minä 
olen?

 "Minä olen elämän leipä. Joka 
tulee minun luokseni, ei koskaan ole 
nälissään, ja joka uskoo minuun, ei 
enää koskaan ole janoissaan.” (Joh. 6).

 Yksi srilankalainen teologi on 
sanonut, että hänen maansa köyhille 
ja ehkä koko Aasian köyhille ihmisille 
Jumala on ”riisin ja curryn” Jumala. 
Sellainen Jumala, joka on läsnä ihmi-
sen jokapäiväisen elämän vaiheissa.

 Köyhä ja nälkäinen ei mietiskele 
Pyhän Kolminaisuuden salaisuutta 
ja keskinäisiä suhteita. Hän kyselee: 
Voisiko Jeesus auttaa minua keskellä 
elämäni kamppailuja? Voisiko hän 
auttaa minua löytämään töitä? Voisi-
ko hän antaa minulle voimia jaksaa 
tehdä tätä raskasta työtä? Voisiko hän 
auttaa ja peräti parantaa sairaudesta 
minut tai läheiseni?

 "Minä olen maailman valo. Se, 
joka seuraa minua, ei kulje pimeäs-
sä, vaan hänellä on elämän valo.” 

(Joh. 8). Hämmentynyt ihminen ehkä 
puhelee: Herra, tässä ääniä ja valoja 
tulvivassa maailmassa, tässä kaupun-
gissa on niin paljon melua, vilkkuvia 
valoja ja sekasortoa, etten tiedä, mitä 
ääntä tai valoa seuraisin. Sytyttäisitkö 
sydämeeni sellaisen valon, etten enää 
eksyisi. Älä anna minun seurata vää-
ränlaisia valoja, vaan pidä minut aina 
siinä valossa, joka karkottaa pimey-
den, pahat henget ja vallat ja ohjaa 
oikealla tiellä.

 ”Minä olen hyvä paimen.” (Joh. 
10). Jeesus, Aasia on täynnä monen-
laisia paimenia, opettajia. Miten jak-
saisin uskoa ja luottaa, että olet paras 
kaikista. Onko muuta mahdollisuutta 
kuin lähteä mukaasi ja katsoa, mihin 
sinä viet? Ja sitten minua puhuttelee, 
miten selkeä ja käytännöllinen olet. 
Kun kuuntelen sanojasi, minun on 
helppo ymmärtää sinua ja jopa kuulla 
lempeä äänesi, joka kutsuu luoksesi.

Jälleensyntymisten loppu
vai iankaikkinen elämä?
”Minä olen ylösnousemus ja elämä.” 
(Joh. 11). Voi Jeesus, tätä ei ole ihan 
helppoa ymmärtää. Täällä Aasiassa 
on monia, jotka opettavat, että ihmi-
sen pitäisi päästä irti elämänhalusta ja 
ikuiselta näyttävästä jälleensyntymis-
ten kiertokulusta. Elämä on monesti 
kärsimystä. Miten voisin haluta sen 
jatkuvan ikuisesti, kun usein tuntuu, 
että olisi parempi, jos tämä kaikki 
loppuisi.

 Mutta kaiken sen jälkeen, mitä 
olen kuullut sinun aikaisemmin sa-
novan, haluaisin kuulla lisää. Millai-
sesta elämästä ja ylösnousemuksesta 
sinä puhut? Mitä tarkoitat? Nuo sanat 
eivät ole aivan helppoja ymmärtää 
täällä Aasiassa.

 ”Minä olen tie, totuus ja elä-
mä.” (Joh. 14). Jeesus rakas, tässä on 
jotakin sellaista, minkä me aasialaiset 
voimme helposti ymmärtää. Ehkä 
totuusvaatimus hiertää hiukan. On 
kyllä helppo tunnustaa opetuksesi 
totuudellisuus, mutta meillä Aasiassa 
on monta muutakin totuuden opetta-
jaa, joiden opetus on ollut seuraami-
sen arvoista kautta vuosisatojen, jopa 
vuosituhansien.

 Se että sanot itseäsi tieksi, kuulos-
taa oikein hienolta. Ajatus on kovin 
armollinen ja lempeä. Suorastaan 
kuulen korvissani sinun sanovan: 
seuraa minua. En näe enkä tunne 
tietä, enhän näe edes huomispäivää-
kään; tämänkin päivän uurastuksessa 
ja murheissa on kylliksi.

 Mutta jospa onkin niin, että kuljet 
minun kanssani omaa tietäsi. En kui-
tenkaan uskalla sanoa, että seuraan 
sinua minne tahansa. Sillä mitä olen 
kuullut, sinä et etsinyt helppoa elä-
mää, etkä väistellyt vaaroja.

Pietarikin vastasi: ”Olet
elävän Jumalan Poika”
”Minä olen viinipuu, te olette oksat.” 
(Joh. 15). Voi Jeesus, miten osaatkin 
olla havainnollinen. Vaikka täällä ei 
juurikaan viljellä viinirypäleitä, on 
ajatus helppo ymmärtää. Haluai-
sin olla lehtevä oksa, kaipaan saada 
valoa, heilua lempeässä tuulessa. Ha-
luaisin imeä energiaa puunrungosta, 
sinusta, jotta voisin tuottaa kaunista 
hedelmää.

 Mutta samalla käsitän, että oksan 
tehtävä on tuottaa hedelmää ja sitten 
suostua kuihtumaan, jopa kuolemaan 
pois. Kun olen satoni antanut, voin 
väistyä syrjään ja antaa tilaa uusille, 
tuoreemmille oksille.

 Jeesus, olen nyt kuunnellut, mitä 
sinä olet puhunut. Kaikki nuo sinun 
sanomasi ”Minä olen” -ajatukset kuu-
lostavat hyviltä. Olet kutsunut minua, 
vetänyt lähellesi, katsonut minua 
silmiin, puhunut korvilleni ja suoraan 
sydämelleni.

 Jostakin nousee mieleeni, mitä 
yksi opetuslapsistasi, Pietari, sinul-
le vastasi: ”Sinä olet Kristus, elävän 
Jumalan Poika.” Jeesus, saahan tämä 
olla minunkin tunnustukseni! Haluan 
olla seurassasi, oppia lisää sinusta, 
kulkea sinun kanssasi sinun tietäsi, 
sillä uskon, että sinun tiesi on siunattu 
elämän tie myös meille aasialaisille. 

Teksti on lyhennetty raamatunopetuksesta 
Joensuussa lokakuussa 2016. Jukka Helle 
toimii kansainvälisen työn sihteerinä Kuo-
pion hiippakunnan tuomiokapitulissa. Hän 
on työskennellyt noin 16 vuotta Thaimaas-
sa Suomen Lähetysseuran lähettämänä.

Jerusalemiin aasilla ratsastava Jeesus ja muutkin ihmiset näyttävät koristelautasen 
maalauksessa kiinalaisilta. Lautaset (yksi kuva myös tämän Lähde-numeron 
etusivulla) on kuvattu Hongkongin Luterilaisessa teologisessa seminaarissa.

Timo Reuhkala
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Eeva Vähäsarja, Itävalta:

Olen Sansan lähettämänä kansainvä-
lisen medialähetysjärjestön, TWR:n, 
palveluksessa Wienissä. Työskentelen 
Toivoa naisille -työn Euroopan, Lähi-
idän, Keski-Aasian ja Pohjois-Afrikan 
aluekoordinaattorina. Alueellani on 
eri maissa yli 20 kansallista koordi-
naattoria tai yhdyshenkilöä, joihin pi-
dän säännöllisesti yhteyttä sähköpos-
tin, Skypen ja vierailujen avulla. Olen 
unelmatehtävässäni, jossa rukous on 
kaiken lähtökohta.

Jari Vähäsarja, Itävalta:

Työskentelen kansainvälisen medialä-
hetysjärjestön, TWR:n, palveluksessa 
Wienissä. Työni on teknisellä osastolla 
projektien koordinointiin liittyvissä 
asioissa. Pääpainopiste tehtävissä-
ni tulee entistä enemmän olemaan 
mobiilisovellusten muokkaus yhteis-
työorganisaatioiden tarpeisiin. Koen 
työni mielekkääksi, koska internet ja 
mobiililaitteet ovat tämän päivän kei-
no välittää Kristuksen hyvää sanomaa 
ihmisille.

Tiina Virtanen, Hollanti:

Olen yksi neljästä hallinnollisesta as-
sistentista TWR-Euroopan toimistossa 
Hollannissa. Ennen kuin yksikään 
radio-ohjelma on joko TWR:n radio-
aalloilla tai internetissä, on tarvittu 
paljon piilossa olevaa työtä, niin 
teknistä kuin paperityötäkin. Minä 
osaltani teen juuri sitä paperityötä. 

Iloitsen siitä, että olen vaikuttamassa, 
jotta ihmiset eri puolilla maailmaa 
saavat kuulla evankeliumin.

Mikael Tunér, Suomi/Kypros:

Olen tehnyt töitä SAT-7 Pars -kana-
valle, persiankielisten tv-ohjelmien 
tuotannossa, jo kymmenen vuotta 
Sansan kautta. Suurimmaksi osaksi 
ohjaan ja tuotan ohjelmia Suomessa, 
yhteistyökumppanien studioilla. Mi-

nua innostaa, kun kuulen ohjelmien 
myönteisestä vaikutuksesta katsojien 
elämään. Ohjelmamme ovat monelle 
persiankieliselle katsojalle ainut kris-
tillinen tietolähde. Toivottavasti saan 
olla tulevaisuudessa kehittämässä 
vielä vaikuttavampia ohjelmia darin, 
farsin ja tadžikin puhujille!

Raili Tapio, Suomi:

Olen kasvanut Jumalan sanan opetuk-
sen ilmapiirissä. Jumala Pyhän Hen-
gen kautta kirkasti sanaansa ja kutsui: 
”Jokainen, joka avuksensa huutaa Her-
ran nimeä, pelastuu.” Noin Herra on 
luvannut. Meidän tulee kuunnella nii-
tä sanoja, jotka Kristus antaa seuraajil-
leen. Asia on asemaa tärkeämpi. Siksi 
haluamme olla viemässä evankeliumia 
kaikille kaikkialla, jotta he, jotka Herra 
työmme kautta kutsuu, pelastuvat.

Sirpa Rissanen, Mongolia:

Uusi tehtäväni on FEBC-Mongolian 
Wind FM -radioasemalla monialaises-
ti hanketyö. Minua innostaa mah-
dollisuus olla mukana paikallisten 
omistamassa työssä. Uskon ohjelmien 
tuovan sekä sosiaalista muutosta että 
hengellistä kasvua ihmisten elämään. 
Kirkko Mongoliassa on vielä nuori 
ja keskittynyt pääkaupunkiin. Jeesus 
meni itse ihmisten luo viemään ilo-
sanomaa. Tänä päivänä vastaavassa 
roolissa on medialähetys radion, tele-
vision ja mobiilisovellusten avulla. Ne 
välittävät maaseudullekin rohkaisua 
ja opetusta.

Eila Murphy, Suomesta käsin:

Työskentelen aasialaisessa media-
järjestössä nimeltä FEBC. Autan sitä 
määrittämään yleisöjään ja arvioi-
maan, kuinka kehittää mediasisältöjä 
yhdessä paikallisten ihmisten kanssa 
ja heidän antamansa palautteen avulla. 
Lisäksi innostan aasialaisia hyödyntä-
mään digitaalisesta mediasta saata-
vaa tilastotietoa. Parhaillaan johdan 
Kambodžassa paikallisen perhera-
dioaseman vaikutusten evaluaatiota. 
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Työssä medialähetystyössä
Media on näkymätön lähetti, mutta lähetys- ja projektityöntekijämme maailmalla ja Suomessa antavat 
medialähetystyölle kasvot. Medialähetys Sanansaattajilla (Sansa) on ollut lähettejä jo vuodesta 1973 Aasiassa, 
Afrikassa ja Euroopassa, kaikkiaan 57. Tällä hetkellä heitä on yhdeksän viidessä eri maassa. Tässä he ovat!

Lähetit tarvitsevat laajan tukiverkoston. 
Tutustu heihin: sansa.fi. Rukoillen ja yhdessä toimien 

viemme evankeliumia yli rajojen!

  NÄIN KYSYY Medialähetys Sa-
nansaattajien tuottaja-ohjaaja Mi-
kael Tunér ennen jokaisen jakson 
kuvauksen aloittamista baptistipap-
pi Mohammedilta ja katolilaiselta 
papilta Dominicilta. Tässä farsinkie-
lisessä tv-sarjassa papit keskustelevat 
harhaopeista ja siitä, miten ne voi 
tunnistaa.
 Olen Joanna Rantamäki, 24-vuo-
tias sosionomi Keravalta. Puolisoni 
Petteri Rantamäen kanssa olemme 
Sansan lähettikandidaatteja ja innok-
kaasti valmistautumassa medialähe-
tystyöhön lähtemiseen. Koemme, että 
lähetystyö on kutsumme, ja iloit-
semme siitä, että voimme tehdä sitä 
tulevaisuudessa juuri median kautta, 
koska media on kaikin puolin mielen-
kiintoista!
 Osana valmistautumista olen osal-
listunut Sansan kustantamien SAT-7 
Parsin ohjelmien kuvauksiin ja ollut 
Keravalla medialähetysjärjestö IRR-
TV:ssä monipuolisessa työharjoitte-
lussa.

MUKANA TEHOKKAISSA Mikael 
Tunérin ohjaamissa kuvauksissa oli 
puolisonikin. Meillä oli kahden vii-

Shoma haazeriid? 
Oletteko valmiita?

Kameraoperaattorin tehtävänä, kuten Joanna Rantamäenkin harjoittelijana, on viedä 
kamera oikeaan paikkaan, jotta linssin läpi näkyy ohjaajan haluama kuvakulma.

Petteri Rantamäki

kon aikana mielenkiintoisia tehtäviä. 
Toimimme muun muassa kameraope-
raattoreina, joiden tehtävänä on viedä 
kamera oikeaan paikkaan, jotta linssin 
läpi näkyy ohjaajan haluama kuva. 
Ohjaaja kertoo kuvakulmat mikrofo-
nillisten kuulokkeiden välityksellä.
 Tutustuimme viikkojen aikana 
myös ohjaamoon, joka sijaitsi paketti-
autossa. Vaihdoimme siellä kuvakul-
mia lähetykseen. Tunérin pitää ohjaa-
mossa yhtä aikaa miettiä huolellisesti 
kuvakulmat ja kertoa ne kameramie-
hille. Lisäksi hän kuuntelee tarkasti 
ohjelman kulkua, jotta tietää, mitä 
näyttää katsojille. Hän varmistaa, että 
juontajat pysyvät sovitussa ohjelma-
ajassa.
 Petteri kuvasi myös mainosmateri-
aalia ohjelmatuotannosta. Minä pääsin 
teknisten tehtävien lisäksi meikkaa-
maan ja puvustamaan. Meikkaajan 
tärkein tehtävä on varmistaa, ettei 
kuvattavien iho kiillä. Meikkaajalle 
kuuluu usein hiusten laittokin ja sen 
varmistaminen, etteivät yksittäiset 
hiushaituvat pilkota ruudussa. Avustin 
myös puvustuksessa. Uutta minulle 
oli, miten yhdistellä kravatteja, puvun-
takkeja ja kauluspaitoja keskenään.

VEIMME PAPIT ostoksille. Kerava-
laisesta tavaratalosta tarttui mukaan 
muun muassa mustikkakeitto, sinap-
pi ja savulohi. Ihmetystä vieraissa he-
rätti kaupan suuri ja laaja valikoima. 
Ostoskorit täyttyivät suomalaisista 
herkuista, ja miehet lähtivät kaupasta 
hymyssä suin. Ruokapuoli hoidettuna 
oli hyvä lähteä tutustumaan Helsin-
gin kauniiseen Tuomiokirkkoon ja 
sitten illalliselle!
 Jouhevasti alkanut mediavuo-
si tulee jatkumaan kieliopintojen, 
mielenkiintoisten elokuvatuotannon 
opintojen ja monipuolisen käytännön 

harjoittelun kera matkaanlähtöön asti! 
Välillä olen mukana myös Petterin 
lyhytvideokoulutuksissa, jonka yksit-
täiset ryhmät tai seurakunnat voivat 
tilata omiin tarpeisiinsa räätälöityinä. 

Joanna Rantamäki

Petteri ja Joanna Rantamäen lisäksi Sansan 
lähetti- eli ulkomaantyön kandidaatteja 
ovat Ilkka ja Päivi Kastepohja. Rantamäet 
suuntaavat Kyprokseen SAT-7:n työhön, 
Kastepohjat projektityöhön Kaukoitään 
vuonna 2019.



Tarkoituksena on jalkauttaa tutkimus-
työn tekeminen jokaiseen maahan, 
jossa FEBC tekee työtä.

Marja-Liisa ja David Ezzine, 
Ranska/Suomi:

Valmistamme SAT-7:lle arabiankie-
listä Kotikirkko-ohjelmasarjaa, jota 
lähetetään yksi puolen tunnin ohjel-
ma viikossa. SAT-7:n tv-ohjelmat ovat 
arvostettuja arabimaissa. Suomessa 
kohtaamme usein irakilaisia, jotka 
tunnistavat Davidin kasvot ohjelmis-
ta. Toimimme turvapaikanhakijoiden 
tukena ja olemme pitäneet monia 
kaste- ja rippikouluja. Nämä kristi-
tyt tuovat uutta eloa seurakuntiin. 
(David on eläkkeellä ja toimii Sansan 
seniorityöntekijänä.)

Elina Braz de Almeida, Kroatia:

Palvelen pastorina Kroatian evankeli-
sessa kirkossa Kutinan seurakunnas-
sa sekä vastaan kirkkomme lapsi- ja 
nuorisotyöstä. Työtä toteutamme 
perinteisen seurakuntatyön, median 
ja taiteiden keinoin. On huikeaa saada 
jakaa elämää ja työtä niin monien 
erilaisten ihmisten kanssa sekä nähdä 
Jumalan muuttavan ihmisten elämää. 
Unelmani on nähdä täällä uusi vahva 
sukupolvi, joka löytää ja ottaa paik-
kansa Jumalan missiossa. 
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Eileen Bettig

Sansa

Mikael Tunér kuvausmatkalla Tadžikistanin vuoristossa ja 
järvillä. Hän voi lähettää kauko-ohjattavan nelikopteri-
kameran jopa viiden kilometrin päähän, kunhan hänen ja 
kameran väliin ei osu signaalin katkaisevia esteitä, ja 500 
metrin korkeuteen. Mikael ohjaa ja tuottaa SAT-7 Parsin 
ohjelmia darin, farsin ja tadžikin puhujille. Daria puhu-
taan lähinnä Afganistanissa, farsia Iranissa ja tadžikkia 
Tadžikistanissa.

David ja Marja-Liisa Ezzine sekä Eila Murphy Sansan lähettienkokouksessa Espanjassa. 
Eila toimii mediatutkijana FEBC:n työyhteydessä. David, nykyisin jo seniorina, ja Marja-
Liisa tekevät arabiankielistä medialähetystyötä SAT-7:n kautta, maahanmuuttajatyötä 
Suomessa.

TWR-Euroopan toiminta on jakautunut useampaan maahan. Tiina Virtanen työhuonees-
saan TWR-Hollannin tiloissa, jotka sijaitsevat Barneveldin pikkukaupungissa. Hän palasi 
vuodenvaihteessa Sansan lähettämänä hallinnollisiin tehtäviin TWR:n työyhteyteen, nyt 
mediapalvelut-osastolle.

Marja Soikkeli



ÄÄNITTEITÄ
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 2 € 
TARJOUS!
Kaksi cd-
levyä ja 11 
opetus-
ta, joissa 
käsitellään 
Matteuksen 
evankeliumia lähetyksen ja 
kutsumuksen näkökulmasta. 
Opetusosiossa on kysymyksiä 
pohdittavaksi. Lisäksi tosiker-
tomuksia maailmalta evanke-
liumin muuttavasta voimasta.

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon 
Raamattu kannesta kanteen 
-radio-ohjelman pohjalta kir-
joittamia Raamattu elämään 
-sarjan kirjoja on ilmestynyt 
54. TARJOUS: Koko sarja  
540 € (Yksittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Vahvat ja heikot 17,90 €
1. Korinttilaiskirje

Jukka Norvanto
365 – sana vuoden jokaiselle 
päivälle 28 € UUTUUS!
Hartauskirja.
3000 km Lähi-idässä – Paava-
lin ensimmäinen lähetysmat-
ka 15 € UUTUUS!
Rajatonta rakkautta 4 €  
TARJOUS!
Lähetyskutsu Matteuksen 
evankeliumissa.

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

Pekka Simojoki
Mullan makua, taivaan 
tuoksua 25 € 
UUTUUS!
Keikkamiehen 
hartauskirja

Timo Eskola
Oikein väärin 
ymmärretty 
Raamattu 29 € 
UUTUUS!
Pyhien tekstien tulkinnan 
periaatteista

Liisa Lilja
Äiti, kuulin ukkosen äänen  
27 € UUTUUS!
Arkea Afganistanissa. Kir-
joittaja kuvaa uskomattomia 
kohtaloita, joihin vain harvalla 

länsimaisella naisella on ollut 
mahdollisuus kurkistaa.

Bilquis Sheikh
Uskalsin kutsua häntä Isäksi 
14 €
Kirjoittaja oli pakistanilainen 
diplomaatinrouva, joka uskalsi 
lähteä uudelle tielle ja ryhtyi 
jopa sielunhoitajaksi ja puhu-
jaksi.

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

Taskuvirsikirja 
14,90 €
Valtatie 316. Si-
sältää myös uudet 
virret ja katekis-
muksen. Kovakan-
tinen.

TARJOUKSIA
Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 10 €
Elämää Kroatian evankelisessa 
kirkossa. Muistoja ihmisistä ja 
tapahtumista. Värikuvakuvi-
tus. Julkaisijana Sansa.

Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 6 €
Israelissa, maailmalla ja koti-
maassa. Julkaisijana Sansa.

Juha Vähäsarja
Lapsen lailla 15 €
Huolta vailla 10 €
Joka päivälle molemmat.

Nabeel Qureshi
Etsin Allahia, löysin Jeesuk-
sen 9 €

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

Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 €
Kirja vie lukijansa ihmiskau-
pan maailmaan Euroopassa ja 
erityisesti Kyproksessa.

Michael Coren
Radikaalin islamin sota kris-
tinuskoa vastaan 5 €

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

Taskupeili 3 €
Pieni, sievä taskupeili. Väri pu-
nainen. Toivoa naisille -logo ja 
teksti: Rakastettu. sansa.fi.

Huivi 15 € TARJOUS!
Lämmittämään kylmillä ilmoil-
la. Villankaltainen materiaali. 
Koko: n. 70 cm x 190 cm. Eri 
värejä ja kuviointeja. Tuotu 
Turkista.

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

Sansan 1-osaisia:
1.Tyttö Kiinasta, lähetyskort-
ti. Kannessa: Rukoile – Odota 
– Luota. Kuva: Shutterstock. 
UUTUUS!
2. Punakukka, kannessa: ”Ra-
jaton on hänen rakkautensa, 
iäti hän on meille uskollinen.” 
Ps 117:2. Takana: Sydämelliset 
onnittelut. Kuva: Korallipuu 
Indonesiasta, Eila Murphy.
3. Kolme ruusua, kannessa: 
Herra siunatkoon sinua ja var-
jelkoon sinua. Kuva: Eeva-Liisa 
Luoto.
Sansan 2-osaisia:
4. Rusokirsikka, kannessa: 
Sydämelliset onnittelut. Sisällä: 
"Herra sinun Jumalasi on sinun 
keskelläsi, sankari joka auttaa. 
Hän ilolla iloitsee sinusta, hän 

on ääneti, sillä hän rakastaa 
sinua, hän sinusta riemulla rie-
muitsee." Sefanja 3:17. Kuva: 
Anne Rajala.
5. Ruusu, kannessa: Onnea. Si-
sällä: "Herra siunatkoon sinua 
ja varjelkoon sinua." 4. Moos. 
6:24. Lisäksi: Lämpimät on-
nittelut juhlapäivänäsi. Kuva: 
Timo Granström.

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

Jeesus ja lapsi, enkeleitä, 
kukkia ja pandoja. 16 tarraa 
arkilla. Raamatunlauseilla, 
12 tarraa arkilla.

Pippurimylly 15 € UUTUUS!
Metallisia, 
koristeellisia, 
pieniä myllyjä. 
Värit:  
hopea, kulta ja 
pronssi. Tuotu 
Turkista.

Toivoa naisille -tuotteita
Heijastin 10 € UUTUUS!
Designhei-
jastin, joka 
on kansain-
välisesti 
tunnetun jal-
kinesuunnit-
telijan, Terhi 
Pölkin, hyväntekeväisyystyö. 
Ajatuksena on antaa ääni 
äänettömille. Ihmiskaupan 
vastaisen työn tunnus Kätke-
tyt aarteet -työn tukemiseksi. 
Sansan oma tuote.

Lakurasia 9 € UUTUUS!
Kätketyt aarteet on Sansan 
tukemaa ihmiskaupan uhreja 
auttavaa työtä. Kouvolan 
lakritsia, paino 500 g. Parasta 
ennen 30.6.2018.

Laventelisaippua 5 € UUTUUS!
Pieni, sievä, käsintehty Kro-
atiassa. Palmu-, kookos- ja 
oliiviöljy, eteerinen laventeli 
ja vesi.

Tuoksupussi 4 € UUTUUS!
Sisältää kuivattua laventelia.

Ilonpisara-korvakorut 3,50 €
Ilonpisara sataa kuin kevyt ke-
säsade. Erivärisiä ja -mallisia. 
Tekijä Kati Roihas. Sopii hyvin 
nuorille.

1

5
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Max Lucado
Ontuva lammas 9 €

Kenneth N. Taylor
Ensi askel Raamattuun 7 €

SANSA-TUOTTEITA
Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi 
erittäin laa-
jaa lyhytaal-
toaluetta. 
Veivigene-
raattorilla 
ladattava akusto. Ei sisällä 
pattereita, joita voi tarvittaes-
sa laittaa kolme. Uusi erä.

Pellavapyyhkeet  
2 kpl/32 € UUTUUS!
Laadukas Jokipiin 
Pellavan tuote. 
Kaksi pyyhettä 
lahjarasiassa. 
Koivikko-  
tai sydän- 
kuvio harmaan sävyissä, 
kpl-koko 45 cm x 55 cm. 
Mukana Sansan tunnus.

Kaulahuivi 10 €
Perinteinen 
kambodžalainen 
ruudutus. Lisäksi 
kuvio, jossa Krusa 
FM -perheradion 
taajuudet ja logo. 
Materiaali puuvil-
la, eri värejä. Koko 160 cm x 
37 cm.

Puuvillakassi 4 € TARJOUS!
Laadukas, ekologinen. Sopii 
kantohihnamitoituksen ansios-
ta kädessä ja olalla kannetta-
vaksi. 100 % puuvillaa. Koko  
n. 38 m x 42 cm. Väri punainen.

Tarrat 1,40 € /arkki tai 
2 €/arkki, monia aiheita, kuten 
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TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse: 050 
564 3541 (ma−pe klo 9−15)
Sähköpostitse:  
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivujen kautta: joko  
sansa.fi tai lahetyskauppa.fi
Postitse: Sansa/Putiikki, PL 13, 
05801 Hyvinkää

Tarjoukset voimassa 
30.4.2018 saakka tai niin kau-
an kuin tavaraa riittää. Lähe-
tyksiin lisätään toimituskulut.

Osallistut arvontaan, jos asioit 
Putiikissa, tilaat Lähde-lehden 
uutena tilaajana tai ilmoittau-
dut muutoin arvontaan 31.3. 
mennessä. Voitot: 1. Putiikin 
lahjakortti 100 €, 2. Herk-
kupakkaus, 3. Lähde-lehden 
vuosikerta, 4. Sansan T-paita, 
5. Lapsikuoro Solinan ja Pekka 
Simojoen cd.

Sansalle annetut tiedot tal-
lentuvat asiakasrekisteriim-
me. Rekisteriseloste löytyy 
osoitteesta sansa.fi/asiakas-
rekisteri.

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



Medialähetyspäivät Lohjan Vivamossa 26.−27.5.2018
Yhteyden ytimessä
OHJELMA
LAUANTAI 26.5. 
9:30      Imoittautuminen ja kahvit
10:00 Avajaiset
  Leena Broman (Vivamo), Merja Kauppinen  
  ja raamattuopetus Kun Jumala on vaiti,  
  Marko Pihlajamaa.
11:00  Yhteys Intiaan, osa 1
  Augustine Bhuinya (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 
  Bhuinya (TWR-Intia)
  4. Rukouksen ihme Toivoa naisille 
  -työssä, Satu Hauta-aho
14.30  Päiväkahvi
15.00  Yhteys Intiaan, osa 2
  Augustine Bhuinya (TWR-Intia)
16.00  Yhdessä tulevaan
  Jarno Tepora, Juha Auvinen,  
  lähettikandidaatit Petteri ja Joanna 
  Rantamäki, Domini Life, Mervi Viuhko  
  sekä farsinkielisen Nordic Praise   
  -levyn julkaisu, muusikko Pekka Simojoki.

17.00  Päivällinen
18.00 Lähettikandidaatit esittäytyvät, 
  Ilkka ja Päivi Kastepohja, Petteri ja Joanna  
  Rantamäki

18.30  Kristillisen pelimaailman ytimessä, 
  Petteri Rantamäki ja verkkopappi Markus  
  Kartano
19.00  Sanan ja rukouksen ytimessä, 
  Pekka Simojoki, Seija Uimonen ja Elina  
  Braz de Almeida
20.00  Iltapala ja saunat 
  Sauna omakustanteinen 3 €/hlö.

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

INFO

Yhdistyksen kevätkokous jäsenille PE 
25.5. klo 18 Vivamon Särkyneen sydä-
men kirkossa. 

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.  
Hotelli Lohja 29.4 mennessä: www.
hotellilohja.fi tai p. 019 33 221.
Pysäköinti Vivamon parkkipaikalla. 
Tilaa on myös linja-autoille.

Muutokset mahdollisia. Ohjelma päi-
vittyy netissä sansa.fi/MLP18 ja päiviä 
edeltävissä Lähde-numeroissa.

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

Lämpimästi tervetuloa!

3

1

2
4

1 AMHARA ”Olen hämmentynyt 
kuuntelijanne. Kotimme oli va-
kaasti muslimikoti, ja isä oli koko 
aikuisikänsä paikallisen mos-

keijan imaami. Aina kun puhutte jotain 
Koraanista, tarkistan, onko se totta. Aina 
on, joten en huomaa mitään väärää ope-
tuksissanne. Mutta paikalliset johtajat 
sanovat, että ohjelmia tekevät kristityt, 
jotka haluavat käännyttää kansamme 
kristityksi. Siitä huolimatta kuunte-
len ohjelman joka viikko. Tiedän monia 
muitakin tästä läheltä, jotka kuuntelevat. 
Haluaisin kovasti tilaisuuden puhua 
ohjelman tuottajan kanssa saadakseni 
selvyyden asioihin, mutten tiedä, miten 
se olisi mahdollista.” Etiopian evankeli-
nen Mekane Yesus -kirkko

2 ARABIA ”Kanavanne on erittäin 
sopiva meidän lapsille. Pidän 
kaikista ohjelmista ja katson itse-
kin niitä mielelläni. SAT-7 Kids 

on paras kanava! Toivon teille paljon 
menestystä!” SAT-7 Kids

3 FARSI ”Kiitän elävää Jumalaa 
jokaisesta teistä SAT-7 Pars 
-kanavalla. Olen juuri tullut us-
koon ja löytänyt kanavanne, jos-

ta saan uskolleni tukea. Perheenjäsenet ja 
ystävät aiheuttavat minulle hankaluuksia 
uskoni tähden. Rukoilisitteko, että pysyn 
vahvana. Jumalalle kiitos, että te olette 
olemassa!” SAT-7 Pars 

4GUJARATI ”Olemme mieheni 
kanssa maanviljelijöitä ja olimme 
kasvaneet perinteisen uskontom-
me piirissä. Olin ollut jo pitkään 

”Kiitän Jumalaa jokaisesta teistä”
hedelmätön. Se on valtava häpeä ja sen 
takia koko kylä halveksi minua. Mies joi 
joka päivä ja pahoinpiteli minua. Koko 
elämäni oli puolustautumista. Olin väsy-
nyt ja rikki. Sitten kuulin Toivoa naisille 
-ohjelmastanne ja aloin käydä naapurissa 
kuuntelemassa.
 Kerran puhuja sanoi, että Jumala itse 
pitää meistä huolen, jos vain pyydämme 
sitä. Sillä hetkellä annoin elämäni Jeesuksel-
le. Lisäksi pääsin naisten rukousryhmään, 
ja heistä tuli elämäni ja uskoni tuki. Käy-
tämme rukouskalenterianne. 
 Kaikesta huolimatta päätin olla pa-
rempi vaimo miehelleni, koska Raamattu 
opettaa niin. Hän ei juo enää, ja liittomme 
on parempi. Meillä ei edelleen ole lasta, 
mutta rukoilemme ja toivomme ihmettä.” 
TWR-Intia

5MONGOLI ”Ennen kääntymis-
täni kristityksi kävin buddha-
laistemppeleissä ja hain neuvoja 
lamoilta, mutten saanut heiltä 

mitään apua. Ajattelin, että kristinusko 
oli ulkomainen uskonto enkä ymmärtä-
nyt, miksi ihmiset uskovat Jeesukseen. 
Kuunneltuani Wind FM -kanavaanne 
aloin uskoa siihen Jumalaan, josta te 
kerrotte. Nyt, kun murehdin tai pelkään 
jotain, huudan apuun Jeesusta, Jumalaani 
ja Herraani. Haluaisin käydä seurakun-
nassa, mutta en tiedä, minne mennä tai 
keneen ottaa yhteyttä.” FEBC-Mongolia

5
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 RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
-radio-ohjelman neljännellä kierroksella 
käydään tässä vaiheessa läpi 1. Aikakirjan 
loppuosa, 2. Aikakirja kokonaan ja 1. Ko-
rinttilaiskirje yli puolen välin.
 Runsaan 5,5 vuoden aikana tutkitaan 
koko Raamattu, lähes jae jakeelta. Touko-
kuun viimeiselle viikolle edetään seuraa-
vasti:

MAALISKUU
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

Aikakirjoista 1. Korinttilaiskirjeeseen

  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 lähi-
radiossa (närradio) ja Pohjois-Nor-
jassa sijaitsevan lähiradion, Radio 
DSF:n, kautta. 

Kuuluvuusalueita

Viikko 15 2. Aik. 7:1−16:14
Viikko 16 2. Aik. 17:1−25:28
Viikko 17 2. Aik. 26:1−34:9
Viikko 18 2. Aik. 34:1−36:23 ja 1. Kor. 1:1−31

TOUKOKUU
Viikko 19 1. Kor. 2:1−6:6
Viikko 20 1. Kor. 6:7−9:23
Viikko 21 1. Kor. 9:24−12:9

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori 
Jukka Norvanto. Toimittajana ja juontaja-
na toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka sijais-
taa Elina Vaittista. Mukana lähetysaiheisia 
haastatteluja.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (San-
sa) tuottamaa raamatunopetusta voi seu-
rata: Radio Deissä ma–pe klo 21 (uusinnat 
arkisin klo 2 ja klo 6), Järviradiossa ma‒pe 
klo 6.30. 

Opetukset ovat kuultavissa myös inter-
netin kautta Sansan omilta audiosivuilta 
www.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 8.1 -versiot. 

JYRKI PIKKARAINEN hallituksen jäsen

Tahdon kuulla Raamattua!
  OPETIMME HILJATTAIN Tuulin ja Eeron kanssa 

rippikoulunuorille pintaraapaisut Raamatusta ja jumalan-
palveluksesta. Omassa rippikoulussani juuri Raamattuun 
liittyvät aiheet olivat mieluisia. Minulle oli pettymys, kun 
isoseni Minna sanoi raamiksen aluksi, että nyt pitäisi lukea 
Raamattua, mutta, kun se on niin tylsää, niin jutellaan josta-
kin muusta. Mielessäni soi: Tahdon kuulla Raamattua!
 Kun olin päättänyt hakeutua opiskelemaan kirkon 
nuorisonohjaajaksi, hain nimenomaan Helsingin Raamattu-
kouluun, koska kuulin siellä olevan ekstramäärän raama-
tunopetusta. Jumala avasi minulle tämän oven ja viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden aikana, jotka olen toiminut 
kirkon työntekijänä Tampereen hiippakunnan seurakun-
nissa Hausjärvellä, Riihimäellä ja Tampereella, olen saanut 
olla kiitollinen perustasta, jonka huolellinen Raamattuun 
paneutuminen nuorena on antanut työlleni ja elämälleni.

NYKYISIN RAAMATTUKOULUNI on Sansan Raamattu 
kannesta kanteen -tallenteiden kuunteleminen internetin 
välityksellä. Se, että voin kuunnella opetukset omassa jär-
jestyksessäni ja itselleni sopivana aikana, on mahtavaa. Toi-

sinaan rauhoitun kuuntelemaan ja välillä ohjelma kaikuu 
kodissani, kun valmistan ateriaa perheelleni.
 Toimin Tampereen Messukylän seurakunnassa vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattorina. On hienoa nähdä, kuinka 
ihmisten persoonalliset lahjat voivat olla käytössä lukuisil-
la eri tavoilla. Olen Tommin ja Suomen Raamattuopiston 
kanssa suunnittelemassa raamattupiirin ohjaajien koulutus-
ta. Olen kokenut valmistelussa syvää merkitystä ja toivon 
monen uuden tulevan kurssille mukaan.

SAIN OLLA JÄRJESTÄMÄSSÄ Radiolähetystyön kesä-
päiviä Tampereella vuonna 2007. Sansan uudenaikaiset me-
netelmät evankeliumin välittämisessä ihastuttavat minua 
edelleen.
 Toivon, että sinäkin lataat älypuhelimeesi Domini Life 
-sovelluksen. Hienoa, että olemme Kansan Raamattuseu-
ran kanssa hankkeen vetäjinä. Näkymme kahden miljardin 
ihmisen tavoittamisesta median välityksellä evankeliumin 
piiriin on huimaava. Mahdollisuus kohdata miljoonat ihmi-
set läheisesti ja heidän omien elämänkysymystensä äärellä 
on mahtava mahdollisuus ja Jumalan lahja. 
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  MEDIALÄHETYS Sanansaatta-
jat (Sansa) ja Suomen Lähetyslentäjät 
(MAF Suomi) solmivat yhteistyösopi-
muksen helmikuussa Järvenpäässä. Se 
koskee Sirpa ja Roy Rissasen lähettä-
mistä Mongoliaan. Roy työskentelee 
lähetyslentäjänä ja Sirpa Wind FM 
-radioaseman hankehallinnossa.
 Suomen Lähetyslentäjät on lähet-
tänyt Roy Rissasen MAF:n (Mission 
Aviation Fellowship) palvelukseen 
Mongoliaan 1.1.2018 alkaen neljäksi 
vuodeksi ja Sansa Sirpa Rissasen FEBC-
Mongolian Wind FM -perheradion 
palvelukseen myös neljäksi vuodeksi.
 Kumpikin järjestö lähettää oman 
työntekijänsä itsenäisesti ja vastaa 
kuluista, seurakuntasopimuksista ja 
varainhankinnasta erikseen.

SIRPA RISSANEN on toiminut 
Sansan lähetystyöntekijänä jo 1.2.2016 
alkaen, tähän asti SAT-7:n hankehallin-
nossa Kyproksessa. Roy Rissanen on 
samana aikana tehnyt MAF:n lentä-

Sansa ja MAF Suomi yhteistyöhön

jän työtä Mongoliassa lyhytaikaisten 
sopimusten puitteissa. Nyt Roy ja Sirpa 
pääsevät taas palvelemaan yhdessä 
samassa maassa.
 Rissaset olivat aloittamassa lähe-
tyslentäjien työtä viisi kertaa Suo-
men kokoisessa Mongoliassa vuosi-
na 1999–2002. Paikoittain kokonaan 

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat toiminnanjohtajat Janne Ropponen, 
MAF Suomi, ja Juha Auvinen, Sansa.

puuttuva tieverkosto ja ankara ilmasto 
ovat keskeisiä syitä, miksi sekä lähetys-
lentotyölle että medialähetystyölle on 
maassa suuri tarve.
 Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) 
on 1973 perustettu Suomen evankelis-lu-
terilaisen kirkon lähetysjärjestö. Suomen 
Lähetyslentäjät on perustettu 1976. 

Sansa



Tapahtumia toukokuun 
loppuun
▶  22.3. LAHTI/Nastola Kirkon-
kylän ja Uudenkylän lähetyspii-
ri, Rinnetie 27, klo 13. Sansan 
medialähetystyö, Matti Korpiaho 
(seniori).
▶  Ruuhijärven lähetyspiiri, 
Korkeentie 669, klo 18.30. Sansan 
medialähetystyö, Matti Korpiaho 
(seniori).

▶ 29.3. TURKU Turun Seu-
dun Omaiset ja Läheiset ry:n 
omaishoitokeskus, Vanha 
Hämeentie 105, klo 13 Hiljen-
tyminen pääsiäiseen ja Toivoa 
naisille -työ, Anneli Salenius (TN-
lähettiläs).

▶ 1.4. EURAJOKI/Luvia Srk-
keskus, Pappilantie 2, klo 18 
pääsiäisen lähetysjuhla, Matti ja 
Tuula Korpiaho (seniorit).

▶ 5.4. OULU/Kiiminki Srk-
keskus, Kirkonniementie 6, klo 
13 lähetyspiiri. Sansan Intian-työ 
30v, Arja Savuoja.

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

▶ 10.4. MÄNTYHARJU Srk-kes-
kus, Kompantie 6, klo 19 Miesten 
keskustelu- ja raamattupiiri, 
Salamat Masih (seniori).

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

▶ 12.4. OULU/Karjasilta 
Kastellin kirkko (Vanha pappila), 
Töllintie 38, klo 18 Toivoa naisille 
-piiri, Arja Savuoja.

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

▶ 15.4. TURKU/Tuomiokirk-
kosrk Turun kansainvälinen 
seurakunta (The Turku Cathedral 
International Congregation), Tuo-
miokirkko, Tuomiokirkonkatu 1, 
klo 16 messu, saarna (sermon in 
english) Juha Auvinen. Kirkko-
kahveilla (Domcafé) lähetystuo-
kio, Auvinen.

▶ 15.4. VANTAA Vapaaseu-
rakunta, Askistontie 1, klo 16 
jumalanpalvelus. Seija Uimonen 
(seniori).

▶ 19.4. SAVONLINNA/Keri-
mäki Kirkonkylän lähetyspiiri, 
Alhontie 12 A 12, klo 13. Seija 
Uimonen (seniori).

▶ 20.4. HELSINKI/Töölö Töölön 
kirkko, Topeliuksenkatu 4, klo 18 
Alueellinen Toivoa naisille -ilta. 
Mukana mm. Toivoa naisille -työn 
Euroopan ja CAMENA-alueen 
koordinaattori Eeva Vähäsarja 
Sansasta ja Turkin Toivoa naisille 
-työn koordinaattori.

▶ 21.4. NAANTALI Srk-keskus 
(Kohtaamispaikka,1. krs), Piis-

pantie 2, klo 9.30−16.30 Yhteis-
voimin Toivoa naisille -tilaisuus. 
Mukana mm. Toivoa naisille -työn 
Euroopan ja CAMENA-alueen 
koordinaattori Eeva Vähäsarja 
Sansasta ja Turkin Toivoa naisille 
-työn koordinaattori.

▶ 22.4. PÄLKÄNE Kirkko, Onk-
kaalantie 81, klo 10 messu, jonka 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus (srk-talo, Onkkaalantie 
75). Mukana mm. Toivoa naisille 
-työn Euroopan ja CAMENA-alu-
een koordinaattori Eeva Vähä-
sarja Sansasta ja Turkin Toivoa 
naisille -työn koordinaattori.

▶ 22.4. TAMPERE/Harju Lie-
lahden kirkko, Ollinojankatu 2, 
klo 12 Maailmojen messu, saarna 
David Ezzine (seniori).

▶ 22.4. KITEE/Kesälahti 
Kirkko, Taipaleentie 9, klo 10 
jumalanpalvelus, saarna Seija 
Uimonen (seniori). Kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus, Uimonen.

▶ 24.4. SAVONLINNA/Keri-
mäki Lähetyspiiri, Luotojärven-
tie 152, klo 13. Seija Uimonen 
(seniori).

▶ 25.4. TURKU/Katariina  
Varissuon kirkko, Kousankatu 6,  
klo 18 Kambodža-ilta, Eila Mur-
phy. Mukana Katariinan Toivoa 
naisille -piiri.

▶ 25.4. TEUVA Kirkkoherranvi-
rasto (kokoushuone), Asematie 
4C, klo 18 Mediatyö Intiassa ja 
Lähi-idässä, Pirjo Antila (VAT).

▶ 29.4. TAMPERE/Tuomio-
kirkkosrk Tuomiokirkko, 
Tuomiokirkonkatu 3b, klo 10 

messu, saarna Marko Pihlajamaa. 
Lähetystilaisuus, Tuomiokirkon 
alasali, Pihlajamaa.

▶  29.4. RUOKOLAHTI Kirkko, 
Ukonsalmentie 5, klo 10 jumalan-
palvelus, saarna Seija Uimonen 
(seniori).
▶  Srk-koti, Ukonsalmentie 3, 
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta, 
Seija Uimonen (seniori).

▶ 5.5. KEMI Seurakunnan juh-
lahuoneisto, Kaivokatu 17, klo 
10 Naisten aamukahvit. Toivoa 
naisille, Arja Savuoja.

▶ 6.5. KIRKKONUMMI Pyhän 
Mikaelin kirkko, Tallinmäki 1, klo 
10 messu, saarna Anitta Vuorela. 
Lähetyslounas ja -tilaisuus (srk-
talo, Seurakunnantie 1), Vuorela.

▶ 10.5. LOHJA Srk-keskus, Si-
beliuksenkatu 2, klo 17 Raamat-
tutapahtuma. Voiko Raamattuun 
luottaa?, Tomi Stenvall (VAT).

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

▶ 13.5. LIEKSA Kirkko, Kirk-
kokatu 1, klo 10 messu, saarna 
David Ezzine (seniori).

▶ 17.5. ALAVUS Hakojärven 
kylätalo, Ähtärintie 585, klo 14 
Mediatyö Intiassa, Pirjo Antila 
(VAT).

▶ 20.5. KAJAANI Linnantauksen 
kirkko, Kaplastie 2, klo 12 messu, 
saarna Raili Tapio. Medialähetys-
tilaisuus, Tapio.

▶ 24.5. KERAVA Srk-keskus, Pa-
pintie 2−6, klo 17 Yhteys muodos-
tettu Intiaan, Augustine Bhuinya 
(TWR-Intia) ja Timo Reuhkala.

▶ 26.−27.5. LOHJA Vivamon 
loma- ja kurssikeskus, Vivamon-
tie 2, Medialähetyspäivät Yhtey-
den ytimessä: 26.5 klo 9.30−21, 
27.5. klo 8−16. Tietoa ohjelmasta 
sekä ruokailu- ja majoitusvarauk-
sista tämän Lähde-lehden sivu 9 
ja sansa.fi/MLP18.

sansa.fi                               sansa@sansa.fi sansa.fi/mediapankki @SanansaattajatMedialähetys Sanansaattajat

KUTSU JÄSENILLE
Sääntömääräinen kevätkokous
▶  Olet lämpimästi tervetullut Medialähetyspäiviä 
edeltävänä perjantaina 25. toukokuuta 2018 klo 18 Lohjalle  
Vivamon Särkyneen sydämen kirkkoon. 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

Saajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Maksajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja toimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti:

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

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 kaksi kertaa.

TILAA LÄHDE
• Iloksi itsellesi
• Lahjaksi läheisellesi
• Osallistu medialähetystyöhön

11Lähde 2/2018



Elise Lindqvist jakaa toivoa ja kahvia 
Tukholman yössä

Vaaleat pussit suojaavat 
laitteita, joita ruotsalainen 
Elise Lindqvist on valmis 
viemään omille kätketyil-
le aarteilleen, Tukholman 

keskustassa työskenteleville pros-
tituoiduille. Tarinoihin on punottu 
hänenkin tarinansa. Se kertoo mah-
dollisuudesta muutokseen.

 Lindqvist saa juuri valmistu-
neet tallenteet suomalaiselta Eeva 
Vähäsarjalta, joka ohjaa Kätketyt 
aarteet -hanketta Euroopan maissa, 
Toivoa naisille -työn Euroopan ja 
CAMENA-alueen koordinaattorina. 
Vähäsarja on Medialähetys Sanan-
saattajien (Sansa) lähetystyöntekijä 
asemapaikkanaan Itävallan Wien. 
Hän toimii yhdessä miehensä Jari 
Vähäsarjan kanssa Sansan yhteistyö-
kumppanin, kansainvälisen medialä-
hetysjärjestö TWR:n työyhteydessä.

Idea syntyi lentokoneessa
Elise Lindqvist, 82, tarjoaa joka per-
jantai-ilta kahvia, kaakaota, sämpy-
löitä ja karkkia “tytöilleen” kadulla. 
Talvella jaetaan myös villasukkia, 
pipoja ja huiveja. Hän on paikalla aa-
muyöhön saakka. Näin on jatkunut 
jo 20 vuotta.

 − Usein olen kotona vasta viidel-
tä aamulla.

 Lindqvist haluaa auttaa, koska 
on itse joutunut ihmiskaupan uh-
riksi. Hän tietää, ettei kukaan halua 
myydä itseään. Hän on kuullut, mi-
ten julmasti tyttöjä kohdellaan.

 − Mies sanoo, että hän on osta-
nut tytön ja voi tehdä mitä haluaa.

 Nyt jo moniin maihin koekäyt-
töön ehtineen, prostituoitujen auttami-
seen tähtäävän Kätketyt aarteet -kuun-
nelmasarjan idea syntyi Ruotsissa.

 Ruotsin Norean Toivoa nai-
sille -työn koordinaattori Maggan 
Johansson on toimittanut monia 
radio-ohjelmia, joissa naiset kertovat 
tarinansa ja siitä, miten ovat löytä-
neet toivon löydettyään henkilökoh-
taisen suhteen Jumalaan. Johansson 

MUKANA MISSIOSSA  Pieni, kauniisti pukeutunut nainen hypistelee kangaspussia: Tässä se on! Pussin sisällä on 
Kätketyt aarteet -kuunnelmasarja tallennettuna taskuun helposti mahtuvalle kuuntelulaitteelle. Kymmenen minuutin 
jaksoissa kerrotaan tarinoita siitä, miten ihmiskaupan uhri voi päästä vapaaksi ja aloittaa uuden elämän.

Liisa Heinänen

Elise Lindqvist saa Eeva Vähäsarjalta käyttöönsä pieniä kuuntelulaitteita, joihin on talletettu Kätketyt aarteet -
kuunnelmasarja. Lindqvist on saanut toimia lähes rauhassa Tukholman yössä. Vain kerran hänen kimppuunsa 
hyökättiin metrossa. Hänen apunaan on noin 30 vapaaehtoista, joista perjantai-illan vuoroihin kaduille 
lähtee neljä − viisi.

muistaa tarkan hetken, jolloin ajatus 
kuunnelmasarjasta syntyi.

 − Olin lentokoneessa palaamas-
sa Hollannista työkokouksesta, kun 
ajatus iski kuin salama kirkkaalta 
taivaalta. Ihmiskaupan uhreille tarvi-
taan oma ohjelmasarja!

Taustalla oikeat tarinat
Elettiin vuotta 2009. Maggan Johans-
son kertoi ideastaan Toivoa naisille 
-työn kansainväliselle johdolle.

 Alkoi Kätkettyjen aarteiden 
kehitystyö. Kansainvälinen järjestö 
alkoi kerätä prostituutiosta vapau-
tuneiden naisten tarinoita. Apuna 
olivat naisten parissa toimivat kris-

tilliset järjestöt. Tarinoista koottiin 
kuunnelmasarjan käsikirjoitus. Siinä 
Klara-niminen nainen tapaa muita 
naisia ja keskustelee heidän kans-
saan.

 Ensimmäistä Yhdysvalloissa 
tehtyä kuunnelmasarjaa piti muo-
kata Euroopan oloihin. Se on nyt 
käännetty usealle Euroopan kielelle. 
Kansainvälinen medialähetysjärjestö 
vastaa käännöstyöstä ja ohjelmien 
tuottamisesta. Ihmiskaupan vastaiset 
järjestöt huolehtivat jakelusta.

 Toivoa naisille -työhön liittyvät 
naisille suunnatut radio-ohjelmat 
ja rukouskalenteri, jossa on joka 
päivälle yksi rukous maailman 
naisten puolesta. Sen rukoilee noin 
50 000 naista eri puolilla maailmaa. 
Suomessa rukousliike toimii Sansan 
puitteissa.

Uhri jo viisivuotiaana
Elise Lindqvist on itsekin Toivoa 
naisille -rukouskalenterin tilaaja. 
Hän on innoissaan uudesta Kätketyt 
aarteet -työvälineestä.

 − Tämä on hieno. Tämä sopii 
sellaiselle, joka on valmis muutok-

seen. Kun tapaan sellaisen tytön, 
kysyn ensin, saanko kertoa oman 
tarinani.

 Lindqvist joutui hyväksikäy-
tetyksi jo viisivuotiaana. Kotiolot 
olivat huonot, ja hän lähti kotoa 
14-vuotiaana. Hän tutustui naiseen, 
joka oli hänelle ystävällinen, osti 
kauniita vaatteita, opetti kävelemään 
ja käyttäytymään kauniisti. Parin 
vuoden hyvän jakson jälkeen nainen 
alkoi myydä Eliseä miehille. Näin 
jatkui muutamia vuosia, kunnes 
asiakas viilsi puukolla Elisen kaulaa. 
Silloin hän ilmoitti lähtevänsä naisen 
luota, eikä tämä pannut vastaan.

 Seurasi rikkinäisiä vuosia ja 
päihteiden käyttöä. Vierotushoidossa 
vuonna 1994 Elise kohtasi kristittyjä, 
ja hänen puolestaan rukoiltiin.

 − Sain uuden elämän. Jumala 
nosti minut pois mustasta helvetistä.

 Elise Lindqvist kertoo autta-
neensa monta tyttöä pois kadulta. 
Hänet tunnetaan. Hän ajaa Ruot-
siin exit-lakia, joka turvaisi sen, että 
prostituutiosta poispyrkivä ei joudu 
vankilaan.

 − Tytöt sanovat minua äidiksi. 

Liisa Heinänen

sansa.fi

Kätketyt aarteet
 • 10-osainen kuunnelmasarja, joka on suunnattu  

 ihmiskaupan uhreille.
 • Äänitetty englannin lisäksi albaniaksi, bulgariaksi,  

 romaniaksi, unkariksi. Tšekin- ja venäjänkieliset  
 tuotannot ovat tekeillä.

 • Suomalaiset tulevat hanketta, joka kuuluu TWR Women  
 of Hope -järjestön työhön. Suomessa Toivoa naisille -liike  
 on osa Sansan työtä.M
ik

ä?
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