
"Arabiankielinen
SAT-7-kanava on
siunaus meille
Syyriassa"
s. 6

Kuuntelijat Kiinassa 
ja kaukomailla
Brad Yu ja Betty Lin 
Taiwanissa 
s. 14

Hyvää ja
siunattua
kesää!

Medialähetystyön lehti 3/2018 toukokuu

Intia
s. 6

Lehden mukana 
Sansan 2017
vuosikertomus
tiivistelmänä
s. 9-12



  JUHA AUVINEN  toiminnanjohtaja

Keskeisin sanoma minuutissa!

 LÄHETYSTYÖN JUHLILLA siunataan teh-
täviinsä uusia ja uudelle työkaudelle kokeneita 
lähetystyöntekijöitä. Näin myös Sansan Medialä-
hetyspäivillä. Siunaaminen tapahtuu lähettävän 
seurakunnan, ystävien, esirukoilijoiden ja tukijoi-
den keskellä Kolmiyhteisen Jumalan nimeen.
 Apostolien teoissa kerrotaan Jeesuksen sano-
neen seuraajilleen: ”Te saatte voiman, kun Pyhä 
Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani…” 
Tuo ilmoitus on voimassa edelleen. Pyhä Hen-
ki antaa voiman kertoa sanoin ja teoin, lähellä ja 
kaukana, ilosanomaa nimenomaan Jeesuksesta 
Kristuksesta. Vain hänestä kertominen synnyttää 
pelastavaa uskoa. Hänestä kertoessamme olemme 
kirkon mission ytimessä.

JEESUKSEN SEURAKUNNALLE lupaama Py-
hän Hengen lahja on myös tehtävä. Pyhä Henki 
on voima, joka teki mahdolliseksi apostolien toi-
minnan. Sama voima mahdollistaa heidän työnsä 
jatkajien, Sinun ja minun, lähetystoiminnan. Sama 
Pyhä Henki, joka aikoinaan varusti Ylösnousseen 
silminnäkijätodistajat työhön, kutsuu ja varustaa 
täällä ”maan äärissä” kristittyjä lähetystehtävään, 
jotta mahdollisimman moni saisi kuulla synnin, 
kuoleman ja pahan vallan voittaneesta Kristuksesta.
 Todistajan tehtävä ei ole vain kirkon viranhal-
tijoiden tai lähetystyöhön lähetettyjen tehtävä. Se 
kuuluu niin työntekijöille kuin vapaaehtoisille, 
pienpiirien vetäjille kuin kielenkääntäjille, IT-osaa-

jille kuin myyjäistalkoolaisille, esirukoilijoille kuin 
varoillaan lähetystyötä tukeville. Kaikkeen tähän 
Pyhä Henki kehottaa ja antaa voiman.

PYHÄN HENGEN voimassa eläminen merkitsee 
tietoiseksi tulemista siitä vastuusta, joka kristityillä 
on muista ihmisistä. Jokaisella ihmisellä on oikeus 
kuulla maailman Vapahtajasta, Herrasta Jeesukses-
ta Kristuksesta.
 Uuden testamentin lähetyskäskyjä verrattaessa 
huomio kiinnittyy siihen, että Luukkaan tähden-
tämää Pyhän Hengen saamista vastaa Matteuksella 
Ylösnousseen lupaus, että hän on seuraajiensa kanssa 
joka päivä maailman loppuun asti. Näiden lupausten 
varassa me elämme, liikumme ja olemme. 

Pyhän Hengen voimassa eläminen 
merkitsee tietoiseksi tulemista 
siitä vastuusta, joka kristityillä on 
muista ihmisistä.
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Te saatte voiman

Arja Savuoja
 

  KRISTILLINEN MEDIA kertoi huh-
tikuussa hätkähdyttävän uutisen: yli 
puolet amerikkalaisesta kirkkokansasta 
ei tunne lähetyskäskyä (Matt. 28:18−20). 
Erityisen heikkoa tuntemus on nuorten 
keskuudessa.
 Kristinuskon ydinsanoman tuntemus 
ohenee pelottavaa vauhtia myös kotoi-
sessa Suomessa. Kirkkoon kuulumis-
prosentti pienenee vuosi vuodelta, yhä 
harvempi lapsi saa kristillisen kasteen, 
luterilaisen uskon mukainen opetus 
päiväkodeissa ja kouluissa puskee vasta-
tuuleen. Kuinka ihmeessä lähetyskäsky 
voisikaan tulla tutuksi?
 Suomalainen rippikoulu saa vielä 
kellua myötätuulessa. Vuotuisesta ikä-
luokasta noin 85 prosenttia käy edelleen 

rippikoulun tai -leirin. Lähetyskäsky ja 
pienoisevankeliumi (Joh. 3:16) ovat rip-
pikoulun tärkeimmät ulkoläksyt. Osaa-
malla neljä jaetta ulkoa voi siis kertoa 
Raamatun keskeisimmän sanoman alle 
minuutissa!

JEESUS MAKSOI syntivelkamme ar-
vokkaimmalla mahdollisella valuutalla: 
omalla verellään! Se ei kärsi inflaatiota 
ja on käypää valuuttaa maasta ja kansal-
lisuudesta riippumatta. Maksimaalinen 
korkotuotto realisoituu kerran taivaan 
valtakunnan aarrekammioiden äärellä!
 Medialähetys ei tarvitse edes tuota 
minuuttia, kun satelliitit ja radioaallot 
kiidättävät pelastuksen evankeliumin 
maailman toiselle laidalle! Mikä on sinun 
tapasi kertoa? Lähde mukaan medialähe-
tysmatkalle! 

Sami Heinomo
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 tadžikinkielisten ohjelmien teossa on  
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  TUKEVASTI YHDESSÄ Lähetystyölle  
 tarvitaan uutta nostetta ja näkyvyyttä.

14  HAASTATTELU Voice of Salvationin  
 johtaja Brad Yu Taiwanista vieraili  
 puolisonsa Betty Linin kanssa Suomessa.

  SANSALAISENA Kirjoitusvuorossa  
 Sansan hallituksen uusi varajäsen Heikki 
 Repo Tampereelta. Hän työskentelee  
 seurakuntapastorina Kangasalla.

15  LÄHTEELLÄ 
 Medialähetystyössä saa joka päivä olla  
 todistamassa helluntain ihmettä.

16  PUTIIKKI 

17  VIITENUMEROLUETTELO

18   RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
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 vapaaehtoisia aluetyöntekijöitä (VAT),   
 hallituksen jäseniä sekä Sansa-, Toivoa  
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20   MUKANA MISSIOSSA  
 Raimo Vanninen, entisiä Yleisradion  
 johtajia, vetää Helsingin Laajasalon  
 radiolähetyspiiriä. Se kustantaa pienellä  
 porukalla kymmeniä  radio-ohjelmia  
 vuodessa.

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.
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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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Erkki Salo

 LÄHDE 3/2018 MAAILMALLA  Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään 
aina omin jaloin. Tässä numerossa on 4-sivuinen tiivistelmä Sansan työstä vuonna 2017. Lisäksi kerrotaan 
muun muassa, että materialismi voi olla Kiinassa vaarallisempaa kuin vainot, ja kysellään: Maailma muuttuu 
– muuttuuko missio?

Intian kylissä ja alueilla kerrotaan kristinuskosta 
monilla eri tavoilla. Kiertävässä Jeesus-bussissa 
lukee: Jeesus pelastaa sinut. Onnea matkaan. 
Sivut 6−7.

Kylässä ei ollut  
ensimmäistäkään  
seurakuntaa
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 FARSINKIELINEN Nordic 
Praise on jatkoa Pekka Simo-
joen englannin- ja arabiankie-
lisille Nordic Praise -levyille. 
Sitä on tarkoitus käyttää muun 
muassa seurakuntien maahan-
muuttajatyössä sekä farsinkie-
lisessä mediatyössä iranilaisten 
ja afganistanilaisten tavoittami-
seksi.
 Levynjulkistus tapahtuu 
lauantaina 26.5. kello 16 alka-
vassa tilaisuudessa, jossa Pekka 
Simojoki on läsnä. Lisäksi hän 
musisoi lauantai-iltana kello 
19.15 alkavassa Sanan ja ru-
kouksen illassa. Tilaisuudessa 

puhuu myös Sansan pitkäaikai-
nen Kroatian-lähetystyöntekijä 
Seija Uimonen, joka on kääntä-
nyt useita Simojoen säveltämiä 
lauluja kroatian kielelle.

JUHLAVUODEN VIERAITA
TULEE PÄIVILLE INTIASTA 
Medialähetyspäivien kansain-
välinen vieras on Augustin 
Bhuinya medialähetysjärjestö 
TWR-Intiasta. Medialähetys 
Sanansaattajien 45-vuotisjuh-
lavuosi on samalla Intian-työn 
juhlavuosi, sillä Sansan ja TWR-
Intian yhteistyö on jatkunut jo 
30 vuotta. Bhuinyan puoliso 

Supriya Suraj on mukana 
Lohjalla.
 Sunnuntaina 27.5. Medialä-
hetyspäivillä kuullaan muun 
muassa Veli-Matti Kärkkäistä, 
joka toimii professorina mai-
neikkaassa Fullerin teologisessa 
seminaarissa Yhdysvalloissa ja 
on kirjoittanut lukuisia kirjoja. 
Hän puheenvuoronsa aihe on 
Lähetyksen haasteet ja mahdol-
lisuudet tämän päivän maail-
massa.
 Medialähetyspäivien teema-
na on Yhteyden ytimessä. 

Philippe Gueissaz

Elmounayer ensi vuonna 
SAT-7:n johtoon

  SAT-7:N kansainvälinen val-
tuusto on nimennyt varatoimi-
tusjohtaja Rita Elmounayerin 
SAT-7:n tulevaksi toimitusjoh-
tajaksi. Hän on työskennellyt 
SAT-7:ssa sen perustamisesta 
alkaen.
 Kristillisen satelliittitele-
visiojärjestön perustaja ja ny-
kyinen toimitusjohtaja, tohtori 
Terence Ascott on jäämässä 
eläkkeelle ja toimii sitten tar-
vittaessa Elmounayerin apuna 
tittelillä perustaja/presidentti. 
Vaihdoksen on arvioitu tapahtu-
van huhtikuussa 2019.

SANSA on saanut uusia kansallisia työntekijöitä 
SAT-7:n työyhteyteen. Heistä Samar Faysal on SAT-7 
Kidsin ja Gulsum Ilola SAT-7 Türkin palveluksessa. 
Faysal asuu perheineen Beirutissa, Ilola Helsingissä.  
Hän muutti Turkista Suomeen avioiduttuaan suoma-
laisen lähetystyöntekijän kanssa.
 Faysal työskentelee Libanonin-studiolla arabian-
kielisten kanavien tuotantopäällikkönä. Ilola hoitaa 
osapäiväisesti muun muassa SAT-7 Türkin ja SAT-7:n 
päätoimiston välistä tiedotusta. Hän työskentelee toi-
sinaan myös Sansan toimitalossa Hyvinkäällä.
 Parastoo Poortaheri on edelleen SAT-7 Parsin palve-
luksessa ja jatkaa Sansan kansallisena työntekijänä. Nikoo 
Ordodary lähti opiskelemaan ja uusiin tehtäviin.  

Kevätarvonnan voittajat 
  SANSASSA suoritettiin huhtikuussa arvonta kaikki-

en 31.3. mennessä Lähetyskauppa Putiikissa asioinei-
den, Lähde-lehden uutena tilanneiden sekä osallistu-
mislomakkeen palauttaneiden kesken.
 Kevään 2018 arvonnassa voittivat: 1. Putiikin 100 € 
lahjakortti, Eila Lastunen, Salo (Kiikala), 2. Herkku-
pakkaus, Mervi Suominen, Helsinki, 3. Lähde-leh-
den vuosikerta, Heikki Almgren, Vantaa, 4. Sansan 
T-paita, Johanna Rantala, Tyrnävä ja 5. Lapsikuoro 
Solinan ja Pekka Simojoen cd-levy, Pirkko Kautonen, 
Savonlinna (Kerimäki).

Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille! 

Sansan kesäaukiolo
  SANSAN toimisto Hyvinkäällä ja Lähetyskauppa 

Putiikki sekä puhelinvaihde on suljettu 2.−29.7.
 Lähde-lehden seuraava numero 4/2018 ilmestyy 
Sana-lehden yhteydessä torstaina 30.8. Sen aineisto-
päivä on keskiviikko 27.6.

Aurinkoista ja siunattua kesää kaikille! 

Pars-kanavan katsojamäärä 
tuplaantui vuodessa
  SAT-7 PARS laajeni touko-

kuussa 2017 Yahsat-satelliit-
tiin, minkä jälkeen yhteyttä 
ottaneiden katsojien määrä 
on lähes kaksinkertaistunut. 
Erityisesti afgaanikatsojat al-
koivat lähestyä kanavaa.
 Katsojapalvelujen tii-
mi huomasi Afganistanista 
tulleiden puhelujen valtavan 
kasvun. Toukokuun 2017 jäl-
keen maa on noussut katsoji-
en yhteydenottojen määrässä 
toiselle sijalle, heti Iranin 
jälkeen. Aiemmin Afganistan 
ei ollut kymmenen kärkimaan 
joukossa.
 Yahsatilla näyttää olevan 
siellä paljon enemmän katso-
jia kuin Hotbirdillä.

HOTBIRD-SATELLIITIN 
kautta SAT-7 Pars on näkynyt 
vuodesta 2006. Siihen ver-
rattuna Yahsat tarjoaa paljon 

vahvemman signaalin persi-
ankieliseen maailmaan − alu-
eelle, johon kuuluvat Afganis-
tan, Iran ja Tadžikistan.
 Lisäksi katsomiseen riittää 
paljon pienempi satelliitti-
lautanen, mikä on hyvä asia 
Iranissa, jossa sen omistami-
nen on laitonta. Hotbird- ja 

Yahsat-satelliitit ovat persian-
kielisen maailman kaksi suo-
situinta satelliittia. Yahsatia 
katsotaan pelkästään Iranissa 
arviolta 9,5 miljoonassa ko-
dissa.
 SAT-7 Pars on Yahsatin 
ensimmäinen ja ainoa kristil-
linen kanava. 

Lohjan Vivamossa 26.–27.5. vietettävillä valtakunnallisilla Medialähetyspäi-
villä julkaistaan muusikko Pekka Simojoen farsinkielinen Nordic Praise -levy, 
juhlitaan 45-vuotiasta Sansaa ja kuullaan Intian kristittyjen tilanteesta.

Muusikko Pekka Simojoki, kitara ja 
Keski-Aasian vuoret. Suomenkielisen 
Ylistys-levyn pohjalta on syntynyt 
jo kolme erikielistä Nordic Praise 
-versiota.

Yhteyden ytimessä Lohjalla ovat  
Augustin Bhuinya, Pekka Simojoki,
Veli-Matti Kärkkäinen ja koko juhlaväki

Parsin katsojapalvelujen 
tiimi on käynyt monia 
rohkaisevia keskusteluja 
afgaanikatsojien kanssa. 
He haluavat tietää lisää 
kristinuskosta.

Varatoimitusjohtaja 
Rita Elmounayer.

Sansan kansalliset työntekijät Parastoo Poortaheri, Gulsum Ilola 
ja Samar Faysal.

SAT-7

SAT-7
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TEOLOGIA Kirkon mission käsite laajenee sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti. Lähetystehtävä suuntautuu kaikkialta 
kaikkialle. Se tapahtuu vuoropuhelussa ympäröivän yhteiskunnan ja ajan ilmiöiden kanssa, siellä missä ihmiset ovat, yhä 
enemmän mediassa ja yhteisöllisessä toiminnassa. Kokonaisvaltainen missio on kirkon olemisen tapa, jolloin sen tulee 
läpäistä seurakunnan kaikkea elämää ja olla kristityn elämänmuoto.
Juha Auvinen

Mainittuja näköaloja esittää 
helmikuussa julkaistu ra-
portti Missiologian tuntemus 
ja osaaminen kirkon työssä.

 Maailman uskontokartta muuttuu 
nopeasti. Perinteisen kristikunnan 
ydinalueet käyvät läpi uskonnollista 
muutosta, jonka tuloksena läntinen 
Eurooppa on muuttumassa monius-
kontoiseksi ja monin tavoin myös 
jälkikristilliseksi. Samaan aikaan mo-
net perinteisistä lähetyskentistä ovat 
kristinuskon uusia keskuksia.
 Tänä päivänä suurin osa maailman 
kristityistä elää tai on lähtöisin glo-
baalista etelästä ja idästä. Maailman-
laajuinen muuttoliike on monisuun-
tainen ilmiö, joka muuttaa kristinus-
kon tilannetta. Sen merkittävimpiä 
ilmenemismuotoja on voimakkaiden 
helluntailaisten ja karismaattisten liik-
keiden kasvu eri puolilla maailmaa.

Myös katsomukselliset
muutokset haasteena
Maahanmuuton tuoma monikulttuu-
risuus ja uskontojen kirjo haastaa Suo-
men kirkon kotikentällään. Erityisesti 
islam suomalaisessa yhteiskunnassa 
herättää kiivasta keskustelua. Suoma-
laisten uskontolukutaitoa, ja kirkon 
työntekijöiden uskontodialogitaitoja, 
tulee vahvistaa. Myös rohkeutta ja 
taitoa todistaa omasta kristillisestä 
uskosta tulee edistää.
 Suomessa missionaarisena haastee-
na ovat myös katsomukselliset muu-
tokset. Maallistumisen seurauksena 
suomalaisten usko kristillisiin perus-
oppeihin on vähentynyt voimakkaas-
ti, mihin liittyy kirkosta eroaminen. 
Kysymykseksi nousee, miten kannus-
taa kirkkoon kuuluvia säilyttämään 
jäsenyytensä ja kastattamaan lapsensa 
kirkon jäsenyyteen. Tämä edellyttää 
muun muassa uskonnon merkityksen 
korostamista osana ihmisen elämän-
kokonaisuutta.
 Kirkon lähetystyötä haastaa myös 
vaihtoehtoinen uskonnollisuus ja 
jälkimoderni pirstaloituminen, mikä 
näkyy erilaisten alakulttuurien li-
sääntymisenä. Miten siis viestittää 
kristillistä sanomaa ymmärrettävällä 
kielellä ja merkityksellisesti sellaiselle, 
jolle valaistuminen on tutumpi käsite 
kuin vanhurskauttaminen? Kulttuu-
risesti pirstaleinen yhteiskunta vaatii 
kirkolta avoimuutta ja kunnioittavaa 
kohtaamista monilla vaihtoehtoisilla 
tavoilla.
 Maantieteellisesti katsoen kirkon 
missio tapahtuu kaikkialta kaikkialle. 
Reuna-alueet vahvistavat ymmärrys-
tämme lähetyksestä muutosvoimana. 
Missio on kokonaisvaltaista vuoro-

Jeesuksen julkisen toiminnan aloit-
tavalla ohjelmanjulistuksella (Luuk. 
4:16–22) sekä Jeesuksen jäähyväisru-
koukseen (Joh. 17:18, 20:21) sisältyväl-
lä ajatuksella lähettämisestä.
 Ulospäin suuntautuvan kirkon 
toiminnan kulmakivenä on kirkon 
rukouselämä. Apostolien tekojen Jeru-
salemin alkuseurakunnasta esittämän 
kuvauksen mukaan alkuseurakun-
nassa ”uskovat elivät keskinäisessä 
yhteydessä, mursivat yhdessä leipää 
ja rukoilivat” (Ap. t. 2:42).
 Monet Uuden testamentin teks-
tit tekevät tietoiseksi kirkon mission 
vuorovaikutteisesta, vieraanvaraisesta 
ja rajoja ylittävästä luonteesta.

Missioherätys
seurakunnissa
Missiologian tuntemus ja osaami-
nen kirkon työssä -raportin taustalla 
on kirkolliskokouksessa 2016 tehty 
edustaja-aloite. Sen pohjalta piispain-
kokous antoi kirkkohallituksen asian-
tuntijatyöryhmälle tehtäväksi laatia 
raportin ja toimenpide-ehdotuksia.
 Niiden päämääränä on, että kirkko 
näkee toimintansa osana Jumalan 
missiota ja toteuttaa tehtäväänsä 
suuntaviittana uusin ekumeeninen 
teologia. Että kirkon työntekijöiden 
keskuudessa vallitsee myönteinen 
asenne ja innostus kirkon mission 
toteuttamiseksi, ja että kirkon työnte-
kijöiden ja seurakuntalaisten missio-
logiset tiedot ja taidot ovat riittäviä ja 
ajanmukaisia. 

Maailma muuttuu – 
muuttuuko missio?

Ilkka Kastepohja

Missio kirkon olemisen tapana ja kristityn elämänmuo-
tona palautuu kolmiyhteisen Jumalan missioon, jolloin 
missio on yläkäsite ja kirkko alakäsite. Tästä näkökul-
masta kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on 
kirkko. Medialähetyspäivät Lappeenranta.

vaikutusta sitä ympäröivän maailman 
kanssa: Kirkko osallistuu toimintaan-
sa paljon laajempaan kehityskulkuun 
julistaessaan Jumalan valtakunnan 
saapumista.

Kirkon missio ei ole
pelkkä työala
Sisällön puolesta kirkon missio 
ymmärretään nykyään kokonaisval-
taisesti. Se on kirkon ja seurakun-
nan olemisen tapa, ei työala muiden 
joukossa. Lähetystehtävän kokonais-
valtaisuuteen kuuluvat evankeliumin 
julistus uskon synnyttämiseksi ja 
sosiaalieettinen vastuu, heikoimpien 
puolesta puhuminen ja profeetallinen 
toiminta.
 Missio on Jumalan pelastavaa, pa-
rantavaa ja uudistavaa työtä langen-
neessa maailmassa. Pyhä Henki antaa 
kirkolle voimaa toteuttaa elämää vaa-
livaa työtä, johon kuuluvat rukous, 
sielunhoito ja kärsimyksen perim-
mäisten syiden paljastaminen. Kun 
kirkko toteuttaa tehtäväänsä, sen toi-
mintatapojen tulee olla sopusoinnussa 
evankeliumin periaatteiden kanssa 
siten, että osoitetaan kunnioitusta ja 
rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.
 Kokonaisvaltainen missio läpäisee 
kirkon rakenteet ja toimintamallit. 
Missiologisena vastauksena yhteis-
kunnalliseen eriarvoistumiseen ja 
kokemusmaailmojen eriytymiseen 
kirkon tehtävä on puolustaa heikom-
piosaisia ja jokaisen ihmisen arvoa 
Jumalan kuvana. Vastuu luomakun-
nastakin on osa kirkon sanomaa jo 

profeettojen ajoista.
 Kirkon missiota haastaa myös me-
dian käytön murros. Tieto kulkee hy-
vin nopeasti ja siinä sivussa virheelli-
nenkin tieto. Tiedon tulvasta ihmisen 
täytyy seuloa olennaisin ja kiinnosta-
vin sisältö ja kyetä arvioimaan sitä.
 Media rakentaa todellisuutta ja 
median vuorovaikutteisuus lisää 
jokaisen mahdollisuutta olla myös 
sisällöntuottaja. Tämä merkitsee uusia 
mahdollisuuksia kristillisen todis-
tuksen pitämiseen esillä. Kirkon on 
asetettava aiempaa enemmän pai-
nopistettä näkyvyydelle mediassa ja 
yhteisölähtöiseen työhön, jotta kirkko 
ja sen sanoma kohtaa ihmisiä siellä, 
missä nämä ovat.

Perustana on Raamattu
ja erityisesti Uusi testamentti
Yhä useampi joutuu perustelemaan 
itselleen ja muille, miksi on kristitty ja 
miten kristillinen usko näkyy elämäs-
sä ja arjen valinnoissa.
 Missio kirkon olemisen tapana ja 
kristityn elämänmuotona palautuu 
kolmiyhteisen Jumalan missioon, 
jolloin missio on yläkäsite ja kirkko 
alakäsite. Tästä näkökulmasta kirkolla 
ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on 
kirkko.
 Kirkon mission perustana on Raa-
mattu ja siitä erityisesti Uuden testa-
mentin sanoma Jumalan pelastusteos-
ta ristinnaulitussa ja ylösnousseessa 
Kristuksessa. Kirkon lähetystehtävää 
perustellaan paitsi lähetyskäskyillä 
(muun muassa Matt. 28:18–20) myös 
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TWR-Intia on kehittänyt uu-
den ja tehokkaan tavan välit-
tää kyliin kristillisiä ohjelmia. 
Joku kutsuu muita kyläläisiä 

kotiinsa, jossa kuunnellaan ohjelmia 
radiosta tai muistitikulta yhdessä. 
Näitä kodeissa kokoontuvia Radio 
Home -kuuntelijaryhmiä, radiopiirejä, 
on TWR-Intian tiedossa jo yli 5 000, 
mutta niitä voi olla paljon enemmän.
 Tieto rukousryhmistä ja radiopii-
reistä leviää, kun kyliin tulee vieraita 
muualta. He saattavat kuulla radio-
ohjelman ja keskusteluja, tulla Sanan 
koskettamiksi tai parantua rukouksen 
avulla – ja kertoa sitten kokemastaan 
toisaalla.
 Pyhä Henki voi vaikuttaa ihmisiin 
myös suoraan niin, että he lähtevät 
Sanan kuuloon. Eräs hindu oli nähnyt 
unessa kuvan Jeesuksesta. Hän tuli 
vaikutetuksi ja löysi näin kristinus-
kon.
 − Pidämme paastorukouksia 
lähiseutujen asukkaiden puolesta. 
Sitten Pyhä Henki vakuuttaa läheis-
ten kylien ihmiset, jotta he pyytävät 
kristittyjä pitämään kokouksia alu-
eellaan, kertoi Pohjois-Intian kirkon 
(CNI) piispa Bijay Kumar Nayak G. 
Udayagirin kaupungista Odishassa. 
Näinkin kuvia suuren bodhipuun leh-
västön alle kokoontuneesta, melkoi-
sesta rukoilijoiden joukosta.

Ovelta ovelle ja
kylästä kylään
Myös kristittyjen henkilökohtaisella 
todistuksella ja teoilla on merkitystä. 
Eräs henkilö oli seurannut Jeyporen 
evankelis-luterilaisen kirkon (JELC) 
kumppanuustoiminnan koordinaat-
tori Angelious Michaelia Facebookin 
kautta vuosia hänen tietämättään.
 Seuraajan sisaren avioliitto kariu-
tui, mikä oli tälle nuorelle miehelle 
vaikeaa. Hän otti yhteyttä seurakun-
nan työntekijään ja on lähentynyt 
Jumalaa ja uskoa Jeesukseen.
 Ovelta ovelle ja kylästä kylään 
-evankeliointi on paikoin näkyvä tapa 
Intiassa. Siihen voidaan käyttää myös 
varsin mielikuvituksellisia keinoja.
 Haastattelemani Nooa on tehnyt 
pitkään monen muun työmuodon 

lisäksi ”taikatemppuevankelioin-
tia”. Hän oli nuorena kiinnostunut 
tempuista ja oli niitä harjoitellut. 
Kun Nooa nykyisin menee johon-
kin kylään, usein kaveriensa kanssa, 
hän kutsuu ihmisiä koolle ja näyttää 
taikatemppuja. Jokaiseen temppuun 
hän sisällyttää jonkin tarinan tai asian 
evankeliumeista.
 Nooan isä oli aikoinaan paimen ja 
alkoholisti. Isä ja neljä muuta paimen-
ta tuli uskoon, kun heidän kyläänsä 
Tamil Nadun osavaltiossa saapui 
evankelista. Kylässä ei tuolloin ollut 
ensimmäistäkään seurakuntaa. Nooan 
isä opiskeli Raamattua ja lopulta työn 
hedelmänä syntyi neljä seurakuntaa. 
Nooa asuu ja toimii lähinnä Goan osa-
valtiossa.
 Pastori Sanjeev Andhra Pradeshin 

Arakusta sanoi, että varsinkin monet 
nuoret tekevät Ovelta ovelle -lähetys-
tä. Minulle esiteltiin esimerkiksi pai-
kallinen evankelista, joka on saanut 
johdattaa 140 ihmistä Jeesuksen luo. 
Ovilla jaetaan myös Uusia testament-
teja.
 Intian luterilaisten kirkkojen yh-
teistyöelimellä (UELCI) on Tamil Na-
dun Chennaissa kaikille uskonnoille 
avoin keskustelukahvila ja rukoustila. 
Ajatuksena on, että ihmisen pitää hoi-
taa kahta suhdetta: suhdetta Juma-
laan ja kanssaihmiseen – myös toisen 
uskonnon edustajaan.
 Kahvilassa käy eri uskontoja tun-
nustavia ja heille on myös yhteinen 
rukoustila. Siellä oli Bhagavad Gita 
ja Koraani Raamatun seuralaisina. 
Hindulainen swami, buddhalaisia 
munkkeja ja muslimeja käy keskuste-
lemassa kristittyjen kanssa.

Apuna ovat myös
parantumiset
Kristityt ovat jo lähetystyön alkuajois-
ta rakentaneet Intiaan sekä sairaaloita 
että kouluja, joilla on hyvä maine. 
Pääosa niiden palveluiden käyttäjistä 
on muita kuin kristittyjä.
 Kuulin monia kuvauksia ihmisistä, 
jotka ovat tulleet sairaaloissa uskoon. 
Pastori Sanjeevin mukaan kristityt 
antavat kylissä myös lääketieteellistä 
apua. Parantumisia Jeesuksen nimes-
sä tapahtuu melko usein rukousko-
kouksissa. Tieto rukouksen avulla 
parantuneista saa muita uskontoja 

Erkki Salo

Evankeliumi välittyy paikallisesti
uusiin kyliin Intiassa
Jotta jonkin uuden kylän tai alueen asukkaat saavat kuulla Intiassa ilosanoman, tarvitaan Pyhän Hengen vai-
kutusta ja paikallisia tekoja. Joku aloittaa esimerkiksi naisten rukousryhmän tai kotonaan radiopiirin kuunte-
lijoille. Joku kiertää kertomassa kristinuskosta ovelta ovelle, joku näyttää mallia hyvillä teoillaan.

3

61

2
4

1 AFAR ”Sen jälkeen, kun ihmiset 
ovat alkaneet kuunnella tätä 
ohjelmaa, hekin, joiden mukaan 
kristityillä on kolme tai jopa use-

ampia jumalia, ovat alkaneet ymmärtää 
Jumalan kolmiyhteyttä.” Bushra Radio 
Dongolo

2 ARABIA “Olette suuri siunaus 
meille Syyriassa. Kiitän Jumalaa 
internetistä ja satelliittikanavis-
ta. Niiden avulla tulimme tun-

temaan Jeesuksen, uskon ja rukouksen. 
Kiitos koko sydämestäni!” SAT-7 Arabic

3 FARSI ”Elän Iranissa pienes-
sä kylässä, jossa ei ole muita 
kristittyjä. Käännyin kristityksi 
kahdeksan vuotta sitten, kun 

Jumala puhui ensin unien ja sitten tv-

ohjelmienne kautta. Mutta vieläkään en 
omista Raamattua. Toivon saavani sen 
ja saada pitää sitä kädessäni ja lukea.” 
SAT-7 Pars

4 MANDARIINIKIINA ”Olin ystä-
väni kanssa, joka etsii totuutta. 
Juttelimme kaikenlaista aja-
tuksistamme ja elämästämme 

ja myös radio-ohjelmastanne Avoimin 
silmin. Me kumpikin pidämme siitä 
kovasti. Lempeä äänenne ja sanomanne 
koskettaa sydäntä.” Voice of Salvation 
(Pelastuksen ääni)

5 MUNDARI ”Haluan kiittää teitä, 
että annatte radio-ohjelmissa 
puhelinnumeron, johon kuunte-
lijat voivat soittaa ja saada apua 

ja rukoustukea. Monesti elämä tuntuu 

”Toivon saavani Raamatun”

toivottomalta, mutta ohjelmien kuun-
teleminen auttaa ja tieto siitä, että on 
olemassa ryhmä ihmisiä, joilta voin aina 
tarvitessani pyytää apua. Jo pelkästään se 
tieto vahvistaa minua hengellisesti. Siis 
kiitos paljon kaikille tässä työssä oleville 
kaikista ponnisteluistanne hyväksemme.” 
TWR-Intia

6THAI ”Kuuntelen radio-ohjel-
maanne, joka on juuri loppumas-
sa. Olen kuunnellut jo noin vuo-
den. Joka kerta aiheet koskettavat 

minua. Huomaan, että elämäni muuttuu 
aina paremmaksi, kun noudatan ohjel-

massa mainittuja ohjeita. Alusta saakka 
mielessäni on ollut kysymys: uskonko, 
että Jumala todella on olemassa? Jos en 
olisi tästä varma, en soittaisi vastaajaan-
ne näin myöhään illalla. Haluaisin saada 
raamattukirjekurssin ja alkaa käydä seu-
rakunnassa. Vaimoni ei ole tätä vastaan, 
sillä kuuntelemme yhdessä. Olen 53-vuo-
tias ja meillä on kaksi poikaa. Olemme 
kautsunkerääjiä ja työssä viidestä aamulla 
kymmeneen illalla. Ehdimme hyvin kotiin 
ennen ohjelmaa. Tällä puhelulla kerron 
teille, että olen ottanut Jeesuksen vastaan 
elämääni.” FEBC-Thaimaa

5

”Taikatemppuevankelista” Nooa 
ottamassa omakuvaa. Hän sisällyttää 
jokaiseen temppuunsa jonkin tarinan 
tai asian evankeliumeista.

Erkki Salo
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Kristittyjen kyliä on Odishan osavaltiossa monia. Khond-kansan yhdessä kylässä on pai-
kalla päiväsaikaan vain muutama ikäihminen, jotka kuivattelevat mausteita. Muut ovat 
metsä- ja peltotöissä. Koska kylään on saatu sähkö, kyläläiset voivat katsoa TWR-Intian 
hindinkielisiä televisio-ohjelmia.

Arakun kaupunki sijaitsee Andhra Pradeshin osavaltiossa, aivan Odishan rajan 
takana. Pastori Sanjeev esittelee suomalaisvieraille ja JELC:n kumppanuustoi-
minnan koordinaattori Angelioukselle (oik.) aluettaan, jossa hän toimii 26 seura-
kunnan pastorina apunaan evankelistoja.

Erkki SaloErkki Salo

Erkki Salo

Kymmeniä koululaisia otti Sansan Timo Reuhkalan ja Erkki Salon laulaen vastaan kristittyjen asuttamassa 
”koulukylässä”. Siellä on myös asuntola, johon naapurikylien lapset viikoiksi majoittuvat. Useimmat lapset 
eivät ole kristityistä perheistä, mutta Intiassa kristilliset koulut ovat hyvässä maineessa.

tunnustaneita mukaan kylien rukous-
piireihin, ja näin seurakuntien määrä 
vähitellen kasvaa.
 Piispa Bijay Kumar Nayak kertoi 
aivomalariaan sairastuneesta naises-
ta. Lääkärit sanoivat, ettei mitään ole 
enää tehtävissä. Piispa ystävineen 
rukoili sairaalassa naisen puolesta 
Jeesuksen nimessä. Malaria väistyi. 
Piispa näytti iloisena kuvan naisesta 
nykyisellään.
 Lepralähetti Daniel Tamil Nadusta 
putosi nuorena puusta ja halvaantui 
jaloistaan. Hän joutui raahautumaan 
eteenpäin käsiensä varassa.
 − Pyydä poika, että Jeesus paran-
taa sinut, sanoi Danielin uskovainen 
isä puolen vuoden kuluttua. Daniel 
pyysi viikon ajan. Viikon kuluttua 
hän nousi seisomaan, ja halvaus lop-
pui siihen.
 Sittemmin Daniel on toiminut 
lepralähettinä ihmisille, joita kukaan 
muu ei halua eikä uskalla auttaa. Hän 
on myös aloittamassa TWR:n radio-
ohjelmien käyttöä evankelioimistyös-
sään.
 Monet haastattelemani ihmiset 
painottivat parantumisten merkitystä 
evankelioimisen välineenä; sanoohan 
Jeesus Matteuksen kymmenennessä 
luvussa: ”Parantakaa sairaita, herättä-
kää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja 
ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette 
saaneet, lahjaksi antakaa.”

Median rooli ei
ole vähäinen
Media on tärkeä osa herätyksen 
työkaluvalikoimaa. Erityisesti näin 
on uusien ihmisten tavoittamisen 
ensivaiheessa ja etäällä toisistaan asu-
vien kristittyjen hengellisen kasvun 
moottorina.
 Kun kylään on pystytetty kaiu-
tin, joka välittää radio-ohjelmaa, tai 
on voitu perustaa kuuntelijaryhmä 
jonkun kotiin radion ympärille, ollaan 
hyvässä alussa. Kun alueelle vakiin-
tuu seurakuntatyötä, seurakunnat 
jatkavat usein siitä, mihin median 
tavoittava työ päättyy. 
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OHJELMA
LAUANTAI 26.5. 
9:30      Imoittautuminen ja kahvit
10:00 Avajaiset
  Leena Broman (Vivamo), Raili Rantanen  
  (Lohjan srk), Merja Kauppinen ja  
  Kun Jumala on vaiti -raamattuopetus,  
  Marko Pihlajamaa. Juonto Tea Rasi.
11:00  Yhteys Intiaan, osa 1, Augustin Bhuinya  
  (TWR-Intia), juonto Tea Rasi.
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?, Augustin 
  Bhuinya (TWR-Intia).
  4. Rukouksen ihme Toivoa naisille 
  -työssä, Satu Hauta-aho.
14.30  Päiväkahvi
15.00  Yhteys Intiaan, osa 2,
  Augustin Bhuinya (TWR-Intia),  
  juonto Satu Hauta-aho.
16.00  Yhdessä tulevaan
  Jarno Tepora, Juha Auvinen, ulkomaan- 
  työn kandidaatit Petteri ja Joanna  
  Rantamäki, Domini Life, Mervi Viuhko  
  sekä farsinkielisen Nordic Praise -levyn  
  julkistus, muusikko Pekka Simojoki.  
  Juonto Satu Hauta-aho.

17.00  Päivällinen
18.00 Ulkomaantyön kandidaatit esittäytyvät,  
  Ilkka ja Päivi Kastepohja, Petteri ja Joanna  
  Rantamäki, juonto Timo Reuhkala.
18.30  Kristillisen pelimaailman ytimessä, 
  Petteri Rantamäki ja verkkopappi Markus  
  Kartano (Hgin srk-yhtymä), 
  juonto Timo Reuhkala.
19.00  Sanan ja rukouksen ytimessä, 
  Pekka Simojoki ja Seija Uimonen,  
  juonto 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,  
  juonto Pekka Kiuttu.
9.45   Lähetettyinä palvelemaan – kertomuksia 
  kutsumuksesta, vetäjät Mervi Viuhko ja  
  Pekka Kiuttu.
11.00  Messu, kv. työn asiantuntija Anssi  
  Almgren (Espoon hpk) ja Juha Auvinen. 
  Sansan työntekijöiden ja 
  vapaaehtoisten siunaaminen.
12.30  Lounas
13.00  Paratiisin portit -näytelmä. 
  Omakustanteinen.
14.00  Iloa yhteydestä -juhla, Sansa 45 vuotta,  
  Juha Auvinen, Augustin Bhuinya ja professori  
  Veli-Matti Kärkkäinen, juonto Mervi Viuhko.
15.30  Juhlakahvit

INFO

Musiikista vastaavat päivillä Soihtu-kuo-
ro, Pekka Simojoki sekä Timo Lankinen ja 
Satu Ranta.

Kohtaamisten ja tarinoiden ilta PE 25.5 
klo 18 Vivamon Leirikartanon takkahuo-
neella. Mukana Supriya Suraj (TWR-Intia) 
kertomassa naisten ja kristittyjen tilan-
teesta Intiassa. 

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

Paratiisin portit Anna-Mari Kaskisen 
käsikirjoittama Vivamon Raamattuky-
län uutuusnäytelmä, 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. Jäljellä 
olevia voi kysellä: Vivamon vastaanotto, 
vivamo@sana.fi tai p. 020 768 1760. 
Muista mainita ruoka-allergiat ja -valiot.
Pysäköinti Vivamon parkkipaikalla. 
Tilaa on myös linja-autoille.

Muutokset mahdollisia. Ohjelma päivit-
tyy netissä sansa.fi/MLP18 

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

Lämpimästi tervetuloa!

Medialähetyspäivät Lohjan Vivamossa 26.−27.5.2018

     Yhteyden ytimessä

1/4      

Liite: Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2017

Työntekijöitä siunataan matkaan ulkomaille
  SANSAN HALLITUS päätti lähettää Ilkka ja Päi-

vi Kastepohjan TWR-Aasian työyhteyteen Singa-
poreen projektityöntekijöiksi sekä Petteri ja Joanna 
Rantamäen SAT-7 Parsin työyhteyteen Kyprokseen 
lähetystyöntekijöiksi. Jokaisen ensi vuoden alusta ja 
ensimmäiselle työkaudelle (3 vuotta).
 Ilkka siirtyy Sansan mediakehitysjohtajan teh-
tävästä Aasiaan, joka on maailman johtava digi- ja 
sosiaalisen median käyttö- ja kehitysalue. Päivi 
työskentelee kansalaistyön koordinaattorina Jyväs-
kylän Katulähetyksessä, mutta aloittaa syyskuussa 
lähetyskurssin. Hän toimii jatkossa erilaisissa tie-
dottajan ja koordinaattorin tehtävissä Singaporessa.
 Rantamäet tulevat työskentelemään Pars-satel-
liittitelevisiokanavalla kameroiden takana teknisis-
sä tehtävissä, kuten kuvauksessa ja valotekniikassa. 
He ovat molemmat koulutukseltaan sosionomeja. 

Petteri jatkaa kuluvan vuoden Sansan mediakoor-
dinaattorina, Joanna muun muassa kieli- ja eloku-
vatuotannon opinnoissa.

JATKOKAUDELLA aloittaa Elina Braz de Almei-
da ja on jo aloittanut Marja-Liisa Ezzine. Hallitus 
päätti lähettää Elinan 5. työkaudelle Kroatian evan-
kelisen kirkon palvelukseen (3 vuotta) heinäkuusta 
alkaen. 
 Marja-Liisa on kutsuttu uuteen työsuhteeseen 
joulukuusta 2017 ensi vuoden loppuun, tehtävi-
nään maahanmuuttajatyö ja arabiankieliseen tv-
jumalanpalvelukseen liittyvät työt. Hänen työkau-
tensa on järjestyksessään 14.
 Braz de Almeida, Ezzine, Kastepohjat ja Ran-
tamäet siunataan matkaan Medialähetyspäivillä 
Lohjan Vivamossa 27. toukokuuta.

Kastepohjat

Rantamäet
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SANSAN VUOSI 2017
Tiivistelmä vuosikertomuksesta

Vuosi 2017 oli Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) strategiakauden 
2016–2020 toinen vuosi. Toimintansa 44. vuonna Sansa syvensi 
medialähetystyötä erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä vahvistamalla 
kumppanien voimavaroja. Vuositeemana oli Yhteys muodostettu ja 
Kiinan medialähetystyö. Strategian mukaisesti Sansa panosti digitaa-
lisen median käytön vahvistamiseen alueilla, joilla sillä on edellytykset 
tavoittaa suuri joukko käyttäjiä.

SANSA ULKOMAILLA 
Ulkomaisen työn painopisteet
1.  Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Sansan tukemat ja yhteistyökumppanien toteuttamat ohjelmat tukevat kristittyjä 
ja vahvistavat heitä kertomaan evankeliumia lähipiirissään. Samalla kristilliset sisällöt ovat miljoonien ei-kristittyjen ihmisen kuultavissa tai katsottavissa 
radion, television, internetin tai digitaalisen median välityksellä.
 
2.  Mediateknologian mahdollisuudet ovat käytössä. We are social -vuosiraportin 2018 mukaan internetin käyttö on kasvanut 7 prosenttia vuoden 2017 
aikana ja kattaa 53 prosenttia maapallon asukkaista. Vastaavasti sosiaalisen median käyttö on kasvanut 14 prosenttia ja mahdollistaa jo sen, että 42 pro-
senttia maailman asukkaista voi osallistua sosiaaliseen mediaan. Lähes 70 prosentilla on mobiilipuhelin.
 
3.  Yhteistyön syventäminen työn suuntaamisessa. Vuonna 2017 tuimme kumppaneita parhaan mediavälineen valinnassa, arviointitiimin kouluttamises-
sa ja lähetystyöntekijöiden lähettämisessä kumppanin tarvitsemiin tukitehtäviin. Vuoden aikana uudistettiin Sansan ja TWR:n välinen kumppanuussopimus 
ja solmittiin uusi kumppanuussopimus FEBC:n kanssa.

 
4.  Verkostoja ja vapaaehtoisia. Vuonna 2017 Sansasta tuli Luterilaisen 
maailmanliiton Mekong Mission Forumin jäsen. Indonesiassa ja Intiassa 
vahvistimme luterilaisten kirkkojen ja mediajärjestöjen yhteistyötä. Kro-
atiassa työntekijämme ottivat vastaan suomalaisia vapaaehtoisia. 

Intia
Vuonna 2017 Sansa tuki Intiassa neljän Toivoa naisille -työn radio-oh-
jelman sekä 11 vähemmistökielisen radio-ohjelman tuotantoa pääosin 
Gujaratin ja Jharkhandin osavaltioissa.

Sansan ja TWR-Intian pitkäjänteinen yhteistyö kantaa hedelmää maaseu-
dun heimokylissä. Vuonna 2017 valmistunut arviointi Sansan ja TWR:n 
radiotyön vaikutuksista Gujaratin osavaltiossa osoitti radio-ohjelmien 
vaikuttaneen paikallisten kuuntelijoiden kristityksi kääntymiseen ja elä-
mänmuutokseen. Radio-ohjelmien kautta oli opittu tuntemaan kristin-
uskon keskeistä sisältöä, rukoilemaan ja lukemaan Raamattua. Ohjelmat 
auttoivat myös kasvamaan kristittyinä ja pääsemään eroon haitallisista 
tavoista, kuten alkoholismista ja taikauskosta.

TWR-Intia jatkoi Sansan tuella Sinun toivosi -televisio-ohjelman tuotta-
mista TWR:n omassa studiossa. Ohjelmaa lähetettiin Intiassa kristillisellä 
Hyvä uutinen -kaapelitelevisiokanavalla vuoden jokaisena viikkona. 
Intian luterilaisten kirkkojen yhteistyöelimen, UELCI:n, Sansan tukemassa 
viestintähankkeessa koulutettiin ohjelmantekijöitä uusilla vähemmistö-
kielillä. Sansan ja Evankelis-luterilaisen Gossner-kirkon välinen yhteis-
työsopimus uusittiin kolmeksi vuodeksi.
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Yhteys muodostettu –  
Kiinan teemavuosi

FEBC = Far East Broadcasting Company, Kroatia = Kroatian evankelinen kirkko, 
LML = Luterilainen maailmanliitto, TWR = Trans World Radio. Lähettien pro-
sentit (yht. 24 %) on laskettu sen järjestön tai kirkon, jonka työyhteydessä 
he toimivat, lukuihin. Toivoa naisille -työn prosentit (yht. 10 %) ovat mukana 
TWR:n luvussa.

Sansan 
ulkomaantyön menot 

kumppaneittain 
2017
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Aasia
Vuosi 2017 oli Sansalle Kiinan työn teemavuosi. Kiinassa Sansan työ 
painottuu digitaaliseen mediaan. Huippusuosittu WeChat-pikavies-
tinpalvelu on jo yli 900 miljoonan kiinalaisen käyttäjän arkea, myös 
kristittyjen. Palvelun avulla voi jakaa radio-ohjelmia 
tai keskustella uskon ydinkysymyksistä erilai-
sissa käyttäjäryhmissä. Sansan tukeman ja 
FEBC:n kehittämän Baobao-sovelluksen 
avulla voi kuunnella tai ladata satoja 
radio-ohjelmia. Kuukausittain ohjel-
mia ladataan yli miljoona kertaa.

Toinen tärkeä hanke Kiinassa on 
kolmevuotinen seurakuntien joh-
tajille suunnattu Radioseminaari-
koulutus (SOTA). Kiinan protes-
tanttinen kirkko on kasvanut 
maailman suurimmaksi. Etäope-
tuksen tarve on suuri, kun uusia 
seurakuntia syntyy jatkuvasti ja 
raamatuntuntemus on vähäistä. Ra-
dioseminaari-koulutukseen otetaan 
vuosittain noin 500 uutta opiskelijaa. 
Vuoteen 2017 mennessä opintonsa oli 
päättänyt 2 000 opiskelijaa.

Taiwanissa sijaitsevan Sansan yhteistyökumppanin, 
Voice of Salvation -studion, ohjelmia siirryttiin vuoden 
lopulla radioimaan FEBC:n AM-aseman kautta TWR:n kanavien sijaan. 
Kuuntelijapalautteiden kasvu osoitti muutoksen tervetulleeksi. 
Ohjelmat ovat kuunneltavissa myös internetin ja sosiaalisen median 
välityksellä.

Muualla Aasiassa Sansa tuki kristillistä radio-ohjelmatuotantoa ja 
kristillisten internet- tai mobiilisisältöjen tekemistä yhteistyökumppa-
niensa kautta Indonesiassa, Japanissa, Kambodžassa, Kazakstanissa, 
Mongoliassa, Taiwanissa ja Thaimaassa. Vuonna 2017 Sansa aloitti 
uutena hankkeena Toivoa naisille -työn Keski-Aasiassa.

Eila Murphy toimi projektityöntekijänä FEBC Internationalin työyhtey-
dessä asemapaikkanaan Suomi. Eila koulutti Kambodžan Krusa FM:n 
henkilökuntaa arvioinnin tekemiseen ja teki kuuntelijatutkimusta. 
Sansan lähetystyöntekijät Eeva ja Jari Vähäsarja työskentelivät TWR-
Euroopan työyhteydessä Itävallassa. Jari hallinnoi TWR:n teknisiä pro-
jekteja Aasiassa ja Lähi-idässä, Eeva koordinoi koko TWR-Euroopan, 
myös CAMENA-alueen, Toivoa naisille -työtä.

Lähi-itä, Etu- ja Keski-Aasia sekä 
Pohjois-Afrikka
Vuoden aikana Sansa tuki kristillistä radio- ja televisio-ohjelmatuo-
tantoa yhteistyökumppaniensa TWR:n, SAT-7 Arabicin, SAT-7 Kidsin, 

SAT-7 Parsin ja SAT-7 Türkin kautta. SAT-Academy aloitti syksyllä 
omana kanavana tuottaen arabiankielistä koulutelevisio-

ohjelmaa 24 tuntia päivässä. Koulutuskanava palvelee 
erityisesti pakolaisleireissä asuvia lapsia.

Israelissa jatkettiin Caspari-keskuksen tuottaman 
venäjänkielisen raamatunopetusohjelman tukea sekä 
Netivyah-keskuksen heprean- ja venäjänkielisen 
radio-ohjelman tuotannon tukea. TWR:n tuottami-
en arabiankielisten Syyrian ja Jordanian nuorille 
suunnattujen sekä Iraniin suunnattujen farsinkie-
listen radio-ohjelmien tuki päättyi vuoteen 2017. 
Arabiankielisellä radio-ohjelmalla oli enää hyvin 

vähän kuuntelijoita, kun kuunteleminen on siirtynyt 
internetin ja mobiilisovellusten välityksellä tapahtu-

vaksi. Farsinkielisen ohjelman tuottaja jäi eläkkeelle, ja 
ohjelman tuotanto lopetettiin.

SAT-7 Türkin osa-aikainen työntekijä aloitti työnsä asemapaik-
kanaan Suomi. SAT-7:n pyynnöstä Sansa tarjosi hänelle työtilan ja 

samalla työyhteisön Sansan toimistossa. Turkinkielinen Toivoa naisille 
-radio-ohjelmatuotanto jatkui Sansan tuella.

David Ezzine jatkoi Sansan seniorisopimuksella arabiankielisen 
televisio-ohjelman tekemistä ja osallistui SAT-7:n kansainvälisen 
hallituksen ja toimeenpanevan komitean toimintaan. Hän toimi myös 
maahanmuuttajatyössä Suomessa ja äänitti arabiankielisiä saarnoja 
kirkon käyttöön. Marja-Liisa Ezzine jatkoi Sansan lähetystyönte-
kijänä. Hänen vastuullaan oli arabiankielisen televisio-ohjelman 
projektihallinto ja tiedotus. Mittava osa hänen työpanoksestaan kului 
maahanmuuttajatyössä Suomessa. Mikael Tunér toimi Sansan projek-
tityöntekijänä SAT-7 Parsin työyhteydessä asemapaikkanaan Suomi. 
Hän ohjasi ja tuotti aikuisille suunnattuja farsinkielisiä televisio-oh-
jelmia, joita kuvattiin Närpiössä ja Keravalla. Lähetystyöntekijä Sirpa 
Rissanen toimi hanketyöntekijänä SAT-7:n työyhteydessä Nikosiassa. 
Vuoden lopussa valmisteltiin hänen siirtymistään SAT-7:n palveluk-
sesta Kyproksessa Wind FM -radioaseman palvelukseen Mongoliassa.

Nikoo Ordorary siirtyi vuoden 2016 lopussa opiskelemaan Lontoo-
seen ja jäi pois Sansan kansallisen työntekijän tehtävästä. Hänen tu-
kensa siirrettiin farsinkielisille nuortenohjelmille. Parastoo Poortahe-
ri jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä SAT-7 Parsin palveluksessa.

Afrikka
Afrikassa Sansan tuki kohdistui Kamerunin evankelis-luterilaisen 
kirkon radiostudio Sawtu Linjiilan fulfuldenkieliseen työhön Luteri-
laisen maailmanliiton kautta sekä Etiopian evankelisen Mekane Yesus 
-kirkon ja Eritrean evankelis-luterilaisen kirkon afarin-, amharan-, 
oromon- ja tigrinjankieliseen radio-ohjelmatuotantoon TWR:n kautta.

Eurooppa
Sansan pitkäaikainen yhteistyö Kroatian evankelisen kirkon kanssa 
jatkui. Sansa tuki mm. kirkon musiikki- ja kirjallisuustyötä sekä tavoit-
tavaa nuorisotyötä. Sansa tuki myös kirkon radio- ja tv-työtä kustanta-
malla ohjelmien tekemistä useiden paikallisasemien kautta. Ohjelmia 
tekemisestä vastasivat kirkon työntekijät.

Sansan lähetystyöntekijä Elina Braz de Almeida jatkoi Kutinan seura-
kunnan kirkkoherrana. Hän oli äitiyslomalla 14.2.–15.12.2017. Nenad 
Hadžihajdić jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä Kroatian kirkon 
radiotyössä ja Kutinan seurakunnassa. Kroatian kirkko kutsui vuoden 
aikana Sansan senioreista Seija Uimosen sekä Matti ja Tuula Korpi-
ahon lyhytaikaiseen vapaaehtoistyöhön.

Venäjällä tuettiin Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon viestintätyötä 
Pietarissa sekä rovastikunnallista mediatyötä Karjalan tasavallassa. 
Oksana Dyba jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä Karjalan rovasti-
kunnan mediakoordinaattorina.

Lähi-itä sisältää myös Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afrikan alueet. Afrikka 
sisältää Etiopian, Eritrean sekä Kamerunin ja muut fulfuldenkieliset alueet.

Sansan 
ulkomaantyön menot 

alueittain 2017



SANSA KOTIMAASSA
Sansan kotimaisen työn strategisena tavoitteena on innostaa seura-
kuntia ja yksityisiä henkilöitä tukemaan medialähetystyötä. Refor-
maation merkkivuosi läpäisi toimintaamme monin tavoin. Medialä-
hetyspäivien sijaan Sansa oli mukana valtakunnallisilla Kirkkopäivillä 
19.–21.5.2017 Turussa.
 
Viestintää monilla kanavilla
Viestinnän pääosassa olivat sosiaalinen media sekä sansa.fi- ja seu-
rakuntalainen.fi-sivustot. Lisäksi viestintää tapahtui Lähde-lehden 
välityksellä, radiossa sekä eri tapahtumien ja vierailujen yhteydessä.

Sansan viestinnän kärkenä oli sansa.fi-sivusto, jonka uudistamista 
jatkettiin. Sivuston kävijämäärät kaksinkertaistuivat. Sansan netti-
sivuilla julkaistiin uutta sisältöä viikoittain. Sansa.fi:n suosituin osio 
oli ”rukousseinä”. Päivittäin julkaistavien rukousaiheiden määrä mo-
ninkertaistui vuoden aikana. Seurakuntalainen.fi-sivustolla julkaistiin 
ennätykselliset 48 Sansan tuottamaa uutista ja blogikirjoituksia.

Sosiaalisessa mediassa Sansan tuottama sisältö kasvoi sekä määrässä 
että näkyvyydessä. Sansan Facebook-sivujen tykkääjien määrä nousi 
3 224:stä 3 740:een ja Twitter-seuraajien määrä 285:stä 367:ään. 
Reformaation merkkivuonna uutta olivat Terveisiä #Twittenbergistä 
-twiitit, joissa käytiin viikoittain läpi Martti Lutherin elämää, puheita 
ja kirjoituksia.

YouTuben Sansa TV -kanavalla julkaistiin 12 uutta videota, joista viisi 
oli Sansan omia ja seitsemän ulkomaisten kumppanien tuottamia. 
Summer Mission School julkaisi omalla kanavallaan kolme videota. 
Keräystiimi kehitti Lähetysaika-formaatin, jolla julkaistiin video-
ohjelma kuusi kertaa YouTuben Lähetysaika-kanavalla. Videotiimi teki 
yhteistyötä Kirkkopalveluiden kanssa Kirkkopäivä-videoiden julkai-
semiseksi. Vuonna 2017 julkaistuista videosta ylivoimaisesti eniten 
katsojia sai Myriamin tarina lähes kolmellatuhannella katsojakerralla.

Lähde-lehti ilmestyi viisi kertaa, joista kaksi Sana-lehden yhteydessä. 
Lähde oli tilattavissa maksullisena ja saatavissa Sansan jäsenetuna. 
Lisäksi sitä jaettiin seurakuntiin. Lähde-lehden isoimmat omat jakelut 
olivat kolehtipyhäpostitus (painos 16 700 kpl) ja rekisteripostitus 
(painos 19 600 kpl). Vuoden aikana kaksi rukouskalenteria julkaistiin 
Lähde-lehden liitteenä, ja lehti oli edelleen Putiikin merkittävin mark-
kinointikanava. Ristiaalloilla-julkaisu ilmestyi kuusi kertaa. Postitse 
sillä oli noin 3 000 ja sähköisesti noin 2 500 vastaanottajaa.

Domini Life 
Domini Life on kristillistä elämäntapaa tukeva älypuhelimen pie-
noisohjelma, joka julkaistiin joulukuussa Turun Kristuspäivässä. Nimi 
Domini Life kätkee sisäänsä uskontunnustuksen Domini Herran (lat.) 
Life elämä (engl.). Mobiilisovellukseen sisältyy pelillinen ominai-
suus, jossa kerätään raamatullisia hahmoja. Sovellus kannustaa ilon 
ja huumorin kautta toimimaan ja aktivoimaan yhteyttä Jumalaan. 
Vuoden 2017 loppuun mennessä sovellus oli ladattu yli 2 500 kertaa 
ja päivittäin aktiivikäyttäjiä oli lähes 400.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa. 
Hankkeen teknisestä toteutuksesta vastasi Valu Digital Oy. Media-
sisältöjen osalta mobiilisovellus kokosi yhteen useita kristillisiä 
toimijoita. Taloudellista tukea hanke sai Kirkon Mediasäätiöltä ja Esa 
Haaramon Muistosäätiöltä.

Raamattu kannesta kanteen 20 vuotta
Vuonna 2017 Rkk-radio-ohjelma täytti 20 vuotta. Sitä juhlittiin Radio 
Deissä 90 minuutin mittaisella suoralla 20-vuotisohjelmalla, joka 
jaettiin myös Facebookissa. Vuoden aikana Rkk-ohjelman jaksoja 
tuotettiin 260. Uusinnat mukaan laskettuna ohjelmajaksoja radioitiin 
yhteensä 1 404 vuodessa, viitenä päivänä viikossa kahden radioase-
maverkoston (Radio Dei, Järviradio) kautta.

Rkk-ohjelma tavoitti Suomessa viikoittain 100 000–150 000 eri 
kuuntelijaa. Sitä radioitiin lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Ohjelma oli 
kuultavissa myös internetsivujen sekä mobiilisovelluksien kautta 
kaikkialla maailmassa. Sovelluksilla on 21 315 aktiivista käyttäjää 
kuukaudessa. Uusia sovelluksen latauksia tehtiin vuoden aikana yli  
6 000 kappaletta.

Seurakuntayhteistyö
Tavoitteenamme on miettiä seurakuntien kanssa yhdessä, mitä media-
lähetystyö on seurakuntien näkökulmasta. Kumppanuuden syven-
täminen toteutui erityisesti tapaamalla ja rohkaisemalla lähetystyön 
vastuunkantajia seurakunnissa sekä tukemalla maahanmuuttajatyötä.

Vuoden 2017 päättyessä Sansalla oli 212 yhteistyösopimusta 176 
seurakunnan tai kappeliseurakunnan sekä neljän järjestön kanssa.

Vierailuja tehtiin kertomusvuonna 159 eri seurakunnassa tai kappeli-
seurakunnassa. Seurakuntavierailuja oli yhteensä 441. Työntekijöiden 
ja lähettien rinnalla vierailuja seurakuntiin tekivät seniorityöntekijät, 
vapaaehtoiset aluetyöntekijät sekä Sansa- ja Toivoa naisille -lähettiläät.

Sansan hiippakunnittain nimetyt yhteyshenkilöt tekivät yhteistyötä 
kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien kanssa. He osallistuivat 
lähetysjärjestöjen edustajien tapaamisiin ja lähetysseminaareihin. 
Hiippakunnallisiin tilaisuuksiin kutsuttiin Sansan avainhenkilöitä 
alueellisesti.

Maahanmuuttajatyö
Marja-Liisa ja David Ezzine vierailivat aktiivisesti seurakunnissa, 
vastaanottokeskuksissa ja kodeissa tapaamassa arabiankielisiä maa-
hanmuuttajia. David Ezzine äänitti joka viikko uuden arabiankielisen 
saarnan, jonka Kirkkohallitus lähetti sähköpostitse seurakuntiin, jotka 
tekevät työtä arabien keskuudessa.

Syksystä 2017 alkaen Sansan verkkosivuille ja SoundCloud-palveluun 
tallennettuja saarnoja on voinut kuunnella tai lukea missä päin maa-
ilmaa tahansa. Sansa.fi/arabic-sivulla on lisäksi suomalaisia varten 
muutama saarnaan liittyvä kysymys, joita voi käyttää apuna keskus-
teluissa. Sansa.fi/Hope-sivu palveli erikielisiä turvapaikanhakijoita, 
pakolaisia ja maahanmuuttajia tarjoamalla suoria linkkejä kristillisiin 
mediasisältöihin.

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta valitsi Sansan yhdeksi strate-
giseksi lähetyksen ja diakonian kumppanijärjestöksi. Kumppanuut-
ta pyritään toteuttamaan erityisesti seurakunnan yhteisöllisessä 
Marhaban-keskuksessa.

Verkostotoiminta
Verkostotoiminnan kokonaisuuteen kuuluvat yleisen vapaaehtoistoi-
minnan lisäksi Toivoa naisille ja muu pienryhmätyö, nuorten aikuisten 
tavoittaminen ja verkostomatkat.

Sansan työyhteydessä toimi lähes 580 vapaaehtoista ja talkoolaista. 
He palvelivat mm. postitustehtävissä Sansan toimistolla, järjestäen 
tapahtumia, vierailemalla seurakunnissa ja tekemällä käännöstöitä tai 
graafisia taittotöitä.

Vuoden 2017 lopussa Sansan yhteydessä toimi kaikkiaan 182 
pienryhmää, joista 99 Toivoa naisille -ryhmiä ja 83 muita ryhmiä. 
Pienryhmiä rohkaistiin kantamaan vastuuta lähetystyöstä omissa 
seurakunnissaan ja tekemään medialähetystyötä tunnetuksi. Monet 
pienryhmäläiset olivat aktiivisesti mukana Sansan valtakunnallisessa 
kirkkopyhässä.
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Summer Mission School (SMS) eli Lähetyksen kesäkoulu toteutettiin 
heinäkuussa nuorille ja nuorille aikuisille Kroatian Kutinassa yhteis-
työssä Kroatian evankelisen kirkon työyhteydessä toimivan M18-ryh-
män kanssa. Neljäviikkoisella kurssilla oli kuusi osallistujaa Suomesta. 
Vuoden aikana kolme opiskelijaa ja kahdeksan vapaaehtoista oli 
harjoittelujaksolla Kutinan seurakunnassa. Tuusulan ja Keski-Lahden 
seurakunnat järjestivät myös rippileirin Kutinassa.

Vuoden aikana toteutettiin useita verkosto- ja ystävämatkoja. Sansan 
vapaaehtoisille järjestettiin kaksi koulutusviikonloppua Lohjan Viva-
mossa yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa.

Toivoa naisille -työ
Vuosi 2017 oli Toivoa naisille -työn juhlavuosi ja muutosten vuosi. 
Työmuoto täytti 20 vuotta ja sai uuden brändin. Kansainvälisen TWR 
Women of Hope -työn nimen ja logon uudistaminen johti myös suo-
menkielisen Toivoa naisille -työn materiaalien uudistamiseen. Vuoden 
kohokohtana oli Toivoa naisille -työn kansainvälisen johtajan, tohtori 
Peggy Banksin vierailu Suomessa marraskuussa. Uusia tukikohteita 
olivat Keski-Aasian Toivoa naisille -työ ja Kätketyt aarteet -hanke. 
Uudet toivoanaisille.fi-sivut julkaistiin syksyllä. Kätketyt aarteet 
-hankkeen hyväksi suunniteltiin Putiikin myyntituotteeksi lakupaketti 
ja ihmiskaupan vastaisen työn tunnus.

Vuoden aikana järjestettiin kolme tapahtumaa: Toivoa naisille -leiri 
Turun seudulla ja Helsingin aluetapahtuma. Suurin tapahtuma oli 
Pirkkalassa 18.11. pidetty Uskomaton nainen konferenssi, jossa oli 
270 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Tapahtumat
Kirkkopäivät Sansa osallistui Kirkkopäiville Turussa 19.–21.5.2017. 
Sansalla oli päivillä omia ohjelmakokonaisuuksia ja esittelypiste.
Medialähetyksen elopäivät järjestettiin Lohjalla Vivamon kurssi-
keskuksessa 18.–20.8. teemalla Yhteys muodostettu.
Sansan valtakunnallinen kolehtipyhä oli 19.2. Kolehtipyhän 
aiheena oli medialähetystyö Kiinassa.
Aluetapahtumia järjestettiin Tampereella, Jyväskylässä ja Oulus-
sa. Tampereen aluetapahtuma oli samalla Sansan reformaation 
merkkivuoden päätilaisuus.
Run for Missions -juoksuhaaste toteutettiin ensimmäisen kerran 
Tampere Maratonin yhteydessä 16.9.2017. Mukana olivat Pirkkalan 
seurakunnan, Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Sansan joukkueet 
sekä juoksijoita mm. Heinolan ja Hyvinkään seurakunnista. 

Varainhankinta 
Sansan lähetyskannatus supistui edellisestä huippuvuodesta. 
Seurakuntatulot, yksityislahjoitukset ja testamenttitulot laskivat 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 keskityttiin sähköiseen 
varainhankintaan, keräyksiin ja uusien kuukausilahjoittajien löytämi-

seen. Keräyspuolella tapahtui pieni notkahdus, kuukausilahjoitustulot 
nousivat ja muut varainhankinnan yksityiset tulot pysyivät edellisen 
vuoden tasolla.

Sähköinen lahjoittaminen jatkoi kasvuaan. Kuukausilahjoitussopi-
musten määrä nousi 83 (57/2016) sopimuksella. Kuukausilahjoitus-
sopimuksia oli vuoden lopussa 651 (568/2016). Kokonaisuudessaan 
yksityisen lähetyskannatuksen lähes 1,56 miljoonan euron tavoit-
teesta jäätiin vajaa kaksisataatuhatta euroa.

Vuoden 2017 päättyessä Medialähetys Sanansaattajilla oli 182 varsi-
naista jäsentä, joista seurakuntajäseniä oli 74 (74). Kannattavia jäseniä 
oli 796 (770).

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Vuoden 2017 lopussa Sansan palveluksessa oli 35 työntekijää 
(35/2016), joista 34 oli päätoimisia ja yksi sivutoiminen. Päätoimisista 
seitsemän oli lähetys- ja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä. Lisäk-
si Sansan työyhteydessä toimi kaksitoista seniorityöntekijää.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin 20.5. Turussa Kirk-
kopäivien yhteydessä ja 25.11. Hyvinkäällä. Hallitus kokoontui kuusi 
kertaa. Strateginen johtotiimi kokoontui 11 kertaa. Operatiivista työtä 
toteuttivat lukuisat tiimit yhdessä viikoittain kokoontuneen prosessi-
tiimin johdolla. 

TALOUS
Sansan kokonaistuotot olivat 3 270 214 euroa (2016: 3 641 247), 
laskua edellisvuoteen 10,2 prosenttia. Lähetyskannatustuotot olivat 
3 127 391 euroa (3 496 925), joka on 10,6 prosenttia vähemmän edel-
lisvuoteen verrrattuna. Seurakuntien talousarvio- ja vapaaehtoinen 
kannatus oli yhteensä 1 811 461 euroa (1 866 823), kolme prosenttia 
vähemmän kuin edellisvuonna.

Yksityinen vapaaehtoinen kannatus ilman testamenttilahjoituksia oli 
yhteensä 1 283 732 euroa (1 488 001). Edelliseen vuoteen verrattuna 
yksityinen vapaaehtoinen kannatus laski 13,7 prosenttia. Laskua oli 
erityisesti keräysten tuotoissa, 61 000 euroa. Testamenttilahjoitukset 
ovat useana vuonna toimineet tulojen ja menojen tasapainottajana. 
Niiden osuutta on kuitenkin vaikea ennakoida. Vuonna 2017 testa-
menttituotot olivat 32 000 euroa (142 212) ja jäivät 110 000 euroa 
edellisvuotta pienemmiksi.

Kokonaiskulut, netottamatta liiketoiminnan tuloja ja menoja, olivat  
3 404 206 euroa (3 290 875). Kasvua edellisvuoteen oli 3,4 prosent-
tia, mutta budjettiin verrattuna kuluja oli 3,5 prosenttia eli 123 000 
euroa vähemmän. Kulujen alittuminen johtui pääasiassa tietyissä 
ulkomaisissa hankkeissa toteutetuista joustoista, muutoksista lähet-
tien rekrytointisuunnitelmissa sekä euron ennakoitua paremmasta 
vaihtosuhteesta dollariin nähden. Kulujen jakaantuminen huomioiden 
liiketoiminnan nettotulos oli kertomusvuonna seuraava: ulkomaisen 
työn kulut 56,9 prosenttia (58,8), ulkomaisen työn tukitoiminnan kulut 
32,8 prosenttia (31,9) ja yleishallinnon kulut 10,3 prosenttia (9,3).

Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 988 590 euroa. Tilikauden tulos 
muodostui 133 271 euroa alijäämäiseksi, mikä on 4 prosenttia kai-
kista tuloista. Kertomusvuoden lopussa ei ollut pitkäaikaista vierasta 
pääomaa.

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



tsekkiin

MARJA SOIKKELI marja.soikkeli@sansa.fi

  NUORET JA MEDIA ovat miltei erottamattomia. Mie-
lessäni näen nuorten innostuvan lyhytvideokursseistamme 
ja medialähetystyöstä seurakunnissa. Valtaosa lähetystyön 
tukijoista harmaantuu vauhdilla, joten uutta kipinää tulisi 
sytytellä vauhdilla.
 Tällä hetkellä seurakuntien työntekijöiden ja seurakun-
talaistenkin yleinen kiinnostus suuntautuu enimmäkseen 
kirkon kansainvälisiin yhteyksiin ja ulkomaanapuun. Lä-
hetystyölle tarvitaan siis uutta nostetta.

HELMIKUUSSA ALKOI tapahtua. Lähetystyö nousi 
esille kristillisissä lehdissä. Otsikoissa näkyivät Suomen 
Lähetyslentäjät ry:n hakemus kirkon lähetysjärjestöksi 
ja piispainkokouksen raportti Missiologinen tuntemus ja 
osaaminen kirkon työssä.
 Toimintaympäristön muutokset haastavat meitä oppi-
maan uutta. Tervehdin tätä keskustelua ilolla. Työpöytäni 
ääressä pohdin juuri näitä asioita. Näkyvyyttä lähetys-
työlle tarvitaan sekä seurakuntatasolla että median kautta 
suurelle yleisölle.

MUUTTUVASSA TOIMINTAYHMPÄRISTÖSSÄ lähe-
tystyötä tukeva toiminta tarvitsee päivitystä. Olen pohti-
nut avainhenkilötapaamisissa kirkkoherrojen ja kansain-

välisen työn sihteereiden kanssa lähetystyön tilannetta 
seurakunnissa. Tapaamisissa kuuntelen ensin seurakun-
nan kuulumisia.
 Kun kerron medialähetystyöstä ja sen mahdollisuuksis-
ta, saan innostuneen vastaanoton. Nuorten aikuisten ly-
hytvideokurssit, lähetysjärjestöjen yhteistoiminta, esimer-
kiksi Run for Missions -juoksuhaaste, jne. saavat hyvää 
vastakaikua.
 Näistä tapaamisista saan virtaa omaan työhöni. Ja ni-
menomaan yhteistyöhön seurakuntien kanssa.

TÄNÄ KEVÄÄNÄ minua ilahdut-
taa erityisesti kaksi asiaa. Ensiksi 
on upeaa rohkaista nuoria mukaan 
seurakuntien lähetystyöhön. Sansan 
nuorisolähetti-konsepti & nuoret 
lähtijät ja Domini Life -mobiilisovellus 
avaavat siihen mahdollisuuksia.
 Toiseksi Run for Missions -juoksuhaaste 
on saanut useat tahot yhteistyöhön lähetystyön 
hyväksi. Kun lähdetään yhdessä liikkeelle, niin kaikki 
voittavat. Lähetystyö on tätä päivää. Ja yhdessä tekeminen 
ja kumppanuus sen suola. 

Uusi sukupolvi medialähetystyöhön

Mikael Tunér
 

 TADŽIKISTANILAINEN laulaja-
tar Mahin Banu Gazanova nauhoitti 
viime vuonna Suomessa persiankieli-
selle kristilliselle tv-kanavalle sen his-
torian ensimmäistä tadžikinkielistä 
ohjelmasarjaa.
 Kun hänelle tuli nauhoitusviikol-
la terveysongelmia, sain Jumalan 
johdatuksesta juuri sinä aamuna säh-
köpostin toiselta tadžikistanilaiselta 
naismuusikolta Farangis Solievalta. 
Hän tulee toukokuussa nauhoitta-
maan loput jaksot. Pelastuksemme on 
hänessä -sarjassa on muusikon omaa 
todistusta ja omia lauluja.

SYKSYLLÄ 2017 etsin jälleen 
tadžikkikristittyjä, jotka suostuisi-
vat tekemään tv-ohjelmia. SAT-7 
Pars -kanavalla tiedettiin halusta-
ni tehdä ohjelmia persian kielen 
tadžikkiversiolla, ja työtoverit siellä 
löysivät pastori Zafarjon Boibo-
boevin ja hänen vaimonsa Nodira 
Inomzhonovan.
 Suunnittelin Boiboboevin kanssa 
uuden sarjan Elämää antavat viestit. 
Lavastaja Tapio Rantasen kanssa 
päätimme, että lavasteissa olisi kris-
tillisiä tunnuksia. Vain viikkoa ennen 
sovittuja nauhoituksia helmikuussa 
pariskunnan matka peruuntui viisu-
miongelmien takia.

KIRJE KENTÄLTÄ Sansan SAT-7 -uutuus on viime vuoden puolelta alkaen ollut tadžikinkielinen tv-tuotanto 
Pars-kanavalle. Mutkia ja johdatusta on riittänyt ohjaajana ja tuottajana toimivan Sansan lähetystyöntekijä 
Mikael Tunérin matkassa.

Mikael Tunér

KUN TÄMÄ ovi pamahti kiinni, 
Jumala avasi toisen: tadžikkipastori 
Rustam Begalievin EU-viisumi oli 
vielä voimassa, ja hän suostui tu-
lemaan Suomeen. Maaliskuussa 
nauhoitimme Närpiön Frank Mangs 
Centerin tv-studiolla hänen sarjaansa 
Kristinuskon perusteet. Toista sarjaa 
varten tehdyt lavasteet kristillisine 
symboleineen sopivat tähänkin ohjel-
maan erinomaisesti.

Kun yksi ovi sulkeutuu, Jumala avaa toisen

KUN IRR-TV:N johtaja Hannu 
Haukka ymmärsi, että joidenkin kris-
tittyjen tadžikkien on vaikea matkus-
taa EU-maihin, hän keksi ehdottaa 
ARK Cineman tv-studioita Pietarissa, 
sillä tadžikistanilaiset eivät tarvitse 
viisumia Venäjälle. Maaliskuussa kä-
vinkin tutustumassa johtaja Dimitri 
Ovchinnikovin opastuksella ARK-
studioon. Sen yhteydessä on myös 
kirkko ja majoitustiloja.

 Zafarjon ja Nodira ovat nyt lu-
pautuneet lentämään nauhoituksiin 
Pietariin ensi vuoden alussa. Näin Ju-
mala avasi jälleen uuden oven, jotta 
saamme tehtyä lisää tadžikinkielisiä 
ohjelmia SAT-7 Pars -kanavalle. 

Tadžikistanilainen pastori Rustam Begaliev nauhoittaa 
SAT-7 Pars -kanavaa varten Kristinuskon perusteet -sarjaa.

Liite: Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2017
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HEIKKI REPO hallituksen varajäsen

Meillä on elävä Jumala
  NOIN 15-VUOTIAANA ihastuin palavasti perhetuttujen 

tyttäreen gospel-tapahtumassa. En tiennyt, kuinka lähestyä 
toisella paikkakunnalla asuvaa ihastustani. Päädyin kirjoit-
tamaan kirjeen. Tuskailin, mitä muuta voisin tehdä. Yht-
äkkiä muistin, että voisin myös rukoilla. Aloin päivittäin 
rukoilla vastausta kirjeeseeni.
 Kertomus tuntuu vähäpätöiseltä. Vielä vähäpätöisem-
män kuuloisen siitä tekee se, että kun lopulta sain vastauk-    
 sen, se olikin kielteinen. Silti tuo tapahtumasarja oli minul- 
 le vavisuttava. Jumala toimi juuri minun elämässäni.  
     Kuten 15-vuotiaana, koen edelleen, että lähtemiseni  
     tapahtumaan oli johdatusta. Tuon tapahtumasarjan  
    avulla Jumala juurrutti rukouksen minuun.

SUUNNILLEEN RIPPIKOULUIKÄISENÄ katsoin myös 
ensimmäisen japanilaisen animaatiosarjani, siis animen. 
Tuosta harrastuksesta syttyi minuun rakkaus Japania koh-
taan. Kieltä yritän opiskella päivittäin, sanasto ja merkit ei-
vät lopu hetkessä kesken. On ollut hauskaa jakaa kuusivuo-
tiaan, lukemista harjoittelevan tyttäreni kanssa kokemus 
siitä, kuinka vieraat merkit muuttuvatkin ymmärrettäviksi.

 Olen monesti ihastellut niitä hyvyyden, kauneuden, 
oikeudenmukaisuuden ja vastuunkantamisen periaatteita, 
joita japanilainen kulttuuri parhaimmillaan pitää tavoi-
teltavina. Samalla olen kantanut surua siitä, kuinka harva 
japanilainen tuntee Kristuksen.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT tekee työtä myös 
Japanissa tukemalla Keikon kirjelaatikko -nimistä radio-oh-
jelmaa. Siinä Keiko lukee yleensä yhden kuuntelijakirjeen ja 
vastaa siihen sekä rukoilee kuuntelijan puolesta. Ohjelmalla 
on ollut suuri merkitys. Eikä ihme – emmekö mekin janoa 
sitä, että Jumala toimii juuri meidän elämässämme?

USKO EI OLE arjesta irrallinen saareke, vaan se koskettaa 
kaikkea ihmisenä olemista. Lähetystyössä tämä näkökul-
ma on luovuttamaton. Me emme ole välittämässä etäisiä 
ideoita ja ajatuksia, vaan Jumalan rakkautta, joka kohtaa ja 
uudistaa ihmisen.
 Ilosanoma Ylösnousseesta – ja sen kautta itse Ylösnous-
sut – kohtaa meidät jokaisen omassa elämässämme ja omi-
en haasteidemme keskellä. 

Erkki Salo

V  oice of Salvationin (Pelas-
tuksen ääni) näky on, että 
kaikki kiinalaiset ympäri 
maailman kuulisivat pelas-
tuksen äänen. Medialähe-

tys Sanansaattajat (Sansa) on tukenut 
mandariinikiinankielistä mediatyötä 
vuodesta 1974. Tällä hetkellä Sansa 
tukee muun muassa Voice of Salvatio-
nin Avoimin silmin -radio-ohjelmaa 
nuorille. Tekeillä on myös mandariini-
kiinankielinen mobiilisovellus.
 Avoimin silmin -ohjelmaa voi 
kuunnella lyhytaaltoradiolla, netissä 
ja esimerkiksi WeChatissa, joka on yli 
900 miljoonan kiinalaisen käyttämä 
sosiaalisen median palvelu. Kuunte-
lijat antavat palautetta enimmäkseen 
lyhyillä WeChat-viesteillä ja teksti-
viesteillä. Palautteet ovat vuosien 
varrella muuttuneet.
 – Aiemmin kuuntelijat etsivät ys-
tävää. He kysyivät, haluaako juontaja 
olla heidän ystävänsä. Nykyään pa-
lautteet ovat yleisempiä. Kuuntelijat 
toteavat, että ohjelma oli hyödyllinen, 
tai he kommentoivat ohjelman käsitte-
lemää aihetta, Brad Yu selittää.
 Manner-Kiinassa vallalla olleen 
yhden lapsen politiikan vuoksi moni 
lapsista oli hemmoteltu mutta sisim-
mässään yksinäinen. Se johti ja johtaa 
yhä vaikeuksiin erityisesti murrosiäs-
sä. Myös varhaisnuorten itsemurhalu-
vut ovat korkeita.
 – Haluamme johdattaa nuoria Jee-
suksen tuntemiseen ja auttaa kohtaa-
maan ongelmia, kuten yksinäisyyttä.

HAASTATTELU Kiinalaiset etsivät Brad Yun mukaan luotettavia tietolähteitä. Voice of Salvation -radiostudio on toiminut 
vuodesta 1974, ja ihmiset ovat oppineet luottamaan ohjelmien tekijöihin. Joistain palautteista käy ilmi, että ohjelmia kuun-
nellaan jo toisessa polvessa. Alkuvuodesta Suomessa vieraillut Brad Yu on Taiwanissa toimivan studion johtaja.

Materialismi voi olla
vainoja vahingollisempaa
Brad Yu mainitsee yhtenä Kiinan 
haasteena talouskasvun ja sen aikaan-
saaman materialismin. Kun talous 
kasvaa, myös monet kristityt vauras-
tuvat. Maalliset ilot ja saavutukset 
vievät helposti kauemmas Jumalasta.
 – Materialismi voi olla vahingol-
lisempaa kuin vainot, sillä ihmiset 
etsivät maallisia mielihyvän lähteitä, 
eivätkä Jumalaa. Myös jotkut pastorit 
haluavat menestystä ja yhä isompia 
seurakuntia.
 Voice of Salvationin radio-ohjelmat 
auttavat kristittyjä takaisin Jumalan 
sanan äärelle.
 – Vaurastumisessa ei ole mitään 
pahaa, mutta sillä on merkitystä, 
kuinka rahaan ja menestykseen suh-
tautuu, Brad Yu muistuttaa.
 Hän pyytää suomalaisia rukoile-
maan, että Kiinan kirkot keskittyisi-
vät Jumalan sanaan ja yhä useampi 
kiinalainen tukisi lähetystyötä – ja 
lähtisi myös itse. Kiinalaisia työsken-
telee paljon rakennusalalla Lähi-idän 
muslimimaissa, ja he ovat tervetullei-
ta. Myös kiinan kieli kiinnostaa näissä 
maissa, sillä kielitaito edistää kaupan-
käyntiä.
 – Se on meille mahdollisuus. Ru-
koilkaa, että Jumala voisi käyttää kii-
nalaisia olemaan siunaukseksi muille 
kansoille, Brad Yu sanoo. 

Kiinalaiset kuuntelevat Avoimin silmin 
-nuortenohjelmaa jo toisessa polvessa

Annaleena Pakkanen

 

Leena Punkari

– Haluamme kiittää suomalaisia, kun olette pitkään 
tukeneet Voice of Salvationia. Olemme kiitollisia sekä 
taloudellisesta tuesta että rukouksesta ja kaikesta, mitä 
olette tehneet kiinalaisten hyväksi, sanovat Brad Yu ja 
Betty Lin. Ruudulla Bradin työtoverit Taiwanissa.

Brad Yu ja Betty Lin taolaisista perheistä
 TAIWANIN TAIPEISSA asuvat Brad Yu ja hänen vaimonsa 

Betty Lin ovat taustaltaan taolaisia. He olivat luokkakavereita jo 
lukiossa ja lähtivät lukion jälkeen samaan yliopistoon. Betty opiskeli japa-
nin kieltä, Brad englantia.
 Bradista tuli kristitty lukiovuosina ja Bettystä yliopistossa. He 
kävivät samassa opiskelijaseurakunnassa ja opintojen loppupuolella ryh-
tyivät suunnittelemaan yhteistä tulevaisuutta.
 Brad Yu aloitti työt Voice of Salvationissa vuonna 2005, johtajana viisi 
vuotta sitten. Betty Lin puolestaan työskenteli teknologiafirmassa, kunnes 
meni teologiseen seminaariin. Hänen kutsunsa on evankelioimistyö lasten 
keskuudessa. Valmistuttuaan kesäkuussa hän toivoo voivansa työsken-
nellä lasten, myös ei-kristittyjen, parissa.
 – Vaikka meillä ei ole omia lapsia, Jumala on laittanut sydämiimme 
rakkauden lapsia kohtaan, Betty Lin kertoo. 
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Mervi Viuhko

Helluntaina muistelemme 
Pyhän Hengen vuodatta-
misen ihmettä (Ap. t. 2), 
kun kaikki kuulivat omalla 

kielellään julistettavan Jumalan suu-
rista teoista.

Helluntain sanoma merkitsee 
vastakohtaa hajaannukselle, joka on 
kuvattuna kertomuksessa Babylonian 
torneista. Tänä päivänä Pyhä Henki 
liittää maailman kaikki kristityt Kris-
tuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja 
yhteen uskoon.
 Jeesus ei lunastanut meitä sattu-
malta. Hän sanoo: ”Ette te valinneet 
minua, vaan minä valitsin teidät, ja 
minun tahtoni on, että te lähdette 
liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä 
hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, 
Isä antaa teille kaiken, mitä minun 
nimessäni häneltä pyydätte.” (Joh. 
15:16).

Jeesus lupaa (Joh. 14), että yhteys 
häneen on koko ajan päällä. Eikä mei-
dän tarvitse jäädä viestittelyssä omi-
en tulkintojemme varaan, sillä Pyhä 
Henki opettaa ja palauttaa mieleem-
me, mitä Jeesus on puhunut.

Jumalan vai ihmisen
matematiikka?
Maailmanlähetyksen ja evankelioimi-
sen konferenssin teemana Tansanian 
Arushassa oli maaliskuussa Hengessä 
eläen: kutsu muutavaan opetuslapseu-
teen. Alkuosa viittaa Galatalaiskirjee-
seen (5:25): “Jos me elämme Hengen 
varassa, meidän on myös seurattava 
Hengen johdatusta.” Teema nosti 
erityisesti esille, kuinka meillä kris-
tityillä on kutsumus muuttaa maail-
maa. Samalla me itse muutumme ja 
kasvamme opetuslapseudessa.
 Mitä Pyhän Hengen vaikuttama, 
muuttava opetuslapseus tarkoittaa 
lahjojemme käytössä?
 Meille jokaiselle on annettu paljon 
lahjaksi. Raamatusta saamme lukea 
tavallisista miehistä ja naisista, joita 

LÄHTEELLÄ Medialähetystyössä saamme joka päivä olla todistamassa helluntain ihmettä. Ihmiset kuulevat 
puhuttavan Jumalan sanaa omalla sydämen kielellään, äidinkielellään. Pyhä Henki vaikuttaa uskon ja yhdis-
tää kristillisten ohjelmien tekijät, kuuntelijat, katsojat, tukijat, esirukoilijat…sinut ja minutkin.

Shutterstock

Jumala kutsui, varusti ja käytti mitä 
erilaisimmissa tehtävissä. Samalla ta-
voin meitä kehotetaan laittamaan lah-
jamme likoon. Jumalalla on tehtävä 
jokaiselle ja hänen työyhteydessään 
aikamme ja lahjamme tulevat siuna-
tuiksi.
 Ihmisen matematiikka on usein 
hyvin minä-keskeinen. Minun kyky-
ni + minun kokemukseni + minun 
koulutukseni + minun luonteeni ja 

Hengessä eläen − kutsu muutokseen

persoonani + minun ulkonäköni ja 
esiintymiseni + minun menneisyyteni 
+ toisten odotukset = Minun mahdol-
lisuuteni vaikuttaa tässä maailmassa. 
Mutta voiko tämä olla Jumalan tar-
koittama tapa ajatella? Luojallamme 
on suuret suunnitelmat meitä varten, 
ja ne kantavat iankaikkiseen elämään 
asti.
 Voisiko Jumalan matematiikka 
ihmistä varten olla enemmänkin: 
Minun suostumukseni ja haluni + 
minun heikkouteni + Jumalan tahto 
ja yliluonnollinen voima = Minun 
mahdollisuuteni vaikuttaa enemmän 
Jumalan kunniaksi tässä maailmassa.
 Omistetaan Jumalan lupaukset 
omalle kohdallemme, puetaan yllem-
me Jumalan taisteluvarustus ja ollaan 
riemulla mukana valloittamassa 
maailmaa evankeliumin ilosanomalla 
lähellä ja kaukana.

Lintuperspektiivistä
Jeesuksen jäljillä
Oletko koskaan tuntenut kaipuu-
ta nousta yläilmoihin katselemaan 
maailmaa ja omaakin elämääsi 
lintuperspektiivistä? Kyyhkynen 

kuvaa Raamatussa Pyhää Henkeä. 
Se symbolisoi osaltaan vapautta sekä 
ainakin minulle maailman näkemistä 
kaikessa laajuudessaan ja moninai-
suudessaan.

Mistä sinä tänään haaveilet suh-
teessa Pyhään Henkeen? Minun 
hassuna haaveenani on päästä kuu-
mailmapallomatkalle niiden alueiden 
yläpuolelle, joilla Vapahtajamme 
kulki eläessään. Katsella, aistia ja 
antaa Pyhän Hengen puhua Jumalan 
sydämeltä asioita minulle, 2000-lu-
vulla elävälle Jeesuksen seuraajalle. 
Uskon, että ylhäältä katsottuna oman 
elämäni ja maailman asiat saisivat 
oikeat mittasuhteet peilattuna siihen, 
mitä tapahtui parituhatta vuotta sit-
ten samoilla seuduilla.

Maailmanlähetyksen konferenssin 
julkilausumassa kuvataan vahvasti, 
mihin meitä nykyajan kristittyjä kut-
sutaan Jeesuksen opetuslapsina. Ei 
vain katselemaan, vaan sitoutuneina 
lähtemään liikkeelle, julistamaan ja 
palvelemaan. Saamme iloiten antaa 
Herralle rakkautemme, sydämemme, 
lahjamme, voimavaramme, luovuu-
temme ja uskollisuutemme. Anna 
sinäkin itsesi siihen tehtävään, johon 
Vapahtaja on sinut opetuslapsenaan 
kutsunut. 

Kirjoittaja, Sansan verkostotoiminnan 
johtaja, osallistui Suomen lähetysneu-
voston (SLN) delegaattina Kirkkojen 
maailmanneuvoston (KMN) maailman-
lähetyksen ja evankelioimisen konferens-
siin Tansanian Arushassa.

Ylhäältä katsottuna oman elämäni ja maail-
man asiat saisivat oikeat mittasuhteet peilat-
tuna siihen, mitä tapahtui parituhatta vuotta 
sitten samoilla seuduilla Lähi-idässä.

Jumalalla on tehtävä jokaiselle ja hänen  
työyhteydessään aikamme ja lahjamme  
tulevat siunatuiksi.

Pohdittavaksi
  KETÄ Raamatun henkilöä mielestäsi muistutat? Millaisilla 

lahjoilla hän oli varustettu? Kuinka hän käytti niitä? 

  TUNNISTATKO omat lahjasi? Listaa kolme lahjaa, joita sinul-
la on ja kolme lahjaa, joissa toivoisit kasvavasi.
 

  OVATKO lahjasi käytössä toivomallasi tavalla? Kuinka voisit 
palvella niillä seurakuntaasi, yhteisöäsi ja perhettäsi entistä 
paremmin? Kirjaa kolme käytännön toimenpidettä ja ryhdy to-
teuttamaan niitä.
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ÄÄNITTEITÄ
Raamattu kannesta kanteen -oh-
jelman opetuksista cd-levyt MP3-
muodossa: Uusi testamentti (624 
luentoa) 130 €, Vanha testamentti 
(810 luentoa) 140 €. TARJOUS: 
Uusi ja Vanha testamentti yhdessä 
ostettuina 240 €.

(15) Lähetys on r(ajatonta) cd 2 € 
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetusta, 
joissa käsitellään Matteuksen 
evankeliumia lähetyksen ja 
kutsumuksen näkökulmasta. 
Opetusosiossa on kysymyksiä 
pohdittavaksi. Lisäksi tosikerto-
muksia maailmalta evankeliumin 
muuttavasta voimasta.

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon 
Raamattu kannesta kanteen 
-radio-ohjelman pohjalta kirjoit-
tamia 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
Pistin ja armo 17,90 €
2. Korinttilaiskirje

Jukka Norvanto
3000 km Lähi-idässä 15 €  
UUTUUS!
Paavalin ensimmäinen lähetys-
matka
(18) Genesis 10 € TARJOUS!
Evankeliumi Mooseksen mukaan
(9) Rajatonta rakkautta 4 €  
TARJOUS!
Lähetyskutsu Matteuksen  
evankeliumissa

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

Liisa Lilja
Äiti, kuulin ukkosen äänen 27 € 
UUTUUS!
Arkea Afganistanissa. Kirjoittaja 
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 puhujaksi.

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

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

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

Michael Coren
Radikaalin islamin sota 
kristinuskoa vastaan 5 €

LAPSILLE
Bethan James −  
Frank Endersby
(17) 365 kertomusta, rukousta ja  
lupausta 19 € UUTUUS!

Sally Ann Wright −  
Frank Endersby 
(16) Omat pienet kirjani 19 € 
UUTUUS!
Rukouskirjani, Raamattuni ja Vau-
vakirjani. Laatikossa kolme kirjaa.

Juliet David − Helen Prole
Raamatun sanaa pienille 15 € 
TARJOUS!

Max Lucado
Ontuva lammas 9 € TARJOUS!

Nooan arkki 8,50 €
Tarrakirja, yli 300 tarraa.

LAHJAKIRJOJA
Sari Savela
(12) Sanoja sinulle − Onneni on 
17 € UUTUUS!

Riitta Lemmetyinen
Tuon taivaallista 24 €
Tarinoita elävästä elämästä.

Taskuvirsikirja + katekismus 
14,90 €
(10) Valtatie 316
Iloiset ihmiset
Sisältävät myös uudet virret, sel-
keät sointumerkit ja nuottikuvat. 
Kovakantisia.

työtä. Kouvolan lakritsia, paino 
500 g. Parasta ennen 30.6.2018.
Tuoksupussi 4 €
Sisältää kuivattua laventelia.
Taskupeili 3 €
Pieni, sievä taskupeili. Väri punai-
nen. Toivoa naisille -logo ja teksti: 
Rakastettu. sansa.fi.

HOPEARIIPUKSIA
(19) Herran siunaus 36 €
Ketjun pituus 45 cm ja laatan 
koko 2,2 cm x 1,1 cm. Korussa 
Herran siunaus muinaishepreaksi. 
Mukana kortti. Suosittu rippilahja 
nuorelle!
(19) Raamattu 31 €
Ketjun pituus n. 44 cm. Raamatun 
koko 1,3 cm. Sopii rippilahjaksi.

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 31.5.2018 
saakka tai niin kauan kuin tavaraa 
riittää. Lähetyksiin lisätään toimi-
tuskulut.

Sansalle annetut tiedot tallentu-
vat asiakasrekisteriimme. Rekiste-
riseloste löytyy osoitteesta sansa.
fi/asiakasrekisteri.

Lähetyskauppa Putiikki 
Hyvinkään toimitalos-
sa, Munckinkatu 67, on 
avoinna keskiviikkoisin 
klo 10−15. Tervetuloa!

KORTTEJA
1-osaiset 1 €/kpl UUTUUS!
2-osaiset 2 €/kpl tai TARJOUS: 
15 €/10 kpl
Sansan 1-osaisia:
(1) Tyttö Kiinasta, lähetyskortti. 
Kannessa: Rukoile – Odota – Luota. 
Kuva: Shutterstock. UUTUUS!
(2) Punakukka, kannessa: ”Rajaton 
on hänen rakkautensa, iäti hän  
on meille uskollinen.” Ps. 117:2.  
Takana: Sydämelliset onnittelut.  
Kuva: Korallipuu Indonesiasta,  
Eila Murphy.
(3) Vene vesille, 

lähetyskortti. Kan- 
nessa: Työnnä vene
wvesille. Takana: Älä  
sano, että olen nuori, vaan mene, 
minne ikinä sinut lähetän” Jer. 1:7. 
Kuva: Valtteri Mulkahainen.
Sansan 2-osaisia:
(4) Rusokirsikka, kannessa: Sydä-
melliset onnittelut. Sisällä: "Herra 
sinun Jumalasi on sinun keskellä-
si, sankari joka auttaa. Hän ilolla 
iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä 
hän rakastaa sinua, hän sinusta 
riemulla riemuitsee." Sefanja 3:17. 
Kuva: Anne Rajala.

Teksti: Valoa kansoille. www.sansa.fi.

Serviettejä
Kahviliinat 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan 
yhdessä, Siunaus matkassasi tai 
Ole Jeesus kanssamme. Värit: 
keltainen, samppanja, valkoinen ja 
limetinvihreä. Sis. 20 kpl.
Tekstit englanniksi: Blessings, God 
bless you and keep you tai God is 
Love. Värit: tummansininen, sini-
nen ja valkoinen. UUTUUS!
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 
luonamme. Auta meitä muista-
maan, että kaiken sulta saan. Värit: 
keltainen, samppanja, valkoinen ja 
limetinvihreä. Sis. 20 kpl.

Toivoa naisille -tuotteita
(14) Kahviliinat 4,20 €/pak. 
UUTUUS!
Väri punainen ja painatus valkoi-
nen (sydäntunnus). Sis. 20 kpl.
Lakurasia 9 €
Kätketyt aarteet on Sansan tuke-
maa ihmiskaupan uhreja auttavaa 

1
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SANSA-TUOTTEITA
(13) Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa lyhyt-
aaltoaluetta. Veivigeneraattorilla 
ladattava akusto. Ei sisällä patte-
reita, joita voi tarvittaessa laittaa 
neljä. Uusi erä.

(20) Pellavapyyhkeet 2 kpl/32 € 
UUTUUS!
Laadukas Jokipiin Pellavan tuote. 
Kaksi pyyhettä lahjarasiassa, sopii 
myös saunatuliaiseksi. Koivikko- 
tai sydänkuvio harmaan sävyissä, 
kpl-koko 45 cm x 55 cm. Mukana 
Sansan tunnus.

Puuvillakassi 4 € TARJOUS!
Ekologinen. Sopii kantohihna-
mitoituksen ansiosta kädessä ja 
olalla kannettavaksi. 100 % puu-
villaa. Koko n. 38 m x 42 cm. Väri 
punainen.

Kosketuskynä 4 € 
Mukana myös kuulakärkikynä ja 
led-valo. Teksti: Valoa kansoille. 
www.sansa.fi.

Valokynä 3 € 
Tyylikäs kuulakärkikynä, mukana 
led-valo. Väri tummanpunainen. 
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(5) Ruusu, kannessa: Onnea. 
Sisällä: "Herra siunatkoon sinua 
ja varjelkoon sinua." 4. Moos. 
6:24. Lisäksi: Lämpimät onnitte-
lut juhlapäivänäsi. Kuva: Timo 
Granström.
(6) Osanotto, kannessa: Lämmin 
osanotto. Sisällä: Suruun osaa 
ottaen. Kuva: Marjaan Kotilainen.

(7) Minna Immosen YO-kortti 
5,90 €
2-osainen jättikortti. Tekstitön.

(8) Korttinippu 5 €/10 kpl  
TARJOUS!
Mukana Sansan 1-osaisia kukka-, 
maisema-, lähetys- ja raamatun-
lausekortteja. Kaikki erilaisia.
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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).

Adoptoisitko Intian?
Näkökulma helppoon 
kuukausilahjoittamiseen

Valitse oma ’adoptiokohteesi’: sansa.fi/kuukausilahjoitus

Useimmat meistä saavat kuukausittain tuloja ja maksamme kuukausittain 
myös veroja ja muita maksuja. Sansa tarjoaa säännöllistä mahdollisuutta 
toteuttaa lähetyskäskyä kuukausittain itselle sopivalla summalla. On hieno 
tunne, kun saa olla mukana jatkuvasti ja uskollisesti.

Sansan Sansan kautta voit kuvainnollisesti adoptoida vaikkapa Intian, tekemällä Intian 
radiotyöhön kohdistuvan kuukausilahjoitussopimuksen. Yhtä hyvin voit ryhtyä 
’kummiksi’ Sansan lähetys- tai projektityöntekijälle tai valita jonkun muun 
kohteen. Etene näin:

1. Valitse lahjoituskohde
2. Solmi kuukausilahjoitussopimus Sansan sivulla
3. Kuukausilahjoitus hoituu e-laskuna helpoimmin
4. Saat etuna mm. 2 Lähde-lehteä ja 6 Ristiaalto-julkaisua / v4. Saat etuna mm. 2 Lähde-lehteä ja 6 Ristiaalto-julkaisua / v
Kohteen voi valita ja sopimuksen saattaa voimaan osoitteessa 
sansa.fi/kuukausilahjoitus

Kysy rohkeasti lisää:
Erkki Salo, erkki.salo@sansa.fi, 050 327 3900
Pirjo Hyövälti, pirjo.hyovalti@sansa.fi, 050 564 3541

Tule mukaan kasvavaan kuukausilahjoittajien joukkoon.
Maailma tarvitsee Maailma tarvitsee evankeliumia!

Lisää Intiasta: sansa.fi/intia
Lisää läheteistä: sansa.fi/lahetit
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Kuukausilahjoittajat kertovat:

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 seurakunnalle 
oma viitenumero: www.sansa.fi > Seurakunnille > Seura-
kuntien viitenumerot

 YHDEN RADIO-OHJELMAN hinta on 130 euroa ja paikallis-
radio-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 11019  Kastepohjat
4444 20042  Kroatian -työ yleisesti
4444 10023  Murphy 
4444 10081 Rantamäet
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
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Korinttilaiskirjeet, Esra, Nehemia, 
Ester ja Jobin alku

Yhteinen todistus  
muuttuvassa maailmassa

Tule kuulemaan terveiset kristillisestä satelliittitelevisiotyöstä Lähi-idässä. Mukana 
tapahtumassa mm. Terry Ascott, Rita El Mounayer ja Parastoo Poortaheri SAT-7:sta.

20.9. klo 18–20 Ilta farsinkielisille maahanmuuttajille. 
Turun Mikaelin seurakuntakoti, Puistokatu 13.
20.9. klo 18–20.30 God’s Gas -nuortenilta Mikonmökissä, Puutarhakatu 24.
21.9. Food and Hope goes SAT-7. Ilta nuorille aikuisille. Yhteistyössä Mikaelin- ja 
Katariinanseurakunnat sekä Kansan Raamattuseura.
22.9. klo 9–17 Arkkihiippakunnan lähetyksen ja kansainvälisen työn päivä. 
Mikaelin kirkko, Puistokatu 16 ja Turun Mikaelin seurakuntakoti, Puistokatu 13. 
Hinta 20 e, Ilmoittaudu 10.9. mennessä  
http://www.arkkihiippakunta.fi/toiminta-ja-koulutus/koulutus

Järjestäjinä Turun Mikaelinseurakunta, Turun arkkihiippakunta ja 
SAT-7 Suomen työryhmä

SANANLASKUSSA SANOTAAN: Parempi 
pyy pivossa kuin kymmenen oksalla. Mutta 
mikä pivo on? Se on koura. Sanonnalla 
siis tarkoitetaan, että parempi on yksi pyy 
kourassa kuin kymmenen mahdollisesti 
metsästettävää pyytä maastossa. 
          − Sansa on ottanut käyttöön mobiili-
maksamisen sovelluksen nimeltä Pivo. Se 
on maksuväline, jolla voi ostaa, maksaa ja 
lahjoittaa. Pivo toimii kaikkien pankkien 
asiakkailla, ja sen voi hankkia älypuheli-
men sovelluskaupasta. Kun lataa Pivon 
kännykkäänsä ja antaa tunnistetiedot, voi 
lahjoittaa haluamansa summan myös San-
salle, kertoo varainhankinnan koordinaat-
tori Erkki Salo. 

Pivo-maksusovelluksella voi lahjoittaa 
nyt myös Sansalle

Turku 2018

− Sansalla on oma puhelinnumerolta  
näyttävä koodi, 050 355 7676, joka kohdis-
taa lahjoituksen Sansan työhön maail-
manlaajuisesti. Numeroon ei soiteta, vaan 
koodi kirjoitetaan vastaanottajaksi. Koodi 
tallentuu Pivoon, joten seuraavilla kerroilla 
lahjoitus onnistuu valitsemalla nimi Me-
dialähetys Sanansaattajat ry ja kirjoitta-
malla haluttu lahjoitussumma.
 – Toinen vaihtoehto on mennä Sansan 
lahjoitussivuille (sansa.fi), kohdistaa lah-
joitus haluttuun työmuotoon tai keräyk-
seen ja maksaa sitten Pivolla. 

 RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
radio-ohjelma on neljännellä kierroksel-
la. Kesän aikana käsitellään 1. Korint-
tilaiskirje loppuun, 2. Korinttilaiskirje, 
Esran, Nehemian ja Esterin kirjat sekä 
alkua Jobin kirjasta.
 Runsaan 5,5 vuoden aikana tutki-
taan koko Raamattu, lähes jae jakeelta. 
Syyskuun alkupuolelle edetään seuraa-
vasti:

TOUKOKUU
Viikko 21 1. Kor. 9:24−12:9
Viikko 22 1. Kor. 12:10−14:35

KESÄKUU
Viikko 23 1. Kor. 14:33b−16:4
Viikko 24 1. Kor. 16:5-24 ja Esra 1:1-4:24
Viikko 25 Esra 5:1-10:44 ja Neh. 1:1-2:8
Viikko 26 Neh. 2:9-4:12

HEINÄKUU
Viikko 27 Neh. 4:13−9:31
Viikko 28 Neh. 9.32−13:31, Johdanto 2. 
Korinttilaiskirjeeseen ja 2. Kor. 1:1−11
Viikko 29 2. Kor. 1:12−4:7
Viikko 30 2. Kor. 4:8−6:10
Viikko 31 2. Kor. 6:11−9:15

ELOKUU
Viikko 32 2. Kor. 10:1−12:7
Viikko 33 2. Kor. 12:8−13:13 ja Ester 1:1−3:1
Viikko 34 Ester 3:2−8:17
Viikko 35 Ester 9:1−10:3, Johdanto Jobin 
kirjaan ja Job 1:1−2:13

SYYSKUU
Viikko 36 Job 3:1−9:13 

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 lisäksi 
jo radioidut opetukset ja tulevien opetus-
ten päivittäiset otsikot.
 Omaan älypuhelimeensa tai tau-
lutietokoneeseensa voi ladata mobii-
lisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat 
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa. 
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja 
Windows-versiot. 
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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 läpi kesän 2018
 ▶ 24.6. SYSMÄ Leirikeskus Ola-

vinranta, Kymärinrannantie 97, 
klo 10 messu, saarna Seija Uimo-
nen (seniori). Klo 12 juhannuksen 
jälkiseurat, Uimonen. 

 ▶ 24.6. VIRRAT Koron venesata-
ma, Korontie, klo 14 juhannus-
seurat, Tuula ja Matti Korpiaho 
(seniorit). 

 ▶ 5.7. ALAVUS Tapulikahvila, 
Kirkkotie 7, klo 18 Tapulikahvilan 
seurat. Medialähetys Sanansaat-
tajat, Matti ja Tuula Korpiaho 
(seniorit). 

 ▶ 15.7. KARIJOKI Kirkko, Kirkko-
tie 12, klo 10 messu, saarna David 
Ezzine (seniori). Kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus (srk-koti), Marja-
Liisa ja David Ezzine. 

 ▶ 8.−10.8. ALAVUS Leirikeskus 
Aittoosaari, Itärannantie 418 
(Rantatöysä), KE 8.8 klo 10.30 – 
PE 10.8. klo 14 Eloleiri. Sanaa, 
lähetysasiaa, työpajoja, yhdessä-
oloa, saunomista. Leiristä vastaa 
lähetyskasvatussihteeri Shuhei 
Yamaguchi, ilmoittautuminen 
30.7. mennessä: Pirjo Antila 
(VAT), pirjo.antila@gmail.com, 
p. 050 5314124. Mainitsethan 
erityisruokavalion. Järjestäjinä 
Sansa ja Alavuden srk. Leirin hin-

stadion, Ratinan rantatie 1, Run 
for Missions -juoksuhaaste lähe-
tykselle, päätapahtuma Tampere 
Maraton. Sarjojen lähdöt klo 
10, 11, 11.10 ja 11.30. Juoksun 
jälkeen After Run -tapahtuma. 
Lisätietoa https://sansa.fi/juok-
suhaaste/. 

 ▶ 26.8. PARIKKALA Kirkko, Kirk-
kotie 1, klo 10 jumalanpalvelus, 
saarna Seija Uimonen (seniori). 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Merja Kauppinen ja Uimonen.

 ▶ 25.5. LOHJA Vivamon loma- 
ja kurssikeskus, Vivamontie 2, 
Leirikartanon takkahuone, klo 18 
Kohtaamisten ja tarinoiden ilta. 
Naisten ja kristittyjen tilanne In-
tiassa, Surpiya Suraj (TWR-Intia). 
Mukana Satu Hauta-aho, Mervi 
Viuhko, Tomi Stenvall (VAT) ja 
tulkkina Tiina Virtanen. 

 ▶ 26.−27.5. LOHJA Vivamon 
loma- ja kurssikeskus, Vivamon-
tie 2, Sansan Medialähetyspäi-
vät, Yhteyden ytimessä: 26.5 klo 
9.30−21, 27.5. klo 8−16. Tietoa 
ohjelmasta: tämän Lähde-nume-
ron sivu 8 sekä sansa.fi/MLP18 

 ▶ 16.6. YLÖJÄRVI/Kuru Kirkon 
seutu, Kirkkotie 1, klo 10−15 
Taivas rajana -lähetystapahtuma. 
Toivoa naisille -työ tutuksi, Kaija 
Luoma (TN). 

 ▶ 16.6. LAITILA Kirkkokoti, Kirk-
kotie 3, klo 11−17 Lähetyskahvio. 
Toivoa naisille -työ tutuksi, Katja 
Pihlajamäki (TN). Lähetyskahvio 
toteutetaan Laitilan munamark-
kinoiden yhteydessä. 

 ▶ 24.6. IKAALINEN Luhalahden 
kirkko, Luhalahdentie 2199, klo 
10 messu, saarna Matti Korpiaho 
(seniori). 

ta 100 €, päiväkävijät 20−30 €. 

 ▶ 12.8. MÄNTTÄ-VILPPULA 
Vilppulan kirkko, Riihikankaan-
tie 14, klo 10 messu, saarna 
Marko Pihlajamaa. Lähetys-
tilaisuus, Vilppulan srk-koti, 
Keskuskatu 8, Pihlajamaa. 

 ▶ 23.8. SAVONLINNA/Keri-
mäki Tavisalon leirikeskus, 
Kesäkodintie 32, klo 18 Toivoa 
naisille -ilta, Merja Kauppinen ja 
Seija Uimonen (seniori). 

 ▶ 25.8. TAMPERE/Tuomio-
kirkkosrk Tampereen Ratinan 

 ▶ 18.5. HELSINKI/Tuomiokirk-
kosrk Annankulma, Annankatu 
14 D (1. krs), klo 11 Lähetyksen 
aamupäivä. SAT-7 Pars -kuulumi-
sia, ulkomaantyön kandidaatit 
Joanna ja Petteri Rantamäki. 
Annankulman avoin olohuone 
avoinna klo 9−12. 

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

 ▶ 22.5. KOTKA Ristiniemen 
kurssikeskus, Papinniityntie 118, 
Kädentaitajien ja Toivoa naisille 
-ryhmän retkipäivä. Klo 14 Yh-
teys muodostettu Intiaan, Timo 
Reuhkala ja Timo Lankinen sekä 
Augustin Bhuinya ja Supriya Suraj 
(TWR-Intia). Ilmoittautuminen 
ruokailua varten (7,50 €) Anne 
Hovi: anne.hovi@evl.fi. 

 ▶ 23.5. HELSINKI Helsingin 
raamattukoulu, Töölönkatu 7 A 3, 
klo 18 Evankelistafoorumi. Miksi 
evankeliointi on niin vaikeata?, 
Tomi Stenvall (VAT). 

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

KUTSU JÄSENILLE
Sääntömääräinen kevätkokous
Medialähetyspäiviä edeltävänä perjantaina 25.5.2018 
klo 18 Vivamon Särkyneen sydämen kirkossa. 
Osoite on Vivamontie 2, 08200 Lohja.

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

Lämpimästi tervetuloa!
Medialähetys Sanansaattajat ry, 
Hallitus

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) sekä Sansan nimeämät Toivoa 
naisille -lähettiläät (TN) ja Domini Life -lähettiläät (DL) sekä Sansan hallituksen jäsenet.

 ▶ SANSA HAASTAA seurakuntalaiset ja lähetysjärjestöt yhteis-
toimintaan! Run for Missions -haaste on tarkoitettu kirkon 
lähetystyön toimijoille. Vuoden 2018 päätapahtuma on Tam-
pere Maraton LA 25.8. Voit kuitenkin juosta missä juoksutapah-
tumassa tahansa ja kerätä tukijoukoilta tukea valitsemallesi 
lähetyskohteelle.
 Maratonin (42,195 km) lisäksi Tampereella voi juosta puo-
limaratonin, 10 kilometriä tai maratonviestin neljän hengen 
joukkueessa.
 Lähetysjärjestöistä Tampereelle ovat lähdössä ainakin 
Kansanlähetys, Kylväjä, Suomen Lähetysseura ja Sansa, seura-
kunnista Pirkkala. Radio Dei osallistuu tiedotusyhteistyöhön.
 Kannustajat ovat tervetulleita tukemaan sekä paikalle että 
taloudellisesti! Ensimmäinen lähtö on klo 10. 

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

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

Leena Punkari

Yleisradion Radio Suomen 
johdosta vuosituhannen 
vaihteessa eläköitynyt Raimo 
Vanninen on syntyjään Laa-

tokan Karjalasta. Evakkoon lähdettiin 
Lumivaarasta kahteen kertaan. Koti 
oli sotatoimialueella, mutta rintamal-
le oli matkaa 60−70 kilometriä.

 Vuonna 1944 Vanniset päätyivät 
Alavieskaan. Kalajokilaakson ainoa 
keskikoulu ja lukio toimi Raudasky-
län kristillisen opiston yhteydessä 
vielä 1947, jolloin Raimo pyrki ja pää-
sikin sinne. Mutta joku sai päähänsä, 
ettei hän evakkona kuulunut alueelle, 
eikä sen takia voinut aloittaa oppi-
koulua. Sen hän sittemmin suoritti 
kirjeopistossa ja Mikkelin lyseossa 
yksityisoppilaana, jotta pystyi hake-
maan Tampereen yliopistoon.

 Ylioppilastutkintoa Vanninen 
ei koskaan suorittanut, eikä tehnyt 
yliopistoon gradua, opinnäytetyö-
tä. Hän oli opiskellut Tampereella 
riittävästi aikuiskasvatusta ja tiedo-
tusoppia, kun hänet 1972 valittiin 
Yleisradiossa alueellisen toiminnan 
ohjelmapäälliköksi.

 Samana vuonna aloitettiin Suo-
messa peruskoulu-uudistus, joka ete-
ni muutamassa vuodessa pohjoisesta 
etelään. Oli selvää, että Yleisradion 
ohjelmissa sitä käsiteltiin paljon.

Radion ainutlaatuinen
vaikutus Suomessa
Raimo Vannisen nuoruudenkodissa 
oli ilmeisen kelvollinen putkiradio, 
jolla hän etsi yökaudet kansainvälisiä 
asemia ja niiden ohjelmia.

 − Antenniin piti ostaa pidem-
pi lanka, sitten kuuluivat lyhyet ja 

− Radio on ollut elämäni sisältö. Siksi olen nyt mukana Sanansaattajissakin ja radiolähetystyössä, Raimo Vanninen, 81, 
Helsingin Laajasalosta sanoo. Jeesuksen kanssa hän lähentyi tiiviimmin vuonna 1980, etsikkoajan jälkeen.

Leena Punkari
pitkät aallot. ULA-taajuuksia ei vielä 
ollutkaan.

 − Erityisesti poliittiset ohjelmat 
olivat mielenkiintoisia. Amerikan ääni 
radioi myös suomeksi. Esa Arra asui 
Englannissa ja teki Eläinten puutarha 
-ohjelmaa, jossa olivat esillä Stalin 
ja kumppanit. Neuvostoliitostakin 
lähetettiin suomenkielistä ohjelmaa, 
mutta vain Petroskoin radio kiinnosti. 
Enkä välittänyt Ruotsissa radioiduista 
suomenkielisistä ohjelmistakaan.

 Kuusitoistavuotiaana Vanninen 
sai yllätyksekseen Helsingistä kirjeen, 
jossa hänet kutsuttiin vuodeksi Ylen 
kuuntelulautakunnan jäseneksi. Toisi-
naan posti toi sitten kyselylomakkeen.

 Raimon vastauksista käytiin ko-
tona välillä vilkasta keskustelua, sillä 
hän oli usein eri mieltä kuin Vilho-
isä. Mutta naurahtaa vastanneensa 
aina, kuten itse ajatteli.

 − Radion kulttuurivaikutus on 
Suomessa ollut ainutlaatuinen, Vanni-
nen korostaa ja luettelee: kuunnelmat, 
klassinen musiikki, uutiset maailmal-
ta, urheilu, elämykset. Radio tarjosi 
suomalaisille sivistystä. Sota-aikana 
se oli tiedonvälityksen kannalta vält-
tämätön.

 − Ja olihan Suomen ensimmäinen 
varsinainen radiolähetys 1923 juma-
lanpalvelus Tampereelta.

Avioparileireiltä
radiolähetystyöhön
Raimo ja kätilö-terveydenhoitaja 
Ritva Vanninen ovat kasvattaneet 
kolme, nykyisin perheellistä poikaa ja 
kulkeneet yhdessä pitkän taipaleen, 
myös uskonasioissa ja hengellisessä 
työssä. Oltuaan itse ensin koulutetta-

Radiomies työssä ja lähetystyössä

vina, he esimerkiksi pitivät aviopari-
leirejä 30 vuotta Helsingin NMKY:n 
puitteissa.

 Vanniset ovat osallistuneet pa-
rikymmentä vuotta keskiviikkoisin 
Laajasalon kirkon aamurukoukseen. 
Ritva kokee erityisen puhuttelevak-
si, että rukoushetken aluksi kaikki 
tunnustavat alttarilla syntinsä. Raimo 
käy myös Yleisradion raamattupiiris-
sä.

 Helsingin Laajasalossa toimivan 
radiolähetyspiirin Vanniset ”löysivät” 
luovuttuaan avioparityöstä. Piiri ko-
koontuu yhdeksän kertaa vuodessa, 
tutkii Raamattua, lukee Medialähetys 
Sanansaattajien kirjeitä ja käy läpi 

kuulumiset. Kaksi kertaa vuodessa 
piiriläiset osallistuvat Roihuvuoren 
seurakunnan järjestämiin myyjäisiin 
pienehköllä porukalla, jonka keski-
ikä on yli 70 vuotta. Laajasalolaiset 
järjestävät ruokailun, myyvät arpoja 
ja pitävät kirjapöytää.

 Myyjäisissä ja radiolähetyspii-
rissä keräämillään tuloilla piiriläiset 
kustantavat vuodessa kymmeniä 
radiolähetysohjelmia Sansan kautta.

 − Pitkään tuimme pääosin 
Intian-ohjelmia. Nykyisin laitam-
me puolet Toivoa naisille -työhön ja 
toisen puolen usein sellaisen kielen 
työhön, jossa tuntuu olevan erityinen 
tarve, Raimo Vanninen kuvaa. 

− Tutustuin Sansan työhön paremmin, kun Ylen ylivahtimestari Keijo Ollikainen ehdotti raamat-
tupiirissämme, että kerättäisiin tukea radiolähetysohjelmille, Raimo Vanninen muistelee.
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