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Vaihtoehtoinen Jumala?
  MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJISSA 

seuraamme digitalisaation mullistaman mediake-
hityksen lisäksi myös uskonnollisuuden muutok-
sia ja kristinuskon asemaa maailmalla ja Suomessa.

Aikamme tunnusmerkkejä ovat uskonnon jul-
kisen aseman ja uskonnonharjoittamisen heikkene-
minen. Jumalauskon vaihtoehtoistumiseen liittyy 
käsitys, että ihminen ei automaattisesti usko Juma-
laan tai kuulu uskovien yhteisöön, vaan jokainen 
päättää uskonsa kohteesta ja sisällöstä itse. Käytän-
nössä tämä näkyy esimerkiksi kristillisten kastei-
den määrän vähenemisenä ja kirkosta eroamisina 
erityisesti Euroopassa, Suomi mukaan lukien.

YLLÄTTÄEN MAALLISTUMISEN jälkeisen eli 
jälkisekulaarin ajan ilmiöt muistuttavat uskonnol-
lisia ja erityisesti kristillisiä sisältöjä. Moni itseään 
maallistuneena pitävä ihminen käyttää kristilli-
siä symboleja ja termejä, jopa rukoilee. Maallise-
na pidetyssä populaarikulttuurissa, esimerkiksi 
kirjallisuudessa ja musiikissa, esiintyy viittauksia 
kristillisiin sisältöihin ja Raamattuun.

USKONNOLLISUUS LISÄÄNTYY maailman-
laajuisesti. Seitsemästä miljardista ihmisestä noin 
kuusi miljardia kuuluu jonkin uskonnon kannatta-
jiin. Eniten kasvaa islamin ja kristinuskon suosio; 
niiden kannattajia on kolme viidesosaa kaikista 
maailman ihmisistä.

Kristinusko lisääntyy etenkin Afrikassa ja Lati-
nalaisessa Amerikassa. Siellä, missä kirkot kasva-
vat, myös perinteiset arvot ja uskomukset vahvis-
tuvat. Samanaikaisesti yhä useampi kristitty jou-
tuu vainotuksi uskonsa tähden.

MEDIA EI VAIN VÄLITÄ todellisuutta, vaan 
useimmiten se luo todellisuuden. Ihmiset koh-
taavat useimmat kokemusmaailmaansa kuuluvat 
asiat, myös kristillisen uskon, kirkon, jopa kuvan 
Jumalasta, median kautta.

Kristillisen sanoman on tärkeää olla läsnä me-
diassa, jotta – Paavalin sanoin – “Jumalan hyvyys 
johtaa kääntymiseen” ja vetää ihmisen ilon, rak-
kauden ja toivon lähteille.

DIGITALISAATION MYÖTÄ media on yhä jous-
tavammin, halvemmin ja monipuolisemmin käy-
tännöllisesti katsoen kaikkialla. Kristityt mediassa 
ovat Kristuksen lähettiläitä, joiden kautta Jumala 
puhuu. Muuttumaton evankeliumi tavoittaa uusia 
ihmisiä muuttuvassa maailmassa. 

Rukous ja usko
Mervi Viuhko

 
 ISTUN JUNASSA ja tuttuun tapaan 

tartun kännykkääni. Avaan Domini Life 
-sovelluksen ryhtyäkseni käymään läpi 
omaa rukousohjelmaani. Katseen vangit-
see kuitenkin sovelluksen aloitusnäytöl-
lä oleva Raamatun hahmo, kanaanilai-
nen nainen.

Paastonajan teksti (Matt. 15: 21−28) 
kuljettaa meidät kohtaamaan kanaanilai-
sen naisen, jolla oli huikean suuri usko. 
Itsepintaisesta pyytämisestä vaikuttu-
neena Jeesus paransi naisen tyttären.

Naisen usko sai Jeesuksenkin hauk-
komaan henkeään. Mestari kehui naisen 
uskoa, mitä hän ei tehnyt yhdenkään 
tapaamansa juutalaiseen kansaan kuu-
luvan ihmisen kohdalla, ei edes opetus-
lasten.

Kristityt mediassa ovat 
Kristuksen lähettiläitä, joiden 
kautta Jumala puhuu.

MAAILMAN VÄESTÖSTÄ kolmannes 
kuuluu johonkin kristilliseen seura-
kuntaan. Lähes viisi miljardia ihmistä 
on vailla evankeliumin toivoa. Lisäksi 
monet kristityt ovat kadottaneet ensi-
rakkauden. Me tämän päivän kristityt 
tarvitsemme alkuseurakunnan tulta. 
Tarvitsemme Paavalin antautuneisuut-
ta Kristukselle ja kanaanilaisen naisen 
rohkeutta, jotta voimme olla toteutta-
massa lähetyskäskyä kaikille kansoille ja 
julistaa uskon lahjasta.

Kanaanilaisella naisella oli suuri Jee-
sus. Hän tarrautuu Jeesukseen koko voi-
mallaan. Klikkaan Domini Life -sovel-
luksen raamatunhahmon perässä ole-
vasta nuolesta ja avautuu teksti. Sanat 
lohduttavat ja rohkaisevat: ”Kanaanilai-
nen nainen oli sinnikäs pyytämisessä. 
Vaikeassa tilanteessa älä luovuta, vaan 
jatka rohkeasti pyytämistä.” 

Sami Heinomo

Aura Laihinen
  JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja
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Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Se perustettiin Hyvinkäällä 
vuonna 1973.
 Sansa tukee kristillistä mediatyötä 36 kielellä Aasiassa, 
Afrikassa ja Euroopassa. Nykyajan tekniikka vie viestin 
Jeesuksesta suoraan vastaanottajan korviin tai silmien eteen, 
ajattomasti ja rajattomasti.
 Työn huomattavimmat kohdealueet ovat Intia, muslimimaat, 
Kaakkois-Aasia ja Kiina. Yhdistyksen lähettejä on sekä FEBC:n, 
SAT-7:n, TWR-Euroopan että Kroatian evankelisen kirkon työ-
yhteydessä. Heistä kolme lähetys- tai projektityöntekijää tekee 
medialähetystyötä asemapaikkanaan 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.

45. vuosikerta
Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija  
Medialähetys  
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja  
Juha Auvinen 
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri
Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi
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Sami Heinomo
sami.heinomo@sansa.fi

Lehden ja yhdistyksen  
postiosoite ja puhelin
PL 13, 05801 Hyvinkää
vaihde 019 457 7700

Käyntiosoite
Munckinkatu 67, Hyvinkää
Toimisto on auki ma-pe klo 
9–15

Sähköpostiosoitteet
lahde.toimitus@sansa.fi
sansa@sansa.fi

Kotisivun osoite
www.sansa.fi

Tilaukset ja  
osoitteenmuutokset
Helmi Mikkola
helmi.mikkola@sansa.fi
050 564 3511

Tilaushinnat
Kotimaahan ja Pohjoismaihin:
- Vuositilaus 39 euroa/vuosi
- Kestotilaus 34 euroa/vuosi
- Opiskelijatilaus 23 euroa/
vuosi
Pohjoismaiden ulkopuolelle:
- Vuositilaus 49 euroa/vuosi
- Kestotilaus 44 euroa/vuosi, 
lentokuljetus
Kestotilaus on voimassa vuo-
den kerrallaan. Ellei peruutusta 
tehdä ennen tilausjakson päät-
tymistä, tilaus jatkuu vuoden 
eteenpäin ilman erillistä tilau-
suudistusta. Tilaus voidaan 
irtisanoa milloin tahansa. 

Ilmoitukset
lehden toimitukseen

Ilmoitushinta
1 euro/pmm + alv 24 %
Lähde ilmestyy
vuodessa 4 numeroa, 
jokaisessa 24 sivua

Painopaikka
I-print Oy, Seinäjoki
ISSN-L 1457-9413
ISSN 1457-9413 (painettu)
ISSN 1799-5167 (verkkojul-
kaisu)

Seuraava numero  
ilmestyy viikolla 17, jakelua 
ti−pe. Lehteen tarkoitetun 
aineiston tulee olla toimituk-
sessa 13.3.2019.

Kannen kuva 
Erja Tillgren

Tässä numerossa:
2       PÄÄKIRJOITUS
       LÄHETYSKULMA
       IKKUNA

4       UUTISIA

5       TEOLOGIA Maailman uskonnot 2019.

6-7       PÄÄJUTTUKOKONAISUUS 
     Yhteydestä koteihin ja perhetyöstä Aasiassa 
     eri viestinten välityksellä.

8       MEDIALÄHETYSPÄIVIEN OHJELMA  
     Vantaan Korso 25.−26.5.
 
9       RUKOUSKALENTERI nyt Lähde-lehdessä!

10       PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja 
     katsojien palautteita maailmalta.

11-14    PUTIIKKI

15       KIRJE KENTÄLTÄ Sirpa Rissanen 
     kirjoittaa Mongoliasta.

16       LÄHTEELLÄ Anitta Vuorela käsittelee  
     kahdenlaista kylvöä.
  

 LÄHDE 1/2019 MAAILMALLA  Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään 
aina omin jaloin. Tässä numerossa ovat esillä muun muassa maailman uskonnot 2019 ja vainotut kristityt 
2019 sekä Sansan tukema perhetyö Aasiassa ja 45-vuotias Lähde-lehti.

Perheradiotoimittaja, pastori Joseph Keo 
kirjoittaa blogitekstejä tänä vuonna San-
san kotisivuille. Hänen ja perheen kotitalo 
sijaitsee Kambodžan maaseudulla. Sivu 6.

Kotonamme asuu muutakin
sukua kuin ydinperhe

17       JUTTU Kastepohjat saapuivat 
     Singaporeen.
          SANSALAISENA Äänessä hallituksen 
     puheenjohtaja Jarno Tepora.

18-19   JUTTU Lähde-lehti täyttää 45 vuotta.

20       JUTTU Vainotut kristityt. World 
     Watchin listaus 2019.

21       VIITENUMEROLUETTELO

22       RAAMATTU KANNESTA KANTEEN  
     Pääosa jaksosta kuluu Sananlaskujen kirjaa 
     opiskellen.

23        LÄHDE MUKAAN Sansan työntekijöitä,  
    seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia 
    aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen jäseniä 
    sekä Sansa-, Toivoa naisille ja Domini Life 
    -lähettiläitä voi kohdata tilaisuuksissa.

24       MUKANA MISSIOSSA Tiedottaja 
     Oksana Dyba kertoo muun muassa Inkerin 
     kirkon vahvistuneesta tv-työstä.

Joseph Keo
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Sansa

Lähde-lehdellä nyt
ilmestymisviikot

 LÄHDE-LEHDELLE ON aikaisemmin ilmoitettu il-
mestymispäivä. Jatkossa Lähde ilmestyy postitukseen 
liittyvistä syistä määrätyllä viikolla, jolloin Posti jakaa 
sen osoitteisiin eri puolilla Suomea viiden arkipäivän 
aikana.

Tämän, vuoden ensimmäisen Lähde-numeron jäl-
keen kevätpuolen toinen numero 2/2019 on jaossa 
pääsiäisen jälkeen viikolla 17. Numero 3/2019 on il-
mestymässä syyskuussa viikolla 39 ja 4/2019 joulu-
kuussa viikolla 49.

Tänä vuonna ilmestyy neljä itsenäistä lehteä, joissa 
jokaisessa on peräti 24 sivua. Mukana ovat myös Ru-
kouskalenteri- ja Paluupostia-sivut. 

Arabinaisille vastauksia
kysymyksiin Sansan tuella
 
Liisa Heinänen

 TARVE ON VALTAVA.  Kysymyksiä tulee ihan 
liikaa. Näin kuvaa arabiankielisen Toivoa naisille 
-ohjelman some-vastaava tilannetta, johon nyt on tullut 
helpotusta. Toivoa naisille -ohjelman kuulijoilta kertyy 
päivittäin noin 400–500 yhteydenottoa sosiaalisen medi-
an eli somen välityksellä.

– Haluamme kuunnella ja ystävystyä näiden naisten 
kanssa. Haluamme vastata kaikkiin kysymyksiin, so-
me-vastaava sanoo. Hän ei voi antaa nimeään julkisuu-
teen turvallisuussyistä.

Sansa alkanut tänä vuonna tukea arabiankielistä Toi-
voa naisille -työtä, jotta some-vastaavan rinnalle on saa-
tu toinen työntekijä vastaamaan yhteydenottoihin. 

Tutkija Eila Murphy on palaamassa Intiasta Biharin osavaltiosta, jossa 
hän oli kouluttamassa haastattelijoita tekemään kyselytutkimuksia. 
Kahden päivän tiiviiseen opiskeluun osallistui 25 nuorta, miehiä ja naisia.

Haastattelijoiksi Biharin Katiharissa 
valmistuneet, tutkimusapulainen 
Alankrita Anand ja tutkija Eila Murphy.

Eila Murphy koulutti Intiassa nuoria
tekemään kyselytutkimuksia

Leena Punkari
 
  TILAISUUDET pidetettiin 
lähellä Nepalin ja Länsi-Ben-
galin rajaa, kolmella eri 
paikkakunnalla: Bhagalpuris-
sa, Purniassa ja Katiharissa. 
Välimatkojen takia koulutus-
ta ei voitu järjestää yhdessä 
paikassa, kun jo siirtymiseen 
meni aina yksi välipäivä.

− Haastattelijat koulutet-
tiin tekemään kyselytutki-
muksia, ja nyt erityisesti ke-
räämään tietoa kriisiradio-
väen toiminnasta vuoden 
2017 tulvan aikana Biharissa, 
tutkija Eila Murphy kertoo. 
Hän itse työskentelee Sansan 

lähettämänä FEBC:n työyh-
teydessä Suomesta käsin.

− Kriisiradiotyön kumppa-
nimme, First Response Radio, 
haluaa kehittää toimintaan-
sa ja ohjelmien sisältöjä. Joten 
tutkimuksessa kysellään ky-
läläisiltä, mitä merkitystä ja 
hyötyä ohjelmilla oli, ja miten 
he niitä kuuntelivat.

− Koulutuksen jälkeen 
haastattelijat osaavat esitel-
lä tutkimuksen tarkoituksen 
ja valita satunnaisesti jonkun 
henkilön taloudesta haasta-
teltavaksi, ja haastatella hänet 
lomaketta käyttäen. He oppi-
vat niin sanottua haastatteli-
jakäyttäytymistä.

Myös kouluttajat
tekivät haastatteluja 
Koulutusten jälkeen ja ohessa 
Eila Murphy ja hänen tutki-
musapulaisensa Alankrita 
Anand tekivät avainhenki-
löhaastatteluja joko englan-
niksi tai hindiksi. Haastatel-
tavat olivat All India Radion 
vastaavia henkilöitä ja 
kriisihallinnan viranomaisia 
Biharissa.
 Koulutettavat haastatteli-
jat ovat intialaisen tulva-alu-
eilla toimivan avustusjär-
jestön, Nav Jagratin, vapaa-
ehtoisia. Saman järjestön 
kautta Murphy löysi myös 
Anandin. 

Mekane Yesus -kirkolta yli 2 000 radio-ohjelmaa

  ADDIS ABEBASSA 
kokoonnuttiin helmikuun 
alussa pohtimaan Etiopian 
evankelisen Mekane Yesus 
-kirkon mediatyön kysymyk-
siä. Koolla oli MPC eli Media 
partners’ committee, jossa 
kirkon viestintäosaston (EE-
CMY/YDCS) mediayksikkö 
ja ulkomaiset medialähe-
tystyötä rahoittavat järjestöt 
tapaavat vuosittain. Paikalla 
olivat edustajat Sansasta, No-
reasta Norjasta ja Tanskasta, 
SEM:stä (Swedish Evangeli-
cal Mission) sekä TWR-Afri-
kan toimistosta Keniasta.

Mekane Yesus -kirkon 
viestintäosaston mediayk-

sikkö tuottaa radio-ohjelmia 
kahdeksalla Etiopian kielellä. 
Ne ovat afar, amhara, hadi-
ja, kambata, oromo, sidama, 
somali ja tigrinja. Ohjelmat 
ovat kristillisiä tai valistusoh-
jelmia.

Vuonna 2018 tehtiin 2 060 
ohjelmaa, jotka radioitiin 
TWR:n lähettimen kautta 
Etelä-Afrikasta. Valtaosa oh-
jelmien kuulijoista asuu Etio-
piassa, Eritreassa ja Somalias-
sa, mutta palautteen perus-
teella tiedetään, että ohjelmia 
seurataan myös muissa Afri-
kan maissa sekä Lähi-idässä.

Mekane Yesus -kirkko on 
edelleen aloittamassa myös 
televisio-ohjelmatuotantoa.

Tärkeätä tavoittaa  
muslimiväestöä

Kristiina Erelä

Kristiina Erelä

Yli sadasta miljoonasta etiopialaisista 
80 prosenttia asuu maaseudulla, jossa  
radiota kuunnellaan edelleen paljon.  
Addis Abeba, pääkaupunki, on kuitenkin 
yli 3,5 miljoonan ihmisen suurkaupunki.

Evankeliumin kertominen 
vielä saavuttamattomille 
kansanryhmille nousi tänä 
vuonna MPC:n keskeisek-
si teemaksi. Kaikki näkivät 
tärkeäksi erityisesti Etiopian 
muslimiväestön tavoittami-
sen.

− Etiopian muslimit ovat 
pääasiassa rauhantahtoisia 
ja ystävällisiä ja hyvin kiin-
nostuneita kristinuskosta. 
Toivon, että tämän tapaami-
sen jälkeen meillä on yhtei-
nen tahtotila tavoittaa Etio-
pian saavuttamattomia kan-
sanryhmiä, sanoi EECMY/
YDCS:n elektronisen median 

päällikkö Wakshuma Terefe.
Sansa tukee Etiopian 

evankelisen Mekane Yesus 
-kirkon viestintäosaston me-
diayksikön tuottamia, mus-

limeille suunnattuja evankeli-
oivia ohjelmia amharan, oro-
mon ja afarin kielillä. Lisäksi 
tuemme amharankielistä las-
tenohjelmaa. 
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TEOLOGIA  Mikä tai mitä puuttuu? Lähetysteologisen aikakauslehden International Bulletin of Missionary Researchin 
(IBMR) tuoreimmassa numerossa tutkiskellaan kristinuskon globaalia tilannetta tuolla kysymyksellä ja otsikolla. IBMR 
esittää kolme aihetta, joita tulisi tieteellisesti tutkia syvemmin: naisten rooli maailmanlaajuisessa lähetystyössä, lyhyt- 
aikainen lähetystyö sekä rahan ja lähetystyön suhde.

Jukka Kääriäinen

Mikä tai mitä sinun mieles-
täsi nykypäivän kristin-
uskosta puuttuu?

Kysymystä voi tarkas-
tella monesta näkökulmasta ja mo-
nella tasolla, myös henkilökohtaises-
ti. Mitä kirkostasi, hiippakunnastasi, 
seurakunnastasi, messustasi tai kris-
tillisestä kokemuksestasi puuttuu? 
Mitä puuttuu kirkon rakenteista, ju-
listuksesta, viestinnästä, nuorisotyös-
tä, diakoniatyöstä, lähetystyöstä?

Missä olisi parantamisen varaa, 
mitä puuttuu?

Muutamia kommentteja keskuste-
luista ja sosiaalisesta mediasta: Raha. 
Yhteisöllisyys. Tasa-arvo. Avaramie-
lisyys. Suvaitsevuus. Erilaisuuden 
sieto ja tunteminen. Hyvä saarnatai-
to. Raamatun tuntemus. Sitoutumista 
Raamatun oppiin ja luterilaiseen tun-
nustukseen. Hengellinen elämä. Jous-
tavuus kirkon rakenteissa. Keskinäi-
nen luottamus ja kunnioitus. Selvyyt-
tä evankeliumista ja kristityn perusi-
dentiteetistä. Lähetysnäky.

Uskonnollisen vapauden
rajoittaminen voimistunut
Mitkä ovat keskeisimmät muutokset 
tuoreessa Maailman uskonnot -tilas-
tossa edellisvuoteen verrattuna?

Ensiksi: islaminuskoisten määrä li-
sääntyi nopeammin kuin kristittyjen 
määrä (1,95 % vastaan 1,27 %, vuosit-
tainen kasvuprosentti). Toiseksi: kir-
kon vahva kasvu Afrikassa (2,89 %) ja 
Aasiassa (1,89 %) jatkui.  Kolmannek-
si: kristittyjen vaino ja uskonnollisen 
vapauden rajoittaminen on voimis-
tunut.

Sitten muutamia havaintoja us-
kontotilastojen valossa ja omasta ko-
kemuksestani.

Ainoa maailmanlaajuinen
uskonto on kristinusko
Mitä puuttuu maailmanlaajuisesta 
uskontotilanteesta?

Tilastojen mukaan muiden uskon-
tojen kuin kristinuskon kehittyminen 
todellisiksi globaaleiksi uskonnoiksi. 
Valtaosa islamin, hindulaisuuden ja 
buddhalaisuuden harjoittajista asuu 
sen kulttuurin alueella, josta heidän 
uskontonsa on peräisin.

seksi. Ratkaisu kuitenkaan ei ole län-
simainen selkkausten ratkaisumalli, 
vaan evankeliumin syvempi, aidompi 
soveltaminen kiinalaiseen kristinus-
koon ja sydämeen.

Toisaalta vajavaisuuskriisissä on 
myös aina mahdollisuus kasvuun. 
Kiinankielisessä merkissä ”kriisi” yh-
distyy kaksi merkitystä: vaara ja mah-
dollisuus.

Vaikka oma uskomme, kirkkom-
me tai maailmanlaajuinen kristinus-
ko olisi kuinka puutteellista tahansa, 
kirkon Herra ja pelastaja ei ole luopu-
nut kirkostaan, vaan lupaa evanke-
liumissa läsnäolonsa (Matt. 28:20) ja 
uudistavan voimansa (Ilm. 21:5) meil-
le jokaiselle. Siitä saamme kiittää, sitä 
julistaa ja sitä toivossa odottaa kukin 
omalla paikallamme. 

Kirjoittaja on filosofian tohtori (PhD, 
Fordham, New York) ja toimii Kirkon lä-
hetystyön keskuksen vs. lähetysteologina. 
Hän on syntynyt ja kasvanut lähetys-
lapsena Taiwanissa. Sittemmin vuosina 
2011−2018 hän oli siellä perheineen 
lähetystyössä Suomen Lähetysseuran 
lähettämänä.

Kristinusko 2019 − mitä puuttuu?

Maailman ihmisistä melkein 90 prosenttia kannattaa jotakin uskontoa. Uskonnottomissa on 
agnostikkoja noin 716 miljoonaa ja ateisteja noin 138 miljoonaa. Etniset uskonnot ovat lähinnä 
aasialaisia ja afrikkalaisia kansanuskontoja.
Lähde: International Bulletin of Missionary Research 2018. (www.internationalbulletin.org).

Ainoastaan kristinusko on levin-
nyt merkittävästi jokaiselle mante-
reelle. Kristityistä 24,48 prosenttia 
asuu Afrikassa, 23,75 prosenttia lati-
nalaisessa Amerikassa, 21,73 prosent-
tia Euroopassa, 15,42 prosenttia Aa-
siassa ja 9,14 prosenttia Pohjois-Ame-
rikassa.

Entä mitä globaalista kristinuskos-
ta puuttuu?

Kirjailija, pastori Timothy Keller 
toteaa, että kunnioittava keskuste-
lukulttuuri teologisesti liberaalien ja 
konservatiivien välillä puuttuu Poh-
jois-Amerikasta. Väittäisin, että sama 
puuttuu maailmanlaajuisella tasolla 
pohjoisten ja eteläisten kirkkojen vä-
liltä, erityisesti aroissa, sosiaalis-eet-
tisissä kysymyksissä, kuten seksuaa-
lisuus.

Kiistanalaisissa aiheissa katsotaan 
liian helposti vastapuolen olevan vää-
rässä, eikä pelkästään väärässä, vaan 
häntä halveksitaan tyhmänä, vaaralli-
sena, jopa vihollisena. Peräti tahtokin 
kunnioittavaan keskustelukulttuurin 
usein puuttuu.

Kristinuskon suosio kasvaa
Aasiassa räjähdysmäisesti
Kristinuskon kannatus kasvaa Aa-
siassa räjähdysmäisellä vauhdilla: 426 
prosentilla vuosien 1970−2019 välillä. 
Mutta mitä Aasian kristinuskosta 
puuttuu?

Nostan esiin kaksi asiaa. Ensik-
si osallistuvan johtajuuden puutteen. 
Vaikka se on ongelma myös muualla, 
seuraa Aasian hierarkkisesta kulttuu-
riperinteestä helposti, että naisten ja 
nuorten rooli seurakuntien johdossa 
on heikko.

Konfutselainen sekä muut vastaa-
vat perinteet arvostavat ikää ja koke-
musta. Samalla ne helposti sulkevat 
pois nuorten ja naisten äänet.

Toiseksi Aasiasta puuttuu mieles-
täni selkeys evankeliumin perusole-
muksesta Jumalan lupauksena, jonka 
monet ulottuvuudet täyttyvät Kris-
tuksessa (2. Kor. 1:20).

Aasian kontekstuaaliset teologiat 
ovat poikkitieteellisyydessään mo-
nella tapaa rikastuttaneet kirkkojen 
elämää. Mutta niiden heikkoutena on 
ollut varjostaa selkeää käsitystä evan-
keliumista lupauksena, joka toteutuu 
Kristuksessa ja Kristuksen tähden.

Pappien koulutuksen puute
altistaa Kiinassa harhaopeille
Entä millä tavoin kristinusko Kiinassa 
voisi vahvistua?

Tässäkin nostan esiin kaksi ha-
vaintoa. Ensiksi, että polttavin tarve 
kiinankielisessä kirkossa on vahvasta, 
raamatullisesta teologisesta koulu-
tuksesta. Kirkko Kiinassa kasvaa niin 
nopeasti, että seurakunnille ei riitä 
tarpeeksi teologista koulutusta saa-
neita työntekijöitä.

Varsinkin maaseudun seurakun-
nissa saattaa toimia pappeja, joiden 
koulutus ei yllä peruskoulua pidem-
mälle. Tällainen teologisen osaamisen 
puute altistaa kirkon ja kristityt har-
haopeille.

Koska kiinalainen kulttuuriperin-
ne perustuu häpeäkulttuuriin, toinen 
asia (taito), joka kiinalaisesta kristin-
uskosta puuttuu, on ongelmien aito 
kohtaaminen ja rakentava selvittä-
minen.

En nosta länsimaista kulttuuria tai 
ongelmanratkaisutapaa paremmak-
si, vaan totean, että häpeäkulttuuri 
tekee ongelmien aidon kohtaamisen 
ja todellisen selvittämisen haasteelli-
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Erja Tillgren

Joseph Keo kirjoittaa blogia sansalaisille Kambodžasta
Terveisiä Kambodžasta sinne 
lumiseen Suomeen! Avaamme 

teille maamme ja kotimme ovet, joten 
tervetuloa tutustumaan!

Olen Joseph Keo ja työskentelen 
pastorina ja perheradiotoimittajana. 
Ydinperheeseeni kuuluvat vaimoni 
Makara Chan ja kaksi poikaamme. 
Kotonamme asuu muitakin sukulaisia, 
jotka laskemme myös perheenjäsenik-
si. Asumme omassa keltaisessa talos-
samme maaseutukylässä.

Kambodžalla on rankka mennei-
syys. Surullinen 1970-luvun historiam-
me näkyy edelleen ihmisten elämässä. 
Monet elävät köyhyydessä ja koulut-
tamattomina. Siksi hyvin yleinen ky-
symys maassamme on: Kuinka paljon 
teillä on lapsia?

Kambodžalaisessa keskivertoper-
heessä on kuusi ihmistä. Lapset asuvat 
kotona avioitumiseensa saakka, joten 
heidän elättämiseensä tarvitaan rahaa. 
Nykyisin nuorten työssäkäyminen on 
lisääntynyt, tytöt lähtevät tehtaisiin ja 

pojat rakennuksille. Tämä tietysti hel-
pottaa vähän.

Surullista on, että monet nuoret al-
kavat käyttää alkoholia, tupakkaa ja 
jopa huumeita saatuaan rahaa. Jotkut 
päätyvät prostituoiduiksi.

Kotien ongelmana on, etteivät per-
heenjäsenet osaa kohdata toisiaan, ei-
vätkä keskustella. Tämän takia maas-
samme on paljon kotiväkivaltaa ja 
avioeroja. Haavoittuvimpia ovat nai-
set ja lapset.

Radion avulla kädestä pitäen
Radio-ohjelmat ovat oivallinen 
keino viedä opetusta suoraan ih-

misten koteihin. Sansa tukee khmerin-
kielisiä ohjelmia: Toivoa naisille, Toivon 
ilta ja Perheen parhaaksi. Ne lähetetään 
FEBC:n perheradio Krusa FM:n kautta.

Ohjelmat opettavat kädestä pitäen, 
kuinka kasvattaa lapsia, kohdata per-
heenjäsenet ja vaikeat tilanteet, miten 
käyttää rahaa ja kuinka voi päästä 
katkeruudesta, jonka maamme surul-

linen historia on saanut aikaan.
Ohjelmien tekijät saavat paljon pa-

lautetta kuuntelijoilta. He käyttävät 
näitä palautteita ja kysymyksiä seu-
raavissa ohjelmissaan, jolloin kuun-
telijat kokevat, että ohjelmat on tehty 
suoraan heitä varten. Moni onkin ker-

tonut saaneensa apua ja toivoa ohjel-
mista. Raamatun sana ja evankeliumi 
ovat saaneet muuttaa elämää. 

Joseph Keon blogi on luettavissa 
osoitteessa sansa.fi, myös jatkossa.

Pastori Joseph Keo, rouva Makara Chan ja heidän poikansa John (vas.) ja 
Ben Kambodžan maaseudulla.

Yhteys kotiin – vuoden 2019 aiheena 
perheradiotyö Aasiassa
Medialähetystyö tavoittaa erityisesti niitä, joiden on vaikea muuten kuulla evankeliumia. Vuosi 2019 on Medialähetys Sanan-
saattajien (Sansa) 46. toimintavuosi, jonka aikana toteutetaan edelleen strategian Sansan suunta 2016–2020 jalkauttamista.

K äytännössä tämä merkit-
see raamatunopetuksen, 
evankelioivan ja kristillisen 
kasvatuksen sekä sosiaalis-

ten sisältöjen välittämistä 36 kielellä eri 
mediakanavia käyttäen. Työn vaikutus-
piirissä on yli 20 maata ja lähes kaksi 
miljardia ihmistä Aasiassa, Afrikassa ja 
Euroopassa.

Vuoden aiheena on perheradiotyö 
Aasiassa otsikolla Yhteys kotiin. Voi-
mavaroja suunnataan perheiden tuke-
miseen mediatyön kautta esimerkiksi 
Kambodžassa, Mongoliassa, Thaimaas-
sa ja Indonesiassa. Esillä tulee olemaan 
myös perheitä tukeva Toivoa naisille 
-työ Indonesiassa, Intiassa, Kambod- 
žassa, Kazakstanissa, Lähi-idän ara-
biankielisissä maissa sekä Turkissa.

Perheradio tukee
perheitä ja yhteisöjä
Perheradiotyön tavoitteena on perhei-
den kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Monissa Aasian maissa taloudelliset 
voimavarat ovat vähäiset ja virallisten 
tahojen järjestämää perheneuvontaa on 
joko vähän tai ei ollenkaan. Perheiden 

oma päähuomio kohdistuu usein pe-
rustarpeiden täyttämiseen. 

Kristillisellä perheradiotyöllä voi-
daan kohentaa perheiden elämänlaa-
tua, erityisesti henkistä ja hengellistä 
hyvinvointia. Teemavuoden aikana 
tutustutaan myös muiden alueiden 
yhteisö- ja perheradiotyöhön sekä me-
diatyöhön.

Perheradiotyö pohjautuu yhteisö-
radion (community radio) toiminta-
tapaan. Yhteisöradion tavoitteena on 
yhteisön auttaminen sisältäpäin niin, 
että ihmiset pääsevät itse ratkaisemaan 
elämäänsä ja yhteisöönsä liittyviä on-
gelmia.

Perheradio toimii yhteistyössä pai-
kallisten toimijoiden ja yleisön kanssa 
perheitä koskettavien aiheiden käsitte-
lemiseksi. Yhteisön jäsenet esimerkik-
si osallistuvat radio-ohjelmien sisäl-
löntuotantoon. Omia sisältöjä tehdään 
myös eri kohderyhmille, kuten lapset, 
nuoret, yksin elävät ja pariskunnat.

Perheradion omien työntekijöiden 
lisäksi työssä voidaan käyttää ulko-
puolisia asiantuntijoita. Sansa tukee 
perheradiotyötä muun muassa Mon-

goliassa ja Kambodžassa. Mongolian 
Wind FM on ensimmäinen FEBC:n ” 
virallinen” yhteisöradioasema.

Kambodžassa toimivan Krusa FM:n 
perheradiotyö on kehittynyt viimeis-
ten vuosien aikana erityisesti aseman 
aiemman johtajan, Sopheary Hemin, 
työn tuloksena. Hänen aikanaan alkoi 
perhetyötä tekevän kambodžalaisen 

pastori Joseph Keon suora Perheen 
parhaaksi -radio-ohjelma ja siihen 
liittyvät, eri paikkakunnilla järjestet-
tävät perheseminaarit.

Medialähetystyö synnyttää
 ja ylläpitää uskoa
Sansan strategiakauden visio on, 
että vuonna 2020 Sansa on median 

Sirpa Rissanen

Koko suku hääparin kanssa kuvassa Ulaanbaatarissa. Toisaalta myös avioerot ovat 
Mongoliassa yleisiä.
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Pastori Rithyn ja hänen Sarah-vaimonsa 
tytär nokosilla Joseph-pastorin sylissä, 
kolmipyöräisessä tuk-tukissa. Hän oli 
vanhempiensa ja kauempaa saapuneiden 
kristittyjen mukana vierailuilla Koh Kongin 
maakunnan kyliin, myös syrjäisille saarille.

digitalisaation ja mobiilikäytön kasvun 
avulla jakanut toivon sanomaa Aasias-
sa ja Lähi-idässä ihmisille, jotka eivät 
vielä tai enää tunne Jeesusta Kristusta.

Strategiakauden puolivälissä kar-
toitettiin, kuinka paljon Sansan rahoit-
tamista ohjelmista on evankelioivia 
eli visiossa mainitulle kohderyhmäl-
le suunnattuja. Kartoituksen pohjalta 
Sansan hallitus linjasi, että ulkomaan-
työn budjetista raamatunopetus- ja 
evankelioivia ohjelmia tulisi olla vähin-
tään puolet strategiakauden loppuun 
mennessä.

Vuoden 2019 aikana Sansan ulko-
maantyössä käydäänkin keskusteluja 
yhteistyökumppanien kanssa ohjelmi-
en tavoitteista, kohderyhmistä ja sisäl-
löstä.

Mobiilisovelluksilla kertomaan
Jeesuksesta yhä useammin
Sansan keskeisillä työalueilla Aasiassa, 
varsinkin Kiinassa ja Intiassa, digi-
taalisen median ja mobiiliteknologian 
mahdollisuudet ovat yhä enemmän 
käytössä uusien ihmisten tavoittami-
seksi evankeliumilla.

Aasia johtaa maailman mediatek- 
nologian ja median käyttötapojen 
muutosta. Käytännössä tämä sirpaloi-
tuva mediankäyttö haastaa aasialaiset 
kumppanit ja Sansan kertomaan Jee-
suksesta uusilla tavoilla. 

Mobiilisovelluksia ollaan jo valmis-
tamassa kiinalaisille, mongolialaisille ja 
kambodžalaisille mediankäyttäjille.

Nopeasti muuttuvassa toimintaym-
päristössä Sansa panostaa kumppa-
niensa voimavarojen vahvistamiseen ja 
verkostoitumiseen erityisesti Aasiassa 
ja Lähi-idässä. 

FEBC:n Krusa FM -aseman arviointi Kambodžassa osoitti, että hengellisen avun 
lisäksi radioasema on auttanut puolisoita keskustelemaan keskenään, organisoi-
maan perhe-elämäänsä sekä antamaan aikaa ja osoittamaan rakkautta toisilleen 
ja lapsilleen.

Indonesia on maailman suurin muslimienemmistöinen maa. Kriisiradiotyön, jota 
Sansakin tukee, merkitys on siellä korostunut monissa ja monenlaisissa luonnon-
mullistuksissa. Kriisiviestinnän tutkiminen Sumatralla on tutustuttanut ja kerryt-
tänyt tietoa myös paikallisten arjesta ja pyhästä.

Erja Tillgren

Eila Murphy Eila Murphy
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Medialähetyspäivät Vantaan Korsossa 
25.–26.5.2019 – Näkemisen arvoinen 
OHJELMA

LAUANTAI 25.5.

10.00 Avajaiset ja Korson kirkkoherra 
Tuomas Antolan raamattuopetus Tulla 
nähdyksi Korsossa.
11.00 Kristillinen radiotyö Mongoliassa, 
Batjargal Tuvshintsengel (Wind FM).
12.00 Lounas ympäristön ravintoloissa 
13.30 Kanavat:
1. Toivoa naisille, Satu Hauta-aho.
2. M18 video- ja tanssikanava.
3. Instagram-kanava yhdessä nuorten 
kanssa.
4. Arabiankielinen työ, David ja Marja-Lii-
sa Ezzine.
5. Perhetyö Mongoliassa Sirpa Rissanen, 
Eila Murphy ja Batjargal Tuvshintsengel 
(Wind FM).
14.30 Päiväkahvi
15.00 Perhetyön ohjelma ja Toivoa 
naisille -työ Kambodžassa, Eila Murphy, 
Erja Tillgren ja Eeva Vähäsarja.
16.00
1. Kirkko, seurakunta ja Sansa.
2. Sansan lähettien tapaaminen.
17.30 Tauko
18.00 Raamattuopetus, Batjargal Tu-
vshintsengel (Wind FM).
19.15 Rukousilta Domini Life -sovelluk-
sen pohjalta Jani Vanhala (Korson srk), 
Mikko Matikainen (KRS) ja Mervi Viuhko 
(Sansa).

SUNNUNTAI 26.5.

9.00 Sanan kanssa tulevaisuuteen, 
raamattuopetus, Juha Auvinen ja Jarno 
Tepora.
10.00 Jokaisella on tarina: tarinoita pal-
velun maailmasta Korson seurakunnasta 
ja Sansasta, Mervi Viuhko.
10.00 Messuja Vantaan seurakunnissa, 
Korsossa klo 14.00. 

11.00 Keskeneräisenä täydellinen 
-raamattuopetus, Arja Savuoja ja Merja 
Kauppinen.
12.00 Lounas ympäristön ravintoloissa
13.00 Seurat Viisikielisen kera.
14.00 Tanssimessu Korson kirkolla, 
Helsingin piispa Teemu Laajasalo ja 
Juha Auvinen.

Nuorille oma ohjelma lauantaina 25.5. 
klo 12−17, Satu Mukala, Tomi Uimonen 
ja Riikka Wikström (Korson srk), Elina 
Braz de Almeida (Sansa) ja M18 sekä Roy 
Rissanen (MAF).
Lapsille ja varhaisnuorille touhu-
paikka ja toimintahetkiä lauantaina klo 
10−17.

INFO
Musiikista vastaavat Timo Lankinen 
ja Airi Saloniemi (Korson srk).
Sansan Putiikki palvelee päivien ajan 
tapahtumapaikalla.
Tapahtumapaikkana on Korson 
seurakuntakeskus, Merikotkantie 4, 
01450 Vantaa.
Majoituksen voi varata (26.4 
mennessä tarjoushinta mainitsemalla 
Medialähetyspäivät):
Villa Jokivarsi Bed and Breakfast: mari@
villajokivarsi.com tai p. +358 (0)50 588 
5897 ja Original Sokos Hotel Vantaa 
Tikkurilassa, hotelvantaa.vantaa@sokos-
hotels.fi tai p. +358 (0)20 123 4600.
Parkkipaikkoja lähellä hyvin ra-
jallisesti. Kannattaa käyttää junia, jos 
mahdollista.

Muutokset mahdollisia. Ohjelma 
päivittyy netissä sansa.fi/MLP19 ja huhti-
kuun Lähde-lehdessä.

Lisätietoja Medialähetys Sanansaat-
tajat (Sansa), Hyvinkää, 019 457 7700, 
sansa.fi

Lämpimästi tervetuloa!

TILAISUUKSIA myös perjantaina 24.5.

Klo 9–15.30 Missiologinen symposiumi Unelma kolmannen 
vuosituhannen kristillisestä kirkosta Korson seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Espoon piispa, TT Kaisamari Hintikka, toiminnanjohtaja (Sansa), 
rovasti, TM Juha Auvinen, yliopistolehtori, TT Henrietta Grönlund, hiippa-
kuntasihteeri, TM Jukka Jämsén, professori Veli-Matti Kärkkäinen, KLK:n 
vs. lähetysteologi, PhD Jukka Kääriäinen, KLK:n vs. johtaja, PhD, dosentti 
Jaakko Rusama ja TT, dosentti Aku Visala.

Klo 16 Avainhenkilö- ja jäsentapaaminen seurakuntien työnteki-
jöille ja Sansan jäsenille Korson seurakuntakeskuksessa.

Klo 18 Yhdistyksen kevätkokous jäsenille Korson seurakunta-
keskuksessa, seurakuntasali 2. Tarjoilu klo 17.30.

  HILJATTAIN ILMESTYNYT 
#voima365 on erityisesti nuorille 
kirjoitettu hartauskirja, joka sisältää 
puhuttelevan tekstin vuoden jokaisel-
le päivälle. Toholammin seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Jani Heininevan 
toimittaman kirjan tuotolla tuetaan 
Kroatian evankelisen kirkon nuoriso-
työtä Sansan kautta.

Kirjapajan kustantama #voi-
ma365-kirja palvelee niin seurakun-

Hartauskirja #voima365 tukee Kroatian nuorisotyötä
Annaleena Pakkanen tien nuorisotyötä kuin yksittäisen 

nuoren hartauselämää. Tekstien ta-
kana on toistasataa nuorta, nuoriso-
työnohjaajaa ja pappia eri puolilta 
Suomea.

KIRJA SYNTYI tarpeesta, sillä 
Suomesta puuttui nuorille suunnat-
tu päivittäishartauskirja. Heinineva 
toivoo, että pian kirja löytyy jokaises-
ta Suomen seurakunnasta, eikä siinä 
kaikki:

– Toivon, että kirjaa jaettaisiin seu-

rakunnissa isoskoulutukseen osallis-
tuville, kerhonohjaajille tai jokaiselle 
nuorelle rippikoulun päätöslahjana.

– Minulla on Kroatiaan syvä yh-
teys, joka muodostui jo vuosia sitten 
AMK-harjoittelun kautta. Kroatiassa 
pääsin näkemään, kuinka vähällä vä-
hemmistökirkko joutuu toimimaan. 
Haluan, että tuo kirkko, joka on anta-
nut paljon minulle ja monelle muulle 
harjoittelijalle, saisi myös kiitoksena 
jotain takaisin, Heinineva sanoo. 
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Rukous   

             Rohkeus   

Evankeliumi
Sansan työn vaikutusalue

Tervetuloa rukoilemaan medialähetystyön puolesta!  
Leikkaa rukousaiheet talteen lehdestä tai vaihtoehtoisesti tulosta 
ne osoitteesta sansa.fi/esirukoukset. Rukouskalenteria voi tilata 
myös Sansan toimistosta, p. 019 457 7700 tai sansa@sansa.fi.

 F Vuonna 2019 Sansan työn teemana 
on Yhteys kotiin. Tuomme Kaikkival-
tiaan kasvojen eteen Kambodžassa, 
Mongoliassa, Thaimaassa ja Indo-
nesiassa tehtävän perhe- ja yhtei-
söradiotyön, joka auttaa perheitä, 
paikallisyhteisöjä ja välillisesti koko 
yhteiskuntaa. 

 F Kiitämme Kambodžassa radioita-
vista perheradio-ohjelmista ja perhe-
seminaareista. Työpajoihin osallistu-
vat avioparit kokevat saavansa apua 
ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, 
kuten keskinäisessä viestinnässä ja 
lastenkasvatuksessa. Rukoilemme, 
että myös heidän Jumala-suhteensa 
syvenee. 

 F Rukoilemme, että kevään 2019 
aikana perheradio Wind FM saa 
avattua uuden radioaseman Mon-
golian maaseudulla. Rukoilemme 
myös apua sopivan henkilökunnan 
löytämiseksi kolmelle uudelle ase-
malle ja että heidät saadaan keväällä 
koulutettua. 

 F Kun buddhalainen kiinnostuu 
kristinuskosta, hän tarvitsee johdon-
mukaista ja rakastavaa opetusta. 
Rukoilemme viisautta Thaimaan 
FEBC:n työntekijöille, kun he valmis-
televat radio-ohjelmia ja ovat yhtey-
dessä kuuntelijoihin. Rukoilemme 
erityisesti Sansan tukeman Sydänys-
tävä-ohjelman uuden toimittajan, 
Penprapan puolesta.

 F Viime vuonna kriisiradiotyön 
kumppanimme Indonesiassa, First 
Response Radio, sai monta hälytys-
tä. Kiitos mahdollisuudesta auttaa 
ihmisiä hädässä. Rukoilemme 
tiimille vahvistusta ja että Kristuksen 
rakkaus koskettaa sydämiä kriisi-
radiotyön välityksellä. 

 F Sansan valtakunnallinen kolehti-
pyhä on 5.5.2019. Päivään liittyy run-
saasti tapahtumia eri puolilla maata. 
Pyydämme viisautta ja johdatusta 
valmisteluihin. 

 F Herra, tuomme eteesi Vantaan 
Korsossa 25.–26.5.2019 pidettävät 
Medialähetyspäivät ja niitä edeltä-
vän missiologisen symposiumin 24.5. 
Kiitos yhteistyöstä Korson seurakun-
nan kanssa. 

 F Rukoilemme, että yhä uudet suo-
malaiset löytävät Domini Life -mo-
biilisovelluksen. Anna sen virkistää 
heidän rukouselämäänsä. Rukoilem-
me myös sovelluksen kehitystyön 
puolesta. 

 F Rukoilemme Kambodžassa, Kii-
nassa ja Mongoliassa tekeillä olevien 
mobiilisovellusten ja niiden markki-
noinnin puolesta. Kiitämme jokai-
sesta, joka on mukana sovellusten 
tekemisessä ja/tai tukemisessa. 

 F Kiitos yhteistyösopimuksista seu-
rakuntien ja kristillisten yhteisöjen 
kanssa. Rukoilemme, että saamme 
keväällä sopimuksia erityisesti 
uusimpien lähetys- ja projektityönte-
kijöiden, Tiina Virtasen sekä Päivi ja 
Ilkka Kastepohjan, tueksi. 

 F Rukoilemme Päivi ja Ilkka Kas-
tepohjan puolesta, kun he asettuvat 
tekemään Aasian-medialähetystyötä 
Singaporesta käsin. Rukoilemme 
kieli- ja kulttuuriopintojen puolesta. 
Kiitos, että autat niin pienissä kuin 
isoissakin käytännön asioissa. 

 F Pyydämme varjelusta SAT-7 Pars 
-kanavalla työskentelevälle tv-tuot-

tajallemme Mikael Tunérille, kun 
hän matkustaa maalis−huhtikuussa 
Iraniin, Kyprokseen, Egyptiin ja 
Venäjälle. 

 F Rukoilemme voimia ja viisautta 
Eeva ja Jari Vähäsarjalle, jotka pak-
kaavat kotiaan Itävallassa ja muut-
tavat keväällä puoleksi vuodeksi 
Suomeen. Anna kotimaanjakson olla 
heille virkistykseksi. 

 F Rukoilemme voimia ja käytännön 
apua myös Sirpa ja Roy Rissaselle, 
kun he huhtikuussa vaihtavat asun-
toa Mongolian Ulaanbaatarissa. 

 F Taivaan Isä, suojele ja siunaa 
Suomessa olevia kristittyjä maahan-
muuttajia. Anna heidän voida jäädä 
Suomeen seurakuntien rikkaudeksi. 
Rohkaise ja vahvista Marja-Liisa ja 
David Ezzineä, kun he työskente-
levät arabiankielisten turvapaikan-
hakijoiden ja maahanmuuttajien 
keskuudessa. 

 F Kiitämme Jumalaa myös muista 
Sansan lähetys- ja projektityönteki-
jöistä ja pyydämme heille siunausta: 
Elina Braz de Almeida Kroatiassa, 
Eila Murphy ja Raili Tapio Suomessa 
sekä Tiina Virtanen Hollannissa. 

 F Kiitämme Kroatian evankelisen 
kirkon ja suomalaisten oppilaitosten 
yhteistyöstä. Siunaa ja varjele Kuti-
nan seurakunnassa keväällä olevia 
Seurakuntaopiston harjoittelijoita. 

 F Muistamme rukouksin Israelissa 

toimivan Caspari-keskuksen uutta 
hepreankielistä opetusvideosarjaa. 
Videot on suunnattu erityisesti 
sapattikoulujen vapaaehtoisille 
opettajille. Rukoilemme, että videot 
vahvistavat messiaanista liikettä ja 
sen uutta sukupolvea. 

 F Rukoilemme Afrikan nuorten 
puolesta. Heidän keskuudessaan on 
paljon huumeiden ja alkoholin vää-
rinkäyttöä sekä masennusta. Herra, 
anna sanoman Jeesuksesta vapauttaa 
heidät terveelliseen elämään. 

 F Kiitämme siitä, että Sansan tuella 
on voitu palkata Toivoa naisille -työn 
arabiankieliseen tiimiin työntekijä 
vastaamaan kuuntelijapalautteisiin 
sosiaalisen median kautta. Rukoi-
lemme suomalaisten tukemien 
Toivoa naisille -ohjelmien tuottajien 
puolesta Indonesiassa, Intiassa, Kam-
bodžassa, Keski-Aasiassa ja Turkissa. 

 F Kiitämme Jumalaa niistä yrittä-
jistä, jotka haluavat tukea Sansaa 
taloudellisesti. Rukoilemme viisautta 
ja johdatusta heidän arkeensa. Juma-
la siunatkoon jokaista lähetystyötä 
tukevaa yrittäjää. 

 F Rukoilemme Sansan talouden ja 
erityisesti Aasian perheradiotyötä 
tukevan kevätkeräyksen puolesta. 
Kiitos jokaisesta medialähetystyön 
tukijasta ja esirukoilijasta.  

Kiitos rukoustuesta!

Rukousaiheita

RukouskalenteriRukouskalenteri
 helmikuu – huhtikuu 2019
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41AMHARA ”Olen lukiolainen. 
Meillä on raamattuluentoja 
keskiviikkoisin. Meitä on kaksi 
ryhmää ja tavoitteenamme on 

todistaa Jeesuksesta opiskelutovereillem-
me. Raamatturyhmämme keskustelevat 
radio-ohjelmasta saamistaan ajatuksista 
ja saavat vahvistusta siitä todistaessaan 
koulutovereilleen. Monet opiskelijat ovat 
tulleet näiden todistusten kautta uskoon. 
Rukoilkaa puolestamme.” Etiopian evan-
kelinen Mekane Yesus -kirkko/TWR

2 ARABIA ”Olen Riad ja veljeni 
on Anad. Asumme Jemenissä 
ja katsomme aina SAT-7 Kids 
-kanavaa. Rakastan laulujanne. 

Kanavanne on paras kanava ikinä!”  
SAT-7 Kids

3 FARSI ”Mieheni halusi erota 
minusta toisen naisen takia ja 
käytti kristillistä uskoani aseena, 
jotta hän voittaisi ja tuomari 

riistäisi kaikki oikeuteni. Lakimieheni 
ehdotti, että kieltäisin uskoni Jeesukseen. 
Ajattelin, että jos teen sen, kuolen hengel-
lisesti, mutta jos en kiellä, koko elämäni 
on vaarassa.

Pyysin Jumalalta, että en joutuisi 
tällaiseen testiin, koska olen vain heikko 
ihminen. Rukoilin: ’Älä anna minun 
valehdella, mutta älä myöskään kieltää 
sinua pelon vuoksi.’ Monet rukoilivat 
puolestani, tekin siellä tv-asemalla. Kun 
menimme lakimiehen kanssa oikeusta-
lolle ilmoitettuna päivänä, sihteeri kertoi 
meille, ettei tarvitse tulla. Tuomari oli jo 
päättänyt – ja vastoin mieheni toiveita. 
Lakimieheni oli sanaton. Ylistys Jumalal-
le, hän teki valtavan ihmeen.” SAT-7 Pars

4 INDONESIA ”Pidän Toivoa 
naisille -ohjelmasta. Jumalan 
sana tyynnyttää sydämeni ja 
sen kuulemisen kautta uskoni 

kasvaa. Olen oppinut tuntemaan totuu-
den ja Jumalan tahdon elämässäni tämän 
ohjelman kautta.” TWR-Indonesia

5 KHARIA  ”Olen kuunnellut 
khariankielistä ohjelmaa alusta 
saakka. Aiemmin en osannut 
kuvitellakaan, että meidän 

kielellämme olisi jotain radiossa. Oman 
kielensä kuuleminen antaa kuuntelijalle 
tunteen hyväksymisestä. Kiitos siitä, että 

huomasitte meidänkin kielemme. Kävin 
kyllä seurakunnassa aiemminkin, mutta 
vasta ohjelmanne kautta pääsin lähemmäs 
Raamattua.” TWR-Intia

6 KHMER ”Kun löysin Jumalan, 
lähelläni asuva rouva suositte-
li Krusa FM:n kuuntelemista. 
Tuolloin en omistanut radiota, 

enkä ollut koskaan kuullut Krusa FM:stä, 
joten pyysin tytärtäni ostamaan minulle 
radion. Siitä lähtien en enää koskaan ole 
vaihtanut kanavaa, vaikka tyttäreni olisi 
halunnut kuunnella jotain muutakin. 
’Radiosi hajoaa pian’, hän kiusoitteli mi-
nua, sillä se oli päällä koko ajan.

En ole koulutettu ihminen, mutta 
janosin Jumalan sanaa. Tiedän, että hän 
haluaa minun oppivan lukemalla Raa-
mattua, laulaen ylistystä ja rukoilemalla. 
Kiitos Jumalalle! Hän rakastaa minua ja 
opettaa minua sekä radion että hiljattain 
saamani Raamatun avulla. Aikaisemmin 
minulla oli vain pieni kirjanen, jossa oli 
osia Uudesta testamentista. Nykyään 
johdan naisten ryhmää seurakunnas-
sa ja autan pastoriamme tavoittamaan 
lähikylissä asuvia ihmisiä.” Krusa FM, 
FEBC-Kambodža

7 MANDARIINIKIINA ”Seuratessa-
ni Radioseminaari-ohjelmaanne 
(SOTA) saan sanoman Jumalal-
ta teidän välityksellänne. Se on 

suurin lohdutukseni ja vahvistaa uskoani. 
Kiitän siitä Jumalaa. Hän kulkee kanssani 
koko ajan. Jumala siunatkoon vaivannä-
könne ja teitä ja kaikkia ohjelmaan osal-
listuvia. Armo teille ja rauha Jumalalta, 
Isältämme sekä Herralta Jeesukselta Kris-
tukselta. Immanuel. Halleluja. Amen.”  
TWR-Aasia

8 MONGOLI “Kiitos kanavastanne. 
En tosin tunne Jeesusta Kristus-
ta. Elämä on tällä hetkellä hyvin 
vaikeaa. En ymmärrä, mihin mi-

nun pitäisi mennä ja mitä tehdä. Ohjel-
manne kosketti sydäntäni. Haluan todella 
tietää enemmän Jeesuksesta. Haluaisin 
saada hänet elämäni Herraksi. Miten voin 
päästä yhteyteen kanssanne?” Wind FM, 
FEBC-Mongolia

”Ohjelmanne kosketti 
sydäntäni ja haluan tietää 
enemmän Jeesuksesta”

9 THAI “Sydänystävä-ohjelmaa 
menee suoraan sydämeen! On 
ihanaa saada uskoa Jumalaan. 
Ajattelen usein teitä, jotka teette 

tätä ohjelmaa. Olen kahdelle pojalleni sekä 
isä että äiti. Rakkaintani ei enää ole, mut-
ta en ole masentunut. En aio luovuttaa, 
aion olla vahva. Jumala antoi minulle uu-
den elämän. Kiitän Herraa siitä, että olen 
saanut rohkeuden elää kuunneltuani näitä 
ohjelmia aina tähän päivään asti.

Jos saatte tämän kirjeen, niin vastaat-
tehan siihen ohjelmassa. Pidän kovasti 
ohjelman puhujan kuuntelemisesta. Saan 
häneltä rohkeutta voittaa kaikki vaikeudet. 
Toivottavasti jatkatte ohjelman tekemistä 
vielä pitkään. On ihanaa lukea kristillisiä 
kirjoja. Uskon nyt Jeesukseen Kristukseen 
ja haluan päästä johonkin seurakuntaan.” 
FEBC-Thaimaa

10 TURKKI ”Kaikki sanovat 
minua teräväkielisek-
si. He eivät pidä siitä. 
Sen takia ystävyyssuh-

teenikaan eivät kestä kauaa. Minua se 

ei vaivannut lainkaan, sillä olin ylpeä 
rehellisyydestäni ja terävästä kielestäni. 
Tein mielestäni aivan oikein. Nyt olen 
tajunnut, että olen tällä asenteellani lou-
kannut ihmisiä. En tiedostanut sitä, että 
minusta oli tullut armoton ihminen. Toi-
voa naisille -ohjelmanne toimi ikään kuin 
peilinä ja päätin muuttua. Jakeet, joita 
luette Raamatusta, koskettavat sydäntäni. 
Kiitos siitä, että olette rehellinen ja lempeä 
ystävä.” TWR-CAMENA

11 VENÄJÄ/SUOMI ”Yritän 
katsoa jokaisen uuden 
Kristinuskon ABC 
-jakson. Ohjelmassa 

pohditaan nykypäivän teemoja, jotka ovat 
lähellä sydäntäni. En ole minkään seura-
kunnan jäsen, mutta tuo ohjelma herättää 
hengellisiä ajatuksia ja halua rukoilla. 
Luulen, että Kristinuskon ABC on hyvä 
keino tutustua kristinuskon aarteisiin. En 
paljon osaa suomea, joten tekstitys venä-
jäksi on tosi tärkeä.” Inkerin evanke-
lis-luterilainen kirkko/Karjalan TV

9

Poikia Jemenin pääkaupungissa Sanaassa. Sisällissodan keskellä asuu myös 
pakolaisia muun muassa Somaliasta ja Syyriasta.

Shutterstock
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Jani Heinineva (toim.)
#voima365 26,90 € UUTUUS!
Nuoret ja nuorisotyöntekijät ym-
päri Suomea ovat kirjoittaneet 
tekstit.  Kirjan tuotolla tuetaan 
nuorisotyötä Kroatiassa Medialä-
hetys Sanansaattajien kautta.

Juha Vähäsarja
Varjelet tieni 28 € UUTUUS!
Joka päivä.

Jukka  
Norvanto
Rajatonta  
rakkautta 4 € 
UUTUUS!
Radiopastori 
Jukka Norvanto 
pohtii lähetys-
kutsua erityises-
ti Matteuksen 
evankeliumin 
näkökulmasta. 

Matteuksen suuria viestejä on, 
että Jumalan rakkauden evanke-
liumi on tarkoitettu rajoituksetta 
kaikille ihmisille, niin juutalaisil-
le kuin muillekin. Kenelläkään ei 
ole oikeutta pitää evankeliumia 
vain itsellään.

Minna Ala-Heik-
kilä (toim.)
Eikä sinua enää 
ole 32 € 
UUTUUS!
Lapsensa  
menettäneet ker-
tovat.

Charlotte 
Thoroe − 
Gill Guile
Parhaita 
Raamatun 
kertomuk-
sia 10 €  
TARJOUS!
Värikkääs-
ti kuvitet-

tu ja helppotajuisesti kirjoitettu. 
Lapsi oppii iloitsemaan Jumalan 
teoista ja kertomaan niistä toi-
sillekin.

Marja Sevón (suom.)
Pääsiäiskertomus 4 € TARJOUS!
Pääsiäisen tapahtumat sarjaku-
vina ja paljon tehtäviä. Alle  
kouluikäisille ja alakoululaisille.

Pekka Simojoki
Farsi Nordic Praise 
cd 15 €
Sansan tuottama 
Nordic Praise -levy 
farsin kielellä. Lau-
lajana mm. Gilbert 
Hovsepian. la

he
ty

sk
au

pp
a.

fi

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

Nyt on hyvä aika miettiä kevään lahjoja ja tarjouksia pääsiäiseksi tai erilaisiksi 
merkkipäiviksi. Selaile ja tee löytöjä – anna hyvän kiertää!

PUTIIKKI ON AINA AUKI. Täytä tilauslomake, kirjoita sähköpostia tai piipahda net-
ti-Putiikissa Sansan kotisivuilla, kun se parhaiten sinulle sopii: lahetyskauppa.fi. 
Voit tilata myös puhelimitse 050 564 3541/Putiikki (ma–pe klo 9–15). Lähetys-
kauppa Putiikki Hyvinkäällä on avoinna keskiviikkoisin klo 10–15. Tervetuloa!

Sansan uusi, 1-osainen pääsiäiskortti
Pääsiäisiloa! 1 €/kpl. Tarkemmin seuraavalla aukeamalla.

Jos asioit 30.4. mennessä,  
osallistut arvontaan!
Voitot:
1. Raamattu kannesta kanteen - opetukset  
     (VT + UT, mp3-cd:t)
2. Lähde-lehden vuosikerta
3. Tyynyliinat, käsinpainetut (2 kpl)
4. Akvarellitaulu (maalaus Hilja Yli-Krekola)
5. Villasukat

Magneetti + muistilehtiö 3,50 € 
UUTUUS!
Jääkaappimagneetin koko n. 60 
x 60 mm, lehtiön koko n. 60 x n. 
90 mm. Teksti: Rukoile – Odota – 
Luota. Sansan logo, Medialähe-
tys Sanansaattajat.

Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman opetuksista cd- 
levyt mp3-muodossa: Uusi  
testamentti (624 luentoa) 130 €, 
Vanha testamentti (810 luentoa) 
140 €. TARJOUS! Uusi ja Vanha 
testamentti yhdessä ostettuina 
240 €.

Villasukat 15−20 €/pari
Kauniita, hyvälaatuisia, työn 
ystävän tekemiä. Sekä miehille 
että naisille.
Lasten villasukat tai lapaset  
5 €/pari  
Kauniita, työn ystävien tekemiä 
sukkia ja lapasia. Erikokoisia, lä-
hinnä pienille lapsille.

UUTUUKSIA JA TARJOUKSIA

Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa 
lyhytaaltoaluetta.  
Veivigeneraattorilla  
ladattava akusto. Ei sisällä  
pattereita, joita voi  
tarvittaessa laittaa kolme.
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KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:
Sansan 1-osaiset kortit: 1. Pääsiäiskortti ______ kpl, 2. Ystävälle ______ kpl, 3. Punakukka ______ kpl,  
4. Onnea, sinivalkoinen ______, kpl, 5. Aamuaurinko ______ kpl.
Sansan 2-osaiset kortit: 6. Rusokirsikka ______ kpl, 7. Ruusu ______ kpl, 8. Lämmin osanotto ______ kpl.
 
MUUT TUOTTEET  
 
 
 
 
 
NIMENI  
Lähiosoite  
Postinumero ja toimipaikka  
Puhelin                                                  Sähköposti

Medialähetys
Sanansaattajat
maksaa
postimaksun

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Arvonnassa ovat mukana 30.4.2019 mennessä Putiikissa asioineet, Lähde-lehden tilanneet tai lomakkeen täyttäneet. Tarjoukset voimassa 30.4. saakka tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 050 564 3541/Putiikki, s-postitse: pirjo.hyovalti@sansa.fi tai kotisivun kautta: joko sansa.fi 
tai lahetyskauppa.fi. Lähetyskauppa Putiikki Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10−15.

Tilaan Lähde-lehden (ei Pohjoismaiden ulkopuolelle):  
  kestotilauksen (34 €/vuosi),     vuosikerran (39 €/vuosi),     yhden näytenumeron.   
  Osallistun vain arvontaan.  

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

ÄÄNITTEITÄ
Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman opetuksista cd-le-
vyt mp3-muodossa: Uusi tes-
tamentti (624 luentoa) 130 €, 
Vanha testamentti (810 luentoa) 
140 €. TARJOUS! Uusi ja Vanha 
testamentti yhdessä ostettuina 
240 €.

Lähetys on r(ajatonta) cd 2 € 
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetusta, 
joissa käsitellään Matteuksen 
evankeliumia lähetyksen ja kut-
sumuksen näkökulmasta. Ope-
tusosiossa on kysymyksiä poh-
dittavaksi. Lisäksi tosikertomuk-
sia maailmalta evankeliumin 
muuttavasta voimasta.

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon 
Raamattu kannesta kanteen -ra-
dio-ohjelman pohjalta kirjoitta-
mia Raamattu elämään -sarjan 
kirjoja on ilmestynyt 54. 
TARJOUS! Koko sarja 540 € eli 
sarjana 10 €/kirja (Yksittäin 
17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Yhdeksi kansaksi 17,90 €
Efesolaiskirje
Arjen viisautta 17,90 €
Sananlaskujen kirja

Jukka Norvanto
365 − sana vuoden jokaiselle 
päivälle 28 €
Hartauskirja.
(9) Eedenistä itään ja takaisin 
25 €
Ihmisen pelastustie alusta lop-

puun.
Paavalin ensimmäinen lähetys-
matka 15 €
3000 km Lähi-idässä.
Turvapaikka 10 €
Kuukauden jokaista päivää var-
ten mustutus Jumalan sanassaan 
lupaamasta turvasta. Erkki Joki-
sen kuvat.
Genesis 7 € TARJOUS!
Evankeliumi Mooseksen mu-
kaan.
Tahtoisin olla hyödyksi 3 € 
TARJOUS!

Pekka Simojoki
Mullan makua ja taivaan 
tuoksua 25 €
Keikkamiehen hartauskirja.

Viisikielinen 25 € (isompi koko) 
tai 20 € (pienempi koko)
Noin 800-sivuinen laulukirja. Yli 
400 laulua, joissa korostuvat he-

rätys, luottamus Jumalan sanaan 
sekä lohdutus ja ilo kaikille tar-
jolla olevasta pelastuksesta Jee-
suksessa Kristuksessa. Sisältää 
tekijäluettelon. Nyt muovitetut 
kannet ja foliointi. Sansa on yksi 
julkaisijoista.

Antti Laato
Vanhan testamentin selitysraa-
mattu II 69 € UUTUUS!
Vanhan testamentin selitysraa-
mattu I 69 €
Vanhan testamentin viikkohar-
tauskirja 35 €

Juho Sankamo
Alkukirkon salaisuus 28 € 
UUTUUS!
Ydinviestinä on, ettei Kristus-
ta voi erottaa kirkostaan – sen 
paremmin kuin hyvää paimen-
ta laumastaan tai sulhasta mor-
siamestaan. ”Minkä Jumala on 

yhdistänyt, sitä älköön ihminen 
erottako”. (Mark.10:9).

Jukka Jämsén
(10) Pelkkänä korvana 32 € 
UUTUUS!
Raamattu nostaa Pyhän Hengen 
antamista armolahjoista tär-
keimmäksi profetoimisen. Pas-
tori Jukka Jämsèn vastaa tässä 
kirjassa moniin käytännön ky-
symyksiin profetoimisesta, jota 
hän kutsuu kuuntelevaksi ru-
koukseksi.

Eeva Peura − Tarja Tervahauta 
(toim.)
(11) Lapseni on poissa 25 € 
UUTUUS!
Kirja suruun. Vuoden kristillinen 
kirja 2018.

Hannu Pelkonen
Voihan Venäjä! 25 €

11 12 1410 139 15

18 19 2117 20 2216
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Rakentajarovastin matkassa 
Suomen suvun maille.

Liisa Lilja
Äiti, kuulin ukkosen äänen! 28 €
Arkea Afganistanissa. Kirjoittaja 
kuvaa uskomattomia kohtaloita, 
joihin vain harvalla länsimaise-
malla naisella on ollut mahdolli-
suus kurkistaa.

Tass Saada
Taistelin Arafatin joukoissa 28 € 
UUTUUS!
PLO:n tarkka-ampujan tie uuteen 
elämään.

TARJOUKSIA
Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 10 €
Elämää Kroatian evankelisessa 
kirkossa. Muistoja ihmisistä ja 
tapahtumista kirjoittajan värik-
kään ja vaiheikkaan elämän var-
relta. Värikuvakuvitus. Julkaisija-
na Sansa.

Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 5 €
Israelissa, maailmalla, kotimaas-
sa. Kuljettaa medialähetystyön 
matkassa, johdattaa Raamatun 
maisemiin, juutalaisiin juhlapy-
hiin ja raamatunkertomuksiin. 
Sopii myös raamattu- ja rukous-
piirien työskentelyyn. Julkaisija-
na Sansa.

Ann Voskamp
Särkymisen lahja 16,90 €
Kirjoittaja avaa Jumalan armol-
lisuutta uudella ja tuoreella ta-
valla.

Erkki Ranta
(12) Viesti vuorilta 9 €
Matteuksen evankeliumi kaikelle 
kansalle.

Jorma Laulaja
(13) Mikä tie, mikä matka! 8 €
Hengellinen matka Abra-
ham-tekstien äärellä. Kulkijana 
ja kirjoittajana Lapuan hiippa-
kunnan emerituspiispa.
Jumalan puoleen 5 €
Hartauskirja.

Olav Valen-Sendstad
Sovinto Jumalan kanssa 5 €
Kirja tuo Jeesuksen sovitustyön 
esiin elävänä ja henkilökohtai-
sena, Raamatun ilmoituksen mu-
kaisesti.

Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 € 
Kirja vie lukijansa ihmiskaupan 
maailmaan Euroopassa ja erityi-
sesti Kyproksessa, jossa kirjoitta-
ja on työskennellyt ihmiskaupan 
uhrien ja heidän lastensa kes-
kuudessa.

Bruce Wilkinson
Valoa elämään -kirjat 5 €/kpl:

Jabesin rukous
Ikuinen siunaus
Viinipuun salaisuus

Nabeel Qureshi
Totuus jihadista 5 €
Kristityksi kääntyneen muslimin 
henkilökohtainen, haastava ja 
kunnioittava puheenvuoro mo-
niin islamilaista ”pyhää sotaa” 
koskeviin kysymyksiin.

Bilquis Sheikh
(14) Uskalsin kutsua häntä 
Isäksi 8 €
Kirjoittaja oli pakistanilainen 
diplomaatinrouva, joka uskal-
si lähteä uudelle tielle ja ryhtyi 
jopa sielunhoitajaksi ja puhu-
jaksi.

Steven Masood
Valoon 9 €
Nuoren muslimin totuuden 
etsintä.

Gunnar Elstad
Tunne itsesi 4 €
Tunnista tunteesi.

Seppo Eirola
(15) Ajatuksia Isästä 8 €
Kirjoittaja oli kolmekymmentä 
vuotta elämästään vannoutunut 
ateisti.

Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 €

LAHJAKIRJOJA
Riitta Lemmetyinen
Taivaan tuoksua 24 €
Arki- ja juhlahetkiin löytyy Juma-
lan sana siunaukseksi, hymyksi, 
lohdutukseksi ja rohkaisemaan.

Jaakko Löytty
Toivoa toisillemme jaamme 
15,90 €

Ben Alex
Voimia suruun − tie toipumi-
seen 5 € TARJOUS!
(16) Lähellä ja läsnä − ystävyys 
on lahja 5 € TARJOUS!

LAPSILLE ja 
VARHAISNUORILLE
Bethan James − Frank Endersby
365 kertomusta, rukousta ja lu-
pausta 19 € UUTUUS!

Marja Sevón
Iltakertomuksia 19 € UUTUUS!
Parasta päivän päätteeksi.

Minea Metsälähde (toim.)
Armias ole suojani 14,50 €
Rukouskirja sisältää rakkaimpia 
rukouksia. Kuvituksena nostal-
gisia enkelikiiltokuvia. Sopii yh-
dessä lapsen kanssa luettavaksi 
tai itse lukemaan oppineelle.

Bethan James − Paula Doherty
Iso puuhakirja 12 €
Raamatun kertomuksia.
Iso tarrakirja 12 €
Raamatun kertomuksia.
Yli 3-vuotiaille.

Mirja Sevón (suom.) − Jakob 
Kramer
Pääsiäisen ihme 12 €
Kantokahvallinen kovakirja.

B. A. Jones − Charlie Lynch
(17) Ensi Raamattu 8 € TARJOUS!
Kantokahvallinen kovakirja.

Kenneth N. Taylor
Ensi askel Raamattuun 7 €  
TARJOUS!

Michael Berghof
(18) 100 rakasta raamatunker-
tomusta 10 € TARJOUS!
Yli 3-vuotiaille.

Martina Steinkühler − Angela 
Holzmann
Ihanaa, että löysit minut! 5 € 
TARJOUS!
Pieni kertomus suurta pelkoa 
vastaan. Kertoo psalmin 23 avul-
la Daavidista ja hänen lampais-
taan niin yksinkertaisesti, että 
pienimmätkin ymmärtävät.

Frank E. Peretti
Pako vesimiehen saarelta 5 € 
TARJOUS!
Anakin haudat 5 € TARJOUS!

(19) Ovi lohikäärmeen kidassa 5 
€ TARJOUS!
Sopivat n. 10-vuotiaille.

Jerry B. Jenkins
Lento seikkailuun - sarja 7 € /kpl 
TARJOUS!:
Syöksy Ihmissyöjälaaksoon
Tuho Yukonin territoriossa
Sopivat n. 10-vuotiaille.

MUSIIKKIA
Pekka Simojoki
Häikäisevän kirkas cd 20 € 
UUTUUS!
Jatkoa Ylistys-levylle. Sovitukset 
Markku Perttilä. Upeat solistit, 
soittajat ja EtCetera-kuoro luo-
vat jälleen huikean musiikillisen 
matkan.
Nordic Praise, cd 15 € TARJOUS!
Englanninkielinen Ylistys-levyn 
kansainvälinen versio.
Ylistys cd 23 €
Suomalaisia ylistyslauluja Hä-
nelle ja Hänestä, jonka nimi on 
ylitse muiden.

Lapsikuoro Solina cd 20 €
Upea valikoima Pekka Simojoen 
uusia lastenlauluja seinäjokelai-
sen Solina-kuoron vauhdikkaina 
ja koskettavina tulkintoina. Mu-
kana Exit-yhtyeen muusikot.

Jukka Salminen
Liian suuret hampaat tupla-cd 
15 € TARJOUS!
49 lastenlaulua.

Pekka Laukkarinen
(20) Gloriaa 12 € TARJOUS!

Pertti Kallio
Laulukuvia cd 10 € TARJOUS!
Tuttuja, rakastettuja ja yhä 
toivottuja lauluja vuosilta 
1980−2016, mm. Äidin rukous, 
Kaarisilta, Voiton virsi ja Herran 
siunaus.

SANSA-TUOTTEITA 
Turvalompakko 35 € UUTUUS!
Keinonahka-/alumiinilompakko, 
RFID-suojattu (estää etäluvun), 
tila 9 maksu- tai luottokortil-
le. Lisäksi setelitasku. Koko 7,5 
x 9,5 x 2,50 cm. Värit musta ja 
pinkki.

Plasmasytytin 29 € UUTUUS!
Sähkökäyttöinen, ladattava, mu-
kana USB-kaapeli. Sansan logo. 
Lahjapakkaus.

(21) Pellavapyyhkeet 17 €/kpl 
tai 29 €/2 kpl TARJOUS!
Laadukas, kotimainen Jokipiin 
Pellavan tuote. Kaksi pyyhet-
tä lahjarasiassa. Koivikko- tai 
sydänkuvio harmaan sävyissä, 
koko 45 x 55 cm. Mukana Sansan 
tunnus.

(22) Putkihuivi 5 € 
Tyylikäs, turkoosi putkihuivi 
Mission On Air -grafiikalla!

KORTTEJA
Sansan hengelliset kortit
1-osaiset:
1. Pääsiäiskortti, kannessa teks-
ti: Pääsiäisiloa! Takana teksti: 
Kristus on ylösnoussut, uusi elä-
mä on voittanut!  Kuva: Shutters-
tock. UUTUUS!
2. Ystävälle, takana: ”Ystäväl-
linen katse ilahduttaa mielen.” 
Kuva: Shutterstock.
3. Punakukka, onnittelukort-
ti. Kannessa: ”Rajaton on hänen 
rakkautensa, iäti hän on meille 
uskollinen.” Ps 117:2. Takana: 
Sydämelliset onnittelut. Kuva: 
Korallipuu Indonesiasta, Eila 
Murphy.
4. Onnea, sinivalkoinen. Kan-
nessa: Onnea! Kuva: Eeva-Riitta 
Hahtola.
5. Aamuaurinko, maisemakortti. 
Kannessa: ”Pyrkikäämme tunte-
maan Herra: hänen nousunsa on 
varma kuin aamurusko, hän tulee 
meille kuin sade, kuin kevätsade, 
joka kostuttaa maan.” Hoosea 
6:3. Kuva: Valtteri Mulkahainen.
2-osaiset (sis. kuoret):
6. Rusokirsikka, kannessa Sydä-
melliset onnittelut. Sisällä: ”Her-
ra sinun Jumalasi on sinun kes-
kelläsi, sankari joka auttaa. Hän 
ilolla iloitsee sinusta, hän on ää-

neti, sillä hän rakastaa sinua, hän 
sinusta riemulla riemuitsee.” Se-
fanja 3:17. Kuva: Anne Rajala.
7. Ruusu, kannessa: Onnea. Si-
sällä: ”Herra siunatkoon sinua 
ja varjelkoon sinua”. 4. Moos. 
6:24. Lisäksi: Lämpimät onnitte-
lut juhlapäivänäsi. Kuva: Timo 
Granström.
8. Lämmin osanotto, kannessa: 
Lämmin osanotto. Sisällä: Suruun 
osaa ottaen. Kuva: Marjaana 
Kotilainen.

1 2

4 5

6

7

3

8

Korttien hinnat (voi valita erilai-
sia kortteja, yhteismäärä ratkai-
see hinnan):
1-osaiset: 1 €/kpl tai 5 €/10 kpl. 
2-osaiset: 2,20 €/kpl tai 
10 €/10 kpl.

Tarrat
Aiheina enkelit, kukat tai 
pandat 1,50 €/arkki
16 tarraa arkilla.
Raamatunlauseilla 2,20 €/arkki
12 tarraa arkilla.
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Puuvillakassi 4 €/kpl tai 10 €/3 
kpl TARJOUS!
Laadukas, ekologinen. Sopii kan-
tohihnamitoituksen ansiosta 
kädessä ja olalla kannettavaksi. 
100 % puuvillaa. Koko n. 38 x 
42 cm. Väri punainen.

Servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan 
yhdessä, Siunaus matkassasi tai 
Ole Jeesus kanssamme. Värit: kel-
tainen, samppanja, valkoinen, li-
metinvihreä. Sis. 20 kpl.
Tekstit englanniksi: Blessings, 
God bless you and keep you tai 
God is Love. Värit: tummansini-
nen, sininen ja valkoinen.
Lautasliinat 4,50 €–5,90 €/pak.
Hinta koon mukaan, koot 33 x 
33 cm tai 40 x 40 cm. Teksti: Siu-
naa Jeesus ruokamme, ole aina 
luonamme. Toisistamme kiitäm-
me. Siunaa myöskin päivämme. 
Tai: Siunaa Jeesus ruokamme, 
ole aina luonamme. Auta meitä 
muistamaan, että kaiken sulta 
saan. Värit: keltainen, samppan-
ja, valkoinen, limetinvihreä. Sis. 
20 kpl.

Brunbergin tryffelisuklaita 
2,50 €/pss TARJOUS!
Kolme eri koostumusta: tryffeli, 
moccatryffeli ja nougattryffeli. 
Sisältävät laktoosia, moccatryf-

feli ja nougatversio ehkä myös 
jäämiä hasselpähkinästä. Glutee-
nittomia. Paino n. 180 g – 190 g. 
Paperipäällisiä.

Toivoa naisille -tuotteita
Heijastin 10 €/1 kpl tai 
15 €/2 kpl TARJOUS!
Desingheijastin on kansainväli-
sesti tunnetun jalkinesuunnit-
telijan, Terhi Pölkin, hyvänteke-
väisyystyö. Ajatuksena on antaa 
ääni äänettömille. Ihmiskaupan 
vastaisen työn tunnus, Kätketyt 
aarteet -työn tukemiseksi.

(23) Magneetti + muistilehtiö 
3,50 € UUTUUS!
Jääkaappimagneetin koko n. 60 
x 60 mm, lehtiön koko n. 60 x 
n. 90 mm. Teksti: ”Minä annan 
teille uuden sydämen ja teidän 
sisimpäänne uuden hengen.” 
Hes. 36:26. Sydäntunnus, Toivoa 
naisille.

Kahviliinat 4,20 €/pak.
Värit punainen ja painatus val-
koinen tai valkoinen ja painatus 
punainen (sydäntunnus). 
Sis. 20 kpl.

Kynttilä 5 € 
Sydämen mallinen kynttilä ja la-
sijalka. Väri punainen. Koko: 93 x 
93 x 25 mm. Pakattu lahjarasiaan.

Meikkipeili 4 €
Kaksi peiliä, väri vaaleanpunai-
nen (sydäntunnus).

Tuoksupussi 4 €
Sisältää kuivattua laventelia.

(24) Kynsiviila 3 € 
Materiaali muovi, väri vaaleapu-
nainen. Koko: 14,5 x 2,9 x 0,09 cm.

Kynä 3 €
Tyylikäs kuulakärkikynä. Teksti: 
toivoanaisille.fi. Väri tummanpu-
nainen (sydäntunnus).

MUITA TUOTTEITA
(25) Kalenterivuosi 2019 10 € 
UUTUUS!
Seinäkalenteri. Joka kuukaudelle 
raamatunlause. Mukana nimipäi-
vät ja kirkkovuoden tekstit. Kier-
residonta. Kukkakuvat Sari Save-
la. Julkaisija Perussanoma Oy.

Laukku 36 € TARJOUS!
Tyylikäs, siniharmaa. Materiaa-
lina huopakangas, kahvat kein-
omokkaa. Koko 47,5 x 30 x 10 
cm. Mukana pikkulaukku, koko 
20 x 15 cm.

Salvador-ristit 5−15 €
Puiset, värikkäät ristit maalaa 
taitelijayhteisö Artesanias de El 

Salvador yksilöllisenä käsityö-
nä El Salvadorissa. Koot 7 cm, 15 
cm ja 30 cm. 

Riipukset 5 €:
(26) Jerusalemin risti
Koko 5 cm.
Kala
Koko 3,50 cm.
Molemmat oliivipuisia ja muka-
na punottu kaulanauha. Valmis-
tettu Israelissa.

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

Huiveja 15 € TARJOUS!
Lämmittämään kylmillä ilmoilla. 
Villankaltainen materiaali. Koko 
70 x 190 cm. Lähinnä tumma-
sävyisiä, osassa kuviointi. Tuotu 
Turkista.

Turvalamppu 21 €
Monikäyttöinen lamppu, jonka 
voi magneetilla kiinnittää esim. 
auton konepeltiin. Mukana hä-
tävalo, turvavyöleikkuri ja ikku-
naiskuri. Tarpeellinen varuste 
kaikkiin autoihin! Sisältää 
AA-paristot (2 kpl).

Yhteys kotiin – 
perheradiotyö Aasiassa

Yhteys kotiin – perheradiotyö Aasiassa on Sansan teema-
vuosi tänä vuonna. Teema kuvaa monenlaisen yhteyden 
luomista radion, mobiilin ja sosiaalisen median välityksellä. 
Varoja kerätään nyt perheradiotyöhön Kambodžassa. 
Ohjelmien avulla päästään koteihin kertomaan Jumalan 
rakkaudesta ja opettamaan tapoja, joilla perheenjäsenet 
voivat löytää yhteyden toisiinsa. Samalla luodaan yhteyttä 
taivaan kotiin. Me suomalaiset voimme olla linkkinä tässä 
yhteydessä rukoilemalla ja tukemalla taloudellisesti. ”Raotamme teille maamme, Kambodžan,  ja 

kotimme ovea tämän keräyksen aikana. Lue 
blogiamme www.sansa.fi/aasia”  
Perheradiotoimittaja, pastori 
Joseph Keo ja vaimo Makara Chan. 

Tervetuloa kylään!
     Lisätietoa keräyksestä: 
Sansa.fi, FB, Twitter, Instagram, YouTube. 
Katso videoita Kambodžasta: sansa.fi/aasia 
Sivuilta löydät mielenkiintoista tietoa myös muista Aasian maista.  
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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).

Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18   Viite: 7111 40107

Lahjoita netissä: sansa.fi/lahjoita

”Sinun turvanasi on 
Herra, sinun kotisi on 
Korkeimman suojassa.” 
Ps. 91:9

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

Kiitos tuestasi! 

MEDIALÄHETYS SANAN-
SAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää
019 457 7700
www.sansa.fi

Kambodža

23

24

25

26



15Lähde 1/2019

KIRJE KENTÄLTÄ Uutta Mongolian radiotyössä on, että marraskuussa aloitimme miehille suunnatun ohjelman 
lähetykset. Koska naiset toimivat usein muutoksen moottorina, kristillisen Wind FM -perheradion 
ohjelmat ovat pääasiassa naisille ja perheille suunnattuja.

  TYÖTTÖMYYS,  , alkoholismi, ko-
tiväkivalta, avioerot, masentuneisuus 
ja syrjäytyminen ovat arjen ongelmia 
Mongoliassakin ja ohjelmat yrittävät 
pureutua kotiväkivallan syihin ja on-
gelmiin.

Radio-ohjelman kuuleminen voi 
olla uusi alku elämässä, mutta usein 
todelliseen muutokseen tarvitaan li-
säksi vertaistukea ja seurantaa.

Miestenohjelman vaikuttavuu-
den selvittämiseksi on seurantaryh-
miksi valittu Nalain kaivoskaupun-
gin kuuntelijoita: kaivostyöntekijöitä, 
taksinkuljettajia, armeijan ja poliisin 
henkilökuntaa. He kuuntelevat paljon 
radiota työnsä ohessa.

Ohjelman tiimoilta järjestetään 
myös kokoontumisia, joihin kuunte-
lijat voivat saapua keskustelemaan. 
Miehillä siihen on usein korkeampi 
kynnys kuin naisilla.

MUUTEN, kun tätä kirjoitan, Mon-
goliassa on meneillään kuumeiset 
juhlavalmistelut. Uuttavuotta vietetään 
kuukalenteria seuraten, ja tänä vuonna 
Tsagaan Sar (uusivuosi, suora käännös 
valkoinen kuu) osuu 5.−8. helmikuuta. 
Kevät alkaa uuden vuoden ensimmäi-
senä päivänä, talven selkä taittuu ja on 
vuorossa sian vuosi.

Valmisteluihin kuuluu uusien 

Mongoliassa radio-ohjelmaa nyt myös miehille

vaatteiden hankkiminen, kodin sii-
vous, rikkinäisten paikkojen korjaus − 
ja velkojen maksaminen pois. Nykyi-
sin monilla on pankkilainoja, mutta 
kyse on enemmänkin tuttavilta vipa-
tuista pikalainoista.

HERKKUJA notkuva juhlapöytä 
lupaa runsautta tulevaksi vuodeksi 
myös isäntäperheelle, joten tarjoilut ja 
lahjat ovat ylenpalttiset. Perinteisesti 
juhliin varaudutaan valmistamalla 
maitoruokia sekä lammas, ja perheet 
ovat kiireisiä rypyttäessään valmiiksi 
”ainakin tuhat lihanyyttiä”. Suomessa 
se vastaisi ehkä tuhannen karjalanpii-
rakan valmistusta.

Juhlien ajaksi toivotaan aina kovia 
pakkasia, koska silloin ruoka on help-
po säilyttää ulkona pakkasessa tai 
parvekkeella. Lämpimät säät saatta-
vat tuoda ruuasta vatsanväänteitä.

Kaupungeissa saa juhla-apua ny-
kyisin kaupoista, jotka ottavat vas-
taan ruokatilauksia. Jopa kuuluisaa 
mongolialaista käytettyä tammanmai-
toa voi ostaa kaupoista pullotettuna 
vuoden ympäri.

ASUINTALOMME porraskäytävän 
maalaus ilmeisesti liittyi tähän paikko-
jen kunnostamisen ennen juhlia. Työ 
valmistuikin ajoissa.  

Ulaanbaatarin kaduilla ja muuallakin Mongoliassa näke kansaa 
niin perinteisissä kuin tavallisemmissakin vaatteissa. 
Myös muulloin kuin juhla-aikana.

Sirpa RissanenSirpa Rissanen

Jos Suomessa rypytetään karjalanpiirakoita, niin Mongoliassa 
rypytetään lihanyyttejä, mongoliaksi buuz. Taikinan sisälle 
laitetaan lihan, sipulin ja suolaripauksen lisäksi 
esimerkiksi kaalia tai riisiä.

  MONGOLIAN pääkaupungissa 
Ulaanbaatarissa toimiva perhe-
radioasema Wind FM on laajen-
tunut maan itäosaan. Kaksi uutta 
FN-radioasemaa aloitti lähetyk-
sensä joulun alla, toinen Dornodin 
läänin Choibalsanissa ja toinen 
Sükhbaatarin läänin Baruun Ur-
tissa.

Vaadittavien lupien saaminen 
kesti lähes kaksi vuotta. Wind 
FM:n johtaja Batjargal Tuvshin-
tengel ja Ulaanbaatarin aseman 
tekninen tiimi kävivät asennus-
matkalla loppuvuodesta.

– Sekä Choibalsanissa että Ba-

Wind FM:lle uusia radioasemia
ruun Urtissa luovutimme pai-
kalliselle yhteistyökumppanille 
sata aurinkoenergialla toimivaa 
Galcom-radioita jaettaviksi, kertoo 
Wind FM:llä juontajana ja koulut-
tajana työskentelevä Oyundari 
Raashiin, joka oli myös mukana 
matkalla.

Myöhemmin keväällä kolmas 
FM-asema avataan Tšingisin kau-
punkiin, Hentiin läänissä. Kaikis-
sa kolmessa kaupungissa radio-
asema toimii yhteistyössä pai-
kallisten kristillisten toimijoiden 
kanssa.  

Sirpa Rissanen
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LÄHTEELLÄ  Matteuksen evankeliumin lukuun 13 on koottu monta Jeesuksen vertausta taivasten valtakunnasta. 
Yhdessä niistä Jeesus kertoo kahdenlaisesta kylvöstä (Matt. 13:24−30). Pellolla kasvoi sekä viljaa että rikkaviljaa. 
Työmiehet ihmettelivät, mistä rikkavilja oli tullut. Isäntä vastasi, että se oli vihamiehen työtä.

Anitta Vuorela

Työmiehet kysyivät isännäl-
tä, kitkevätkö he rikkaviljan 
pois. Mutta isäntä ei antanut 
lupaa erottaa viljaa ja rikka-

viljaa toisistaan ennen elonkorjuuta.
Jeesuksen julistuksessa on monia 

maanviljelyksestä otettuja vertausku-
via. Hänen aikanaan maanviljely oli 
elinkeinoista ehdottomasti tärkein. 
Näin ollen Jeesus otti esimerkin aika-
laisilleen tutusta ympäristöstä.

Meillä haittana hukkakaura,
juutalaisilla valhevehnä
Mitä on rikkavilja - tai luste, kuten 
1930-luvun raamatunkäännös asian 
ilmaisi? Se on haitallinen rikkakasvi 
viljapellossa. Suomessa tunnetuimpia 
rikkaviljoja lienevät nykyisin hukka-
kaura ja juolavehnä.

Jeesuksen aikana vehnäpelloilla 
saattoi kasvaa viljan seassa myrkyl-
linen heinäkasvi Lolium temulentum. 
Valhevehnäksikin sitä kutsuttiin. Se 
oli juutalaisen maanviljelijän suuri 
huolenaihe.

Ennen tähkän puhkeamista valhe-
vehnä oli niin vehnän näköinen, ettei 
niitä voinut erottaa toisistaan. Kasvin 
jyvien syöminen aiheutti huimausta 
ja oksentamista, jyvillä oli myös puu-
duttava vaikutus.

Kostoksi valhevehnää
toisen viljapeltoon
Valhevehnän kylväminen toisen 
peltoon lienee ollut tuolloin melko 
yleistä, koska roomalainen lainsää-
däntökin puhui siitä. Kyse oli kosto-
toimenpiteestä.

Tavallisimmin vihamies kylvi val-
hevehnää pitkin pellon laitoja, jolloin 
oli tapana nyhtää se pois, kun tähkä 
oli tullut esiin.

Valhevehnän juuri kiertyi kuiten-
kin oikean vehnän juuren ympärille. 
Kun valhevehnän kiskaisi pois, kis-
kaisi pakosta myös oikean vehnän, 
joka sitten kuivettui ja kuoli. Mutta 
keskipelto säästyi.

Jos ja kun vihamies oli kylvänyt 
valhevehnää koko pellon täyteen, 
nyhtäminen ei käynyt päinsä. Ja siitä 
oli kyse Jeesuksen kertomassa ver-
tauksessa.

apua, ja elämä oli surkeaa. Eräänä 
aamuna löysimme radiosta ohjelman, 
jonka musiikki kiinnitti huomiomme. 
Kuuntelimme loppuun asti, ja outo 
rauha täytti mielemme. Aloimme 
kuunnella ohjelmaa säännöllisesti, ja 
oli kuin valo olisi tullut elämäämme. 
Ohjelman opetukset opastivat meitä 
ja rohkaisivat elämään hyvää elä-
mää. Opimme monia uusia asioita ja 
aloimme nähdä positiivista muutosta 
itsessämme. Aloimme lukea Jumalan 
sanaa päivittäin ja rukoilla. Kerroim-
me Jumalasta muillekin ja hekin 
pelastuivat pimeydestä!”  

Sansan kumppanuuspäällikkö Anitta 
Vuorela ja ulkomaisen työn sidosryh-
mäpäällikkö Kristiina Erelä saarnasivat 
Kahdenlaisesta kylvöstä Tuomasmessus-
sa Helsingin Mikael Agricolan kirkossa 
10.2.2019. Tämä Lähteellä-teksti perus-
tuu Vuorelan saarnaa varten keräämään 
aineistoon.

Kahdenlaista kylvöä

Raamatun valhevehnä 
on myrkyllinen heinäla-
jike, virallisesti nimel-
tään myrkkyraiheinä 
(Lolium temulentum). 
Sitä tavataan nykyisin 
satunnaisesti myös 
Suomessa Etelä-Lapin 
korkeudelle asti, esi-
merkiksi satamissa sekä 
myllyjen ja kaatopaik-
kojen ympäristössä. Sen 
kukinto on kerrannais-
tähkä.

Pelto on maailma ja
elonkorjuu maailman loppu 
Opetuslapset olivat hämmentyneitä, 
eivätkä ymmärtäneet Jeesuksen ver-
tausta. He pyysivät häneltä selitystä. 
    Jeesus vastasi: ”Mies, joka kylvi hy-
vää siementä, on Ihmisen Poika. Pelto on 
maailma. Hyvä siemen tarkoittaa niitä, 
jotka kuuluvat taivasten valtakuntaan, 
rikkavilja niitä, jotka ovat Paholaisen 
vallassa. Paholainen, joka kylvi rikkavil-
jaa, on Saatana, elonkorjuu on maailman 
loppu, ja korjuumiehet ovat enkeleitä. 
Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään 
polttamalla, niin tapahtuu maailman 
lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelin-
sä, ja he kokoavat hänen valtakunnas-
taan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja 

harjoittavat vääryyttä. Enkelit heittävät 
heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään 
ja kiristellään hampaita. Mutta Jumalan 
omat loistavat silloin isänsä valtakunnas-
sa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se 
kuulkoon!” (Matt. 13:37−43)

Siellä, missä Jumala vaikuttaa, siel-
lä on myös vihollinen toimelias. Jee-
suksen opetuslastenkin joukossa oli 
Juudas Iskariot.

Maan päältä on turha etsiä täydel-
listä seurakuntaa. Jos sellainen olisi, ja 
me menisimme sinne, se ei olisi enää 
täydellinen.

Meidät on lähetetty
kylvämään hyvää siementä
Meidän tehtävämme on pitää huolta, 
että tulemme kristittyjen kesken toi-
meen keskenämme ja annamme an-
teeksi toisillemme, vaikka meillä oli-
sikin moittimisen aihetta. Siitä meidät 
tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi, 
että meillä on keskinäinen yhteys.

On parempi keskittyä tutkimaan 
omaa elämäänsä kuin moittia toisten 
vaellusta.

Meidän tehtävämme ei ole erotella 

vanhurskaita ja syntisiä. Meidän ym-
märryksemme on rajallinen, mutta 
Jumala näkee ihmisen sisimpään asti.

Tuomiovalta kuuluu Ihmisen Po-
jalle, Jeesukselle Kristukselle. Hänel-
le on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Jeesus huolehtii erotta-
misesta maailman lopussa. Siihen asti 
on armonaika, jolloin voimme tur-
vautua Jeesukseen omana Vapahtaja-
namme − tai torjua hänet.

Jeesus on lähettänyt meidät kylvä-
mään hyvää siementä, Jumalan sanaa 
lähelle ja kauas. Mitä tapahtuu, kun 
Jumalan sanaa kylvetään?

Radio-ohjelma auttoi  
löytämään rauhan
Kuknankielistä kristillistä radio-oh-
jelmaa kuunteleva nainen Intiasta 
kertoi: ”Aikaisemmin elämäni oli 
onnetonta ja palvoin epäjumalia. 
Perheessämme ei ollut rauhaa ja riite-
limme usein. Emme saaneet mistään 

Maan päältä on turha etsiä täydellistä seura-
kuntaa. Jos sellainen olisi, ja me menisimme 
sinne, se ei olisi enää täydellinen.

Wikipedia
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JARNO TEPORA hallituksen puheenjohtaja

Verkostoituminen rakentaa Kristuksen seurakuntaa
   LÄHETYSTEHTÄVÄ ON yhteinen. Kuulumme kris-

tittyinä ja sanansaattajina maailmanlaajuisen Kristuksen 
kirkon yhteyteen todistaen sanoin ja teoin maailmalle, 
että Jeesus Kristus on ristinkuolemalla sovittanut kaikkien 
ihmisten synnit ja että ylösnousseena hän elää ja hallitsee. 
Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 
Tämä sana on tosi ja saamme siihen luottaa, vaikka inhimil-
lisesti arvioiden maailmassa monella tavalla kuohuu, mikä 
synnyttää epävarmuutta.

Meidän on hyvä muistuttaa itseämme siitä todellisuu-
desta, että kuulumme Kristukselle ja että hän on sanas-
saan luvannut rukoilla jatkuvasti omiensa puolesta. Tämä 
tietoisuus luo meihin yhtäältä kiitollisuutta ja toisaalta 
rohkaisee meitä kohtaamaan luottavaisesti uusia mahdol-
lisuuksia.

SAAMME ILOITA yhteistyökumppaneistamme ko-
timaassa ja ulkomailla. Ulkolähetystyössä on erityisen 
tärkeätä läheinen ja luottamuksellinen yhteistyö kumppa-
neiden kanssa.

Tämä tarkoittaa tehokasta verkostoitumista eri henki-
lötasoilla, jotta yhteistyö syvenisi, ja näin saavutettaisiin 
strategiset ja sisällöllisesti laadulliset tavoitteet evankeliu-
min viemisessä median avulla maailman kansoille. Tämä 

edellyttää jatkuvasti määrätietoista ja pitkäjänteistä työs-
kentelyä yhdessä kumppanien rinnalla näitä kuunnellen 
ja tukien.

KRISTINUSKOSTA KERTOMINEN
edellyttää yhä uusien viestintätapojen käyttöönottoa, 
kuten mobiilisovellutusten valmistamista, ja siten myös 
verkostoitumista uusien toimijoiden kanssa, joille virtuaali-
maailma on luonnollinen ympäristö.

Domini Life -mobiilisovellus eri kielillä rohkaiskoon 
meitä sekä kotimaassa että ulkomailla yhteistyöverkos- 
ton ja kristittyjen yhteyden luomiseen rukouksessa  
toistemme puolesta. Tällaisella sovelluksella voi olla  
erityinen kosketuspinta seurakuntiin, jotka elävät  
vainon keskellä ja usein eristyksessä. Sovellus syn- 
nyttää mahdollisuuden kokea kristittyjen yhteyttä  
yli rajojen.

HERRAMME TAHTO on, että rukoilemme toisten 
puolesta. Rukouksessa liikutellaan taivaallisia asi- 
oita. Taivaan Isä kuulee ja näkee kaiken, hän tietää ja 
ymmärtää kaiken. Hänen käsiinsä saamme jättää  
kaiken, vaikeimmatkin asiat, Jeesuksen kautta.  

Kastepohjat perillä Singaporessa
Sansan projektityöntekijät Ilkka ja Päivi Kastepohja laskeutuivat kolmisen viikkoa sitten lentokoneesta Singaporessa. 
Sieltä he sittemmin vastasivat pariin kysymykseen.

Leena Punkari

  MILTÄ elämä siellä vaikuttaa?
Ilkka: Kuumuus (lämpötila koko 

vuoden +24⁰ − +38⁰) iski heti vastaan 
ovesta ulos astuttaessa, kosteus (noin 
90 %) ja paahteinen auringonpais-
te. Samalla myös kaupungin siisteys, 
hintataso ja tiukat säännöt. Voi saada 
ison sakon vaikkapa roskaamisesta 
metrossa.

− Kiinalainen uusivuosi toi pian 
yllätyksiä arkeemme. Toimistot oli-
vat kiinni ja osa kaupoista. Monenlai-
nen juhlinta kesti pari viikkoa, mutta 
TWR:n toiminta oli pysähdyksissä 
vain kaksi päivää.

− Myönteinen hämmästyksen aihe 
oli TWR-Aasian henkilökunnan kan-
nustavat ja lämpimät tervetulotoivo-
tukset. Työ innostaa, mutta opetelta-
vaa riittää: kulttuuri, tavat, miten Aa-
siassa saadaan asiat tapahtumaan.

Päivi: Singaporen byrokratiaan 
saimme tuntumaa jo Suomessa. Val-

tava määrä papereita piti hankkia ja 
täyttää. Lääkärintarkastus Suomessa 
ei riittänyt, vaan täällä täytyi käydä 
uudelleen lääkärissä, minkä jälkeen 
vasta voimme mennä työministe-
riöön, avata pankkitilin ja vuokrata 
asunnon.

− Singaporessa on käsittämättö-
män paljon asuntoja − myös tyhjiä 
asuntoja, koska ihmisillä ei ole varaa 
niihin. Tiesimme kalleudesta, mutta 
todellisuus yllätti silti. Pienikin riittää, 
jos pohjaratkaisu on toimiva. Erityi-
sesti turvallinen ja sisäilmaltaan puh-
das koti on etsinnässä.

− Yksi yllätyksistä oli, että älykkäät 
katuvalot eivät ole vain valo, vaan 
myös kamera, joka tunnistaa kasvom-
me. Sekin ihmetyttää, että kaupoissa 
esimerkiksi suihkusaippuat saattavat 
olla whitening-tuotteita. Aasialaiset 
ihannoivat vaaleutta ja haluavat tulla 
valkoisemmiksi.

MIKÄ on esirukousaiheesi?
Ilkka: Sopeutuminen olosuhtei-

siin. Jumalan suunnitelman ymmär-
täminen siitä, mihin suuntaan hän ha-
luaa mediatyötä täällä kehitettävän. 
Haasteita on runsaasti, eikä aika tule 

Päivi ja Ilkka Kastepohja kauppareissulla ensimmäisen, väliaikaisen Singaporen-asun-
tonsa lähettyvillä. Siirtyminen paikasta toiseen vie kaupungissa yllättävän paljon aikaa, 
myös metrolla. Julkinen liikenne on kuitenkin järjestetty hyvin ja edullinen käyttää.

Ilkka Kastepohja

riittämään kaikkeen. Joudumme lait-
tamaan asioita tärkeysjärjestykseen.

Päivi: Sopeutuminen kieleen ja 
kulttuuriin sekä yhteistyön rakenta-
miseen. Sopeutuminen siihen, että 
muu perhe on Suomessa. 
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Vaikka lehti ikääntyy kaiken 
aikaa, se on matkan varrella 
pyrkinyt enemmänkin 
nuorentumaan: elämään 

ajassa ja pysymään monikanavaistu-
vassa medialähetystyöstä raikkaasti 
ja koskettavasti kertovana Medialä-
hetys Sanansaattajien (Sansa) lehtenä. 
Unohtamatta Jumalan sanaa: Ensim-
mäisessä Menkää siis -numerossa tar-
kasteltiin Kolossalaiskirjettä otsikolla 
Kristus riittää, tämän Lähde-numeron 
Lähteellä-tekstissä Kahdenlaista kyl-

vöä Matteuksen evankeliumin luvun 
13 pohjalta.

Kun Menkää siis alkoi ilmestyä 
vuonna 1974, Sansan nimi oli Sanan-
saattajat, joka tuolloin ensisijaisesti 
tuki radiolähetystyötä. Ensimmäiset 
lähetystyöntekijät oli siunattu mat-
kaan. Niin yhdistystä kuin lehteäkin 
johti vuosikymmeniä molempien pe-
rustamiseen voimakkaasti vaikutta-
nut rovasti Per-Olof Malk, kunnes 
syyskuussa 2002 vastuut siirtyivät 
Juha Auviselle. Kummallakin on ol-
lut Sansan johtajana useampi tehtä-

vänimike: Malk aloitti toiminnanjoh-
taja-tittelillä, joka taas Auvisen titte-
leistä on uusin.

 
Lehtioppia ”kädestä pitäen”
− Uudella yhdistyksellä oli selkeä 
tarve tiedottaa toiminnastaan ja pitää 
kotimaassa yhteyttä lähetyksen toi-
mijoihin. Oli myös aika luonnollista, 
että vuosia lehtialalla aikaisemmin 
työskennellyt toiminnanjohtaja katsoi 
lehden olevan paras välinen ystä-
vien tavoittamiseen, innostamiseen ja 
hengelliseen hoitamiseen, yksi Sansan 
perustajajäsenistä ja nykyinen Sansan 
seniori, rovasti Matti Korpiaho muis-
telee. Hän on ensimmäisen Menkää 
siis -lehden kannessa Tuula-puoli-
sonsa kanssa polvistuneena Laihian 
kirkon alttarikaiteelle, kun heitä 

Lähde täyttää tänä vuonna 45 vuotta
Sansan perustamisvuonna 1973 oli jo ajatuksia siitä, että yhdistys tarvitsee painetun viestintävälineen kertoakseen 
työstään ja pitääkseen yhteyttä työnsä ystäviin. Seuraavana vuonna alkoi ilmestyä Lähde-lehden edeltäjä, Menkää siis, 
jota aluksi kutsuttiin tiedotuslehdeksi. Useampien muutosten – niin koossa, väreissä, sivumäärissä kuin ilmestymiskerrois-
sa – jälkeen käsissä on nykyinen Lähde, viimeksi viime syksynä uudistettu.

Leena Punkari

siunataan lähetystyöhön Itävaltaan ja 
kohti silloista Jugoslaviaa.

− Lehti keräsi uskollisen esirukoili-
joiden joukon ja vakaan taloudellises-
ti työtä tukevien lähetysystävien ver-
koston. Vuosikymmenien jälkeenkin 
monet ystävät kertovat rukoilevansa 
säännöllisesti esitettyjen rukousaihei-
den ja myös seurakuntavierailujen 
puolesta. Vierailujahan on paljon leh-
den menokalenterissa.

Menkää siis -lehden ensimmäisek-
si varsinaiseksi työntekijäksi – ensin 
nimikkeellä toimittaja, sitten toimi-
tussihteeri – kutsuttiin Inga-Lill Ra-
jala, nykyinen Sansan seniori. Hän 
oli koostamassa lehteä syksystä 1982 
vuoteen 1997, jolloin hän siirtyi San-
san uuden Raamattu kannesta kan-
teen -ohjelman radiotoimittajaksi.

Lähde kertoo, innostaa ja rohkaisee
− JO NYT LÄHDE on monipuoli-
nen lehti kaikille medialähetystyöstä 
kiinnostuneille. Vaikka Lähde-lehden 
ilmestymiskerrat ovat harventuneet 
talouden tiukentuessa ja Sansan 
kokonaisviestinnän sähköistyessä, 
kehitämme lehden sisältöä jatkuvasti 
kertoaksemme yhä paremmin siitä, 
miten evankeliumi vaikuttaa media-

Sam
i Heinom

o

Lähde-lehden (vuoteen 2001 Menkää 
siis) päätoimittajana on lehden perusta-
misesta alkaen toiminut Sansan toimin-
nanjohtaja. Syyskuusta 2002 vastuuta on 
kantanut Juha Auvinen.

lähetystyön kautta ihmisten elämään 
eri puolilla maailmaa.

 − Uskon ja toivon, että lehti edel-
leen innostaa seuraamaan maailman-
lähetyksen tapahtumia ja rohkaisee 
Sansan jäseniä, seurakuntia ja yksi-
tyishenkilöitä sekä eri sidosryhmiä 
olemaan mukana medialähetystyössä, 
jonka ulottuvilla on jopa kaksi miljar-

dia ihmistä Aasiassa, Afrikassa ja Eu-
roopassa, sanoo lehden päätoimitta-
ja ja Sansan toiminnanjohtaja, rovasti 
Juha Auvinen. 

Sansan 40-vuotisjuhlavuodeksi 
uudistetun Lähde-lehden 
ensimmäinen numero oli 
1/2013. Se oli kooltaan 
tabloid eli käytännössä 
samaa kokoa kuin 
iltapäivälehdet.

Medialähetystyön lehti    1/2013

s. 12

Jumalan varjo
kantaa –
ja muita tarinoitas. 10

Kristityt jamuslimitmuuttavat enitenmaasta toiseens. 5

Lisää tukeafarsinkieliseentv-työhönParastoo kohtaa lapsia, Nikoo nuoria

s. 6–8

Sansa
uudisti
ilmeensäja Lähde myöss. 2 ja 6

  KEVÄTPUOLELLA vuotta 
1974 ilmestyi kolme, lähinnä A5:n 
kokoista Menkää siis -lehteä. Niis-
sä oli lisävärillä koristettu kansi, 
sisäsivujen tekstit ja kuvat musta-
valkoisina.

Ensimmäisessä numerossa ker-
rotaan Matti ja Tuula Korpiahon 
siunaamisesta lähetystyöhön. Sa-
moin, että he ovat Sanansaattajien 
ensimmäisten lähettien, Pekka ja 
Terhi Paajasen, kauan Itävaltaan 
odottama lähettilisä. Matkaansiu-
naajien joukossa on myös Per-
Olof Malk (kolmas oik.)

Lisäksi lehdessä on pitkä raa-
matunopetus, TWR:n radio-ohjel-
mien kuuntelijoiden kirjoittamia 
palautteita ja sen perustajan, Paul 
Freedin, kertomaa Monte Carloon 

Ensimmäinen Menkää siis, kevät 1974

rakennettavasta suurteholähetti-
mestä. Open Doorsin aineistosta 
on peräisin juttu Kiinalaiset ja me. 
Numerossa 1/74 on kuusitoista 
sivua. 
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Ensimmäinen nelivärinen Menkää siis 
oli numero 1/1997. Se oli myös kooltaan 
jonkin verran pienempi kuin aikaisem-
mat mustavalkoiset tai yhdellä−kahdella 
lisävärillä painetut Menkää siis -lehdet. 
Aikaisempienkin koko oli vaihdellut, suu-
rimmillaan se oli elokuusta 1992 marras-
kuuhun 1993.

Menkää siis -lehden muuttumista Läh-
de-lehdeksi edelsi vaihe, jolloin Lähde oli 
lehden nimessä pienemmällä kirjasimen 
pistekoolla ja Menkää siis isommalla. 
Myös kirjasintyyppiä vaihdeltiin. Näitä 
numeroita ilmestyi muutama loppuvuo-
desta 2000.

Viimeksi Lähde-lehteä uudistet-
tiin viime vuonna. Ensimmäinen 
hiukan edellistä Lähdettä pie-
nempi ja paperiltaan kevyempi 
lehti ilmestyi syyskuun numero-
na 4-5/2018. Nykylehti on postin 
mitoituksessa aikakauslehti-
kokoa.

Menkää siis -logo vaihtui numerossa 
1/1989. Tienviitan tilalle tuli 
sanansaattajaenkeli.

 SYYSKUUSSA vuonna 1974 
ilmestyi näytenumeroksi nimetty 
Menkää siis, joka lähenteli tavallis-
ta, senaikaista sanomalehtikokoa ja 
oli väreiltään mustavaltoinen. Täs-
sä ensimmäisessä lehdessä oli neljä 
sivua. Viimeinen näytenumero oli 
1/1975, jossa oli jo useampia sivu-
ja. Samoin seuraavassa Menkää 
siis -numerossa, joka aloitti lehden 
säännöllisen ilmestymisen.

Ensimmäisessä näytenumeros-
sa oli pitkä, kristityksi kääntyneen 
buddhalaisen kirjoitus Kiinasta 
sekä juttua siitä, että maailmassa 
oli tuolloin 50 000 lähetyssaarnaa-
jaa. Esiteltiin myös Sansan lähettä-
mät Paajaset ja Korpiahot.

Menkää siis, syksy 1974
Siitä, että FEBC oli toiminut 26 

vuotta, oli iso uutinen ja pienem-
piä uutisia yhteensä puoli sivua. 
Palautteet olivat tälläkin kertaa 
silloisen Neuvostoliiton alueelta. 
Pitkä raamatunopetus oli otsikoi-
tu Jeesus – nimi Vanhassa testa-
mentissa. Lehdessä oli esillä myös 
öljyvarojen jakautuminen maail-
massa, ja jutun alaotsikkona oli: 
Jumala siunaa juutalaisia ja arabe-
ja Jeesuksessa.

Lisäksi kerrottiin kirkonjohtaja 
Josiph Horakin silloisesta Jugos-
laviasta olevan tulossa Suomeen. 
Egyptiläinen kenraali oli saanut 
Raamatun. 

− Per-Olof Malk neuvoi minulle 
”kädestä pitäen” lehden kaikki työ-
vaiheet. Hän muun muassa kävi läpi 
kirjoittamiani juttuja ja opetti teke-
mään taiton. Silloin tulostetut tekstit 
ja kuvat aseteltiin leikaten ja liimaten 
sivuille, jotka lähetettiin kirjapainoon 
malliksi. Piirsin tarvittaessa myös ku-
vituksia ja valokuvasin. Työ oli usein 
aika stressaavaa, mutta mielenkiin-
toista, Rajala sanoo.

Lehti voi yllättää
− Pidän Lähde-lehden merkitystä 
edelleen suurena lähetystietouden, 
hengellisen elämän ja Raamatun 
tuntemisen kannalta. Internet on upea 
väline, jos etsii tiettyä tietoa. Mutta 
lehti kertoo sellaista, mitä et välttä-
mättä osaa edes hakea. Lehti voi yllät-
tää, Inga-Lill Rajala määrittelee.

− Lehteen voi tarttua, sitä voi sil-
mäillä, etsiä mielenkiintoisimmat 
jutut ja palata niihin. Sen voi pitää 
mukana laukussa, antaa naapurille 
luettavaksi. Lehteä on myös miellyt-

tävämpi lukea kuin tietokoneen tai 
puhelimen näyttöä. Saattaa kuiten-
kin olla, että tulevaisuudessa printti-
media vähenee entisestään. Valitetta-
vasti!

Rajalan jälkeen toimitussihteerinä 
työskenteli muutaman vuoden Mar-
kus Malk ja hänen opintovapaansa 
aikana Piia Latvala, joka varsinaises-
ti oli Sansassa tuolloin tiedottajan-toi-
mittajan tehtävässä. Syksystä 2002 
Lähde-lehden toimitussihteerinä on 
ollut ns. allekirjoittanut eli tämän ju-
tun kirjoittaja.

Lehden taittamisessa on ollut eri-
laisia vaiheita. Käytännössä sitä on 
vuodesta 1997 taittanut joku muu kuin 
toimitussihteeri. Ensin muun muas-
sa Sansan graafikkona työskennellyt 
Riitta Hyövälti ja nykyisin taas Sansan 
oma graafikko Sami Heinomo. Hei-
dän välissään tehtävää hoiti pitkään 
yhdistyksen ulkopuolinen graafikko 
Pirkko Valtonen.

Kaksi kertaa lehden uudistamiseen 
on osallistunut ulkopuolisia tahoja. 
Ensimmäisen kerran, kun Menkää siis 
-lehti muuttui Lähde-lehdeksi tammi-

Menkää siis -lehdestä tuli kokonaan 
nelivärinen Lähde numerossa 1/2001. 
Samalla se oli muutoinkin uudistettu: 
palstojen aihepiirejä ja vinjettejä oli 
muutettu ja lisätty, lehden kokoa hiukan 
pienennetty.

kuussa 2001. Toisen kerran, kun San-
san 40-vuotisjuhlavuodeksi 2013 uu-
distettiin myös Lähde. 



20   Lähde 1/2019

Joka yhdeksäs kristitty kokee vakavaa vainoa
Maailmassa kärsii 245 miljoonaa kristittyä vakavasta vainosta. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin. 
Open Doors -järjestön julkaisema World Watch List 2019 raportoi, että maailman väkirikkaimmat valtiot
Kiina ja Intia rajoittavat yhä enemmän kristittyjen uskonnonvapautta. 

World Watch List 
(WWL) seuraa 
kristittyjen us-
konnonvapaus-

tilannetta 150 maassa. Noista 
maista 73:ssa kristityt kokivat 
äärimmäistä, erittäin vaka-
vaa tai vakavaa vainoa. Vuosi 
sitten vastaavia maita oli 58. 
Tämän vuoden listaus on ajal-
ta 1.11.2017–31.10.2018.

Kaikki tutkimuksen koh-
teena olleet maat huomioiden 
joka yhdeksäs kristitty kokee 
vakavaa vainoa. Viime vuon-
na luku oli joka kahdestoista. 
Alueelliset erot ovat kuitenkin 
merkittäviä.

Eniten vainoa koettiin Aa-
siassa, johon YK:n määritel-
män mukaan kuuluu myös 
Lähi-itä. Siellä vainoa koki 
joka kolmas kristitty, Afrikas-
sa joka kuudes ja Latinalaises-
sa Amerikassa joka 21:s.

Pahiten kristittyjen uskon-
nonvapautta rajoitetaan Poh-
jois-Koreassa. Sitä seuraavat 
Afganistan ja Somalia, jois-
sa kummassakaan ei toimi 
julkisesti yhtään paikallista 
kirkkoa. Loput kymmenen 
kärjessä ovat Libya, Pakistan, 
Sudan, Eritrea, Jemen, Iran ja 
Intia.

Intia, Kiina…
Intia on noussut edellisvuo-
den sijalta 11 kärkikymme-
nikköön, korkeammalle kuin 
koskaan aiemmin. Viime vuo-
sina Intian kristittyyn vähem-
mistöön on kohdistunut yhä 
räikeämpää syrjintää, vainoa 
ja väkivaltaa.

Taustalla on hindunationa-
listisen BJP-puolueen murs-
kavoitto vuoden 2014 parla-
menttivaaleissa. BJP on aset-
tanut tavoitteekseen tehdä 
Intiasta hinduvaltion vuoteen 
2021 mennessä. Hindunatio-
nalistisen ideologian mukaan 
vain hindu voi olla intialai-
nen. Tämän seurauksena esi-
merkiksi kahdeksassa maan 
29. osavaltiosta on säädetty 
laki, joka kieltää kääntymisen 
kristinuskoon.

Etenkin Intian maaseudul-

la väkijoukot ovat tuhonneet 
kirkkoja, pahoinpidelleet ja 
tappaneet kirkon johtajia, jois-
sakin tapauksissa myös rais-
kanneet heidän vaimonsa ja 
lapsensa − ilman rangaistusta.

Kiinassa kristittyjen tilan-
ne on pahin yli vuosikymme-
neen. Kaikkea uskonnollista 
toimintaa seurataan ja rajoite-
taan entistä voimakkaammin. 
Julkisten valvontakameroiden 
käyttö ja uusi kasvojentun-
nistusteknologia on viritetty 
huippuunsa, mikä mahdollis-

taa kansalaisten kattavan seu-
rannan.

Noin 100 miljoonan jäse-
nen kristillinen kirkko Kii-
nassa on suurin sosiaalinen 
voima, joka ei ole kommunis-
tipuolueen (89 miljoonaa jä-
sentä) suorassa valvonnassa. 
Virallisten tietojen mukaan 10 
prosenttia joidenkin alueiden 
asukkaista on kristittyjä.

Alkuvuodesta 2018 Kii-
nassa astuivat voimaan uudet 
säädökset, jotka rajoittavat 
muun muassa uskonnon il-

maisemista ja käännyttämis-
tä internetissä sekä lasten ja 
nuorten parissa tehtävää kris-
tillistä työtä. Nyt noin puolet 
Kiinan kristityistä kärsii jon-
kinlaista vainoa.

Venäjä, Nigeria…
– Kiinan ja Intian lisäksi on 
syytä huomioida Venäjän 
nousu sijalle 41. Syynä ovat 
valtion kiristämä lainsäädäntö 
etenkin ei-ortodoksisia kirk-
kokuntia kohtaan (2 % väes-
töstä) sekä Kaukasian alueilla 

kristittyihin kohdistuva vaino, 
kuten islamistiterroristien 
iskut kirkkoihin Dagestanin 
ja Tšetšenian alueilla kevääl-
lä 2018, Open Doors Finland 
ry:n toiminnanjohtaja Miika 
Auvinen kiteyttää.

Kuluneella tutkimusjak-
solla surmattiin 4 136 kristit-
tyä uskonsa vuoksi. Surmista 
peräti 90 prosenttia tapahtui 
Pohjois- ja Keski-Nigeriassa, 
joissa islamistiryhmittymät 
ovat tuhonneet kokonaisia 
kristittyjen kyliä. 

Kartassa ei ole mukana Etelä-, Keski- ja Pohjois-Amerikkaa, koska Sansalla ei ole siellä työalueita. Näin kartasta puuttuvat Meksiko (39) ja Kolumbia (47).
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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).

YLEISVIITTEET:
2222 33338  Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 30007          Aasian teemavuosikeräys 2019, 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 opetusvideosarja, 
 Caspari- keskus (heprea)
2222 17105  Kazakinkielinen TN
2222 14111  Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö
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 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. 050 564 3541. 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. 
Viitenumero 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 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

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.

Tänä vuonna 2019 Lähde-lehdestä ilmestyy 4 
numeroa, kaksi sekä keväällä että syksyllä. Niissä on 
lehtiuudistuksen jälkeen kaikissa 24 sivua. Jokaises-
sa lehdessä on nykyisin myös sivu rukouksia ja sivu 
palautteita.

TILAA LÄHDE
• Iloksi itsellesi
• Lahjaksi läheisellesi
• Osallistut medialähetystyöhön

Saajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Maksajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja toimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti:

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ KIITOS, tilaan Lähde-lehden!

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

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

 ilmaisen näytenumeron
Lisätietoja p. 050 564 3511
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Tervetuloa kokoukseen Medialähetyspäiviä edeltävänä perjantaina 
24. toukokuuta 2019 kello 18. Paikkana on Korson seurakuntakeskuk-
sen seurakuntasali 2, Merikotkantie 4, 01450 Vantaa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Ilmoittautumiset sähköpostitse ilmoittautuminen@sansa.fi tai 
p. 050 564 3511 / Helmi Mikkola viimeistään 16.5.

Lämpimästi tervetuloa!

KUTSU
Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Sananlaskut esillä pääosan kevätkautta

  RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN kuuluu Radio Deissä 
taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 89,0 
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeen-
linna 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, Kristii-
nankaupunki 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, 
Raahe 95,2 MHz, Rovaniemi 93,4 MHz, 
Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki (Lapua) 
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, Jämsä 
(Mänttä-Vilppula) 107,5 MHz, Kannus 
92,7 MHz, Kauhajoki (Isojoki) 98,3 MHz, 
Kaustinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7 
MHz, Kouvola 91,0 MHz, Kuopio 102,9 
MHz, Lestijärvi 99,1 MHz, Mikkeli 97,6 
MHz, Oulu 107,4 MHz, Parkano 99,6 
MHz, Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 
87,9 MHz, Pylkönmäki 90,5 MHz, Pori 
95,4 MHz, Rauma 107,7 MHz, Riihimäki 
104,9 MHz, Saarijärvi 90,5 MHz, Salo 
102,9 MHz, Savonlinna 89,6 MHz, Sei-
näjoki 99,1 MHz, Tampere (Nokia) 107,4 
MHz, Turku (Lieto) 88,0 MHz, Vaasa 
103,0 MHz, Viitasaari 89,6 MHz, Vimpeli 
89,7 MHz ja Äänekoski 102,8 MHz.

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

 RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN -radiohjelma on neljännellä 
kierroksella. Helmi- ja maaliskuun vaihtees-
sa siirrytään Efesolaiskirjeestä Sananlasku-
jen kirjaan. Huhti- ja toukokuun vaihteessa 
on vuorossa Filippiläiskirje.
 Runsaan 5,5 vuoden aikana tutkitaan 
koko Raamattu, lähes jae jakeelta. Touko-
kuun alkupuolelle edetään seuraavasti:

HELMIKUU
Viikko 6 Millainen oli Efesos?−Ef. 1:14
Viikko 7 Ef. 1:15−Ef. 2:22
Viikko 8 Ef. 3:1−4:16
Viikko 9 Ef. 4:17−5:33

lähetysaiheisia ja Sansan työhön liittyviä 
haastatteluja.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN 
(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta voi 
seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21 (uu-
sinnat arkiöisin klo 2 ja arkiaamuisin klo 6), 
Järviradiossa ma‒pe klo 6.30. Opetukset 
ovat kuultavissa myös internetin kautta 
Sansan omilta audiosivuilta www.
rkk-sansa.net.
 Lisäksi omaan älypuhelimeensa tai 
taulutietokoneeseensa voi ladata mobiili-
sovelluksen, jonka avulla opetukset ovat 
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa. 
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja 
Windows 8.1 -versiot. 

MAALISKUU
Viikko 10 Ef. 6:1−24 ja Sananl. 1:1−4
Viikko 11 Sananl. 1:5−6:5
Viikko 12 Sananl. 6:6−10:17
Viikko 13 Sananl. 10:18−14:27

HUHTIKUU
Viikko 14 Sananl. 14:28−18:10
Viikko 15 Sananl. 18:11−22:16
Viikko 16 Sananl. 22:17−27:27
Viikko 17 Sananl. 28:1−31:31 ja Fil. 1:1
Viikko 18 Fil. 1:2−2:3

RAAMATTUA OPETTAA radiopasto-
ri Jukka Norvanto. Toimittajana ja 
juontajana toimii Elina Vaittinen. Mukana 

  KIRKKOHALLITUKSEN ohjeis-
tuksen mukaan 5.5.2019 kolehti kan-
netaan Toivoa naisille -mediatyöhön 
Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa 
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
kautta.

Maailman kolmesta miljardista nai-
sesta neljäsosa on tuomittu luulemaan, 
ettei heillä ole mitään arvoa. Koulutta-
mattomuus, alistaminen, köyhyys, sai-
raudet, sodat ja hyväksikäyttö tekevät 
usein jo pelkästään hengissä selviämi-
sestä taistelua.

Toivoa naisille -työ toimii sen puo-
lesta, että yhä useampi nainen voisi 
kuulla olevansa arvokas, saada toivon 

Kolehteja Sansan kautta Toivoa 
naisille -työhön ja Kameruniin

ja ihmisarvoisen elämän. Tavoitteemme 
on, että naiset tulevat nähdyiksi, astu-
vat pimeydestä valoon, saavat äänen.

Työn painopisteitä ovat rukous, oh-
jelmien tuottaminen, naisten tilanteesta 
ja heidän asemastaan kertominen, kou-
lutus sekä työn tukeminen. Työn puit-
teissa monissa maissa tehdään paljon 
sosiaalista auttamistyötä.

KIRKKOHALLITUKSEN suositus-
kolehti vuonna 2019 Sansan välityksel-
lä on fulfuldenkieliset radio-ohjelmat 
Kamerunissa (Radio Sawtu Linjiila).

Radio Sawtu Linjiila perustettiin 
vuonna 1966 tavoittamaan fulfuldea 

puhuvia fulanipaimentolaisia läntises-
sä Afrikassa. Perinteinen lähetystyö ei 
heitä tavoita. Taustayhteisönä on eri 
kirkoista koostuva verkosto, jonka pyr-
kimyksenä on kertoa evankeliumi fu-
laniheimolle.

Toiminnan haasteina ovat olleet 
muun muassa laitteistoviat, esimerkiksi 
lähettimien rikkoutuminen sekä sään-
nöllisen sähkökatkokset. Taloudellinen 
tuki radioaseman toimintaan on erityi-
sen tärkeää 

ILOA RAAMATUSTA 
PÄIVITTÄIN!

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

Tilaa itselle tai ystävälle

• joka päivälle Raamatun  
   lukujakso ja selitys   
• koko Raamattu luetaan läpi  
   useamman vuoden kuluessa

25 € kesto, 28 € vuosi (4 nroa)

HETKINEN
raamatun lukemiseen

Raamatunlukuopas

Raamatunlukijain Liitto

www.rll.fi

Teem
u Junkkaala
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Tapahtumia helmikuun lopulta huhtikuun lopulle
 ▶ 26.2. TAMPERE/Eteläinen 

Peltolammin srk-keskus, Tilkon-
mäenkatu 4, klo 13 Rukoillaan 
yhdessä maailman naisten puo-
lesta, Liisa Heinänen (TN). 

 ▶ 1.3. TURKU/Tuomiokirkkosrk 
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 
1, klo 18 Maailman rukouspäivän 
vesper, Anneli Salenius (TN). 

 ▶ 3.3. ESPOO/Tuomiokirkkosrk 
Auroran kappeli, Heiniemenpol-
ku 1, klo 12 messu, saarna Elina 
Vaittinen. Messun jälkeen kirkko-
kahvit, Vaittinen. 

 ▶ 6.3. TAMPERE/Eteläinen Her-
vannan kirkko, Lindforsinkatu 7, 
klo 10 Hervannan kirkontupa. Ru-
kous maailman naisten puolesta 
vaikuttaa, Liisa Heinänen (TN). 

 ▶ 7.3. ÄHTÄRI Srk-keskus, 
Nuortentila Lähde, Keskuskuja 3, 
klo 12 Torstaikahvila. Sansan työ 
Intiassa, Pirjo Antila (VAT). 

 ▶ 10.3. TAMPERE/Harju Teso-
man kirkko, Tesomankuja 11, klo 
10 messu, saarna Marko Pihlaja-
maa. Messun jälkeen lähetystilai-
suus, Pihlajamaa. 

 ▶ 10.3. ESPOO/Espoonlahti 
Kirkko, Kipparinkatu 8, klo 11 
messu, jonka jälkeen lounas ja 
naistenpäivän tapahtuma. Me-
dialähetyksen ja Toivoa naisille 
-työn terveisiä, Merja Kauppinen. 

 ▶ 11.3. TAMPERE/Harju Lielah-
den kirkko, Ollinojankatu 2, klo 13 
Lähetyspiiri. Miten Toivoa naisille 
-työ auttaa maailman naisia, Liisa 
Heinänen (TN). 

 ▶ 12.3. LAPUA/Tuomiokirkkosrk 
Virranniemen pappila, Kosolan-
katu 4, klo 18.30 Lähetyspiiri. Me-
diatyö tukee seurakuntien kasvua 
Intiassa, Pirjo Antila (VAT). 

 ▶ 12.−21.3. TAMPERE/Eteläinen 
Hervannan kirjasto, Insinöörinka-
tu 36, Lähetysnäyttely 12.3. klo 14 
– 21.3. klo 20. Mukana Medialähe-
tys Sanansaattajat. 

 ▶ 14.3. KAUNIAINEN/Suomalai-
nen Kauniaisten kirkko, Kaval-
lintie 3, klo 12 Martat ja Mariat 
-ryhmä, Anitta Vuorela. 

 ▶ 14.3. TURKU/Tuomiokirkkosrk 
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 
1, klo 18 Vesper, mukana Pirjo 
Hintsa (TN) ja Anneli Salenius 
(TN). 

 ▶ 20.3. TAMPERE/Eteläinen Her-
vannan kirkko, Lindforsinkatu 7, 
klo 18 Lähetysilta (Sansa ja Suo-
men Lähetysseura), Marja-Liisa ja 
David Ezzine (seniori). Kahvitarjoi-
lu klo 17.30 alkaen. 

 ▶ 23.−24.3. LEPPÄVIRTA Seura-
kunnan, Uusheräyksen ja Sansan 
raamattuviikonloppu (Leppävir-
ran kirkko, Kirkkokaari 1 ja Vanha 

pappila, Savonkatu 19), Marko 
Pihlajamaa. 

 ▶ 31.3. TURKU/Martti Martin-
kirkko, Huovinkatu, klo 10 messu, 
saarna Marja Soikkeli. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus (srk-talo, Temppelinkatu 
1), Soikkeli. 

 ▶ 31.3. TURKU Mikaelinkirkko, 
Puistokatu 16, klo 18 Tuomasmes-
su teemalla Kutsutaan levittä-
mään rakkautta. Messu toteute-
taan yhteistyössä Sansan kanssa, 
mukana Elina Vaittinen ja Marja 
Soikkeli. Järjestäjinä Mikaelin srk 
ja Suomen Liikemiesten lähetys-
liitto. 

 ▶ 31.3. KARSTULA Kirkko, Tapuli-
lahdentie 2, klo 10 jumalanpalve-
lus, saarna Pirjo Antila (VAT). Sen 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus (srk-talo). Mediatyö tukee 
seurakuntien kasvua Intiassa, 
Antila. 

 ▶ 7.4. TAMPERE/Eteläinen Her-
vannan kirkko, Lindforsinkatu 7, 
klo 13 Jeremia-esitys, raamattuo-
petus Jeremian kirjasta, yhteistä 
työskentelyä ja medialähetystyön 
esittelyä, Anitta Vuorela ja Timo 
Lankinen. 

 ▶ 7.4. KARIJOKI Kirkko, Kirkkotie 
11, klo 10 messu, saarna David 
Ezzine (seniori). Messun jälkeen 
lähetystilaisuus (Prosintalo, 

Kauhajoentie 7, Karijoki), Mikael 
Tunér. 
 
7.4. LAIHIA Kirkko, Laihiantie 
37, klo 10 messu, saarna Matti 
Korpiaho (seniori). Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
(srk-talo, Kirkkotie 3). Tervehdys 
Kroatian evankelisesta kirkosta, 
Matti ja Tuula Korpiaho (seniorit). 

 ▶ 7.4. TUUSULA Riihikallion 
Palvelukeskus, Pellavamäentie 5 
(Rihasali), klo 18 Riihikirkko, saar-
na Seija Uimonen (seniori). Sen 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysin-
fo, Uimonen. 

 ▶ 8.4. VAASA Vanhan Vaasan 
pappila, Pappilankatu 2, klo 18 
Radiolähetyspiiri. Ajankohtaista 
medialähetystyöstä, Matti ja Tuula 
Korpiaho (seniorit). 

 ▶ 11.4. TURKU/Tuomiokirkkosrk 
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonka-
tu 1, klo 18 Vesper, mukana Pirjo 
Hintsa (TN) ja Anneli Salenius (TN). 
 
13.4. TURKU Turun NNKY, Vähä 
Hämeenkatu 12 a C 57, klo 14 
Raamatun naisia -iltapäivä, Anneli 
Salenius TN) ja Pirjo Hintsa (TN). 
Yhteistyössä Turun NNKY, Turun 
tuomiokirkkosrk ja Toivoa naisille 
-työ. 

 ▶ 22.4. SALO Vaskion kirkko, 
Puutaivaantie 21 (Halikko) klo 
10 messu, saarna Juha Auvinen. 
Messun jälkeen kirkkokahvitilai-
suus (srk-koti, Puutaivaantie 23), 
Auvinen 

 ▶ 23.4. NOKIA Kulmakivi, Här-
kitie 12 B, klo 17.30 Lähetysilta. 
Ajankohtaisia terveisiä SAT-7:n 
työkentältä, Mikael Tunér. 

 ▶ 24.4. TAMPERE Aino Kosken 
koti, klo 17 Suomen sairaanhoi-
tajien kristillisen seuran (SSKS) 
tilaisuus, Toivoa naisille -rukous-
liikkeen esittelyä, Liisa Heinänen 
(TN). 

 ▶ 26.4. KITEE/Kesälahti Kirkko, 
Taipaleentie 9, klo 10 jumalan-
palvelus, saarna Seija Uimonen 
(seniori). Sen jälkeen kirkkokahvi 
ja lähetystilaisuus, Uimonen. 

 ▶ 30.4. JÄRVENPÄÄ Kirkonkul-
man sali, Kirkkotie 6, klo 14 Medi-
alähetyspiiri. Yhteinen todistus, 
Rauha Pulkkinen (VAT). 
 
   *** 

 ▶ 24.5. VANTAA Missiologinen 
symposiumi teemalla Unelma 
kolmannen vuosituhannen 
kristillisestä kirkosta klo 9−15.30 
(srk-keskus). Mukana mm. Espoon 
piispa Kaisamari Hintikka ja Juha 
Auvinen. Järjestäjinä Sansa ja 
Korson srk. 

 ▶ 25.−26.5. VANTAA Medialä-
hetyspäivät. Korson srk-keskus. 
Järjestäjinä Sansa ja Korson srk.

 ▶ SU 26.5. klo 14 Tanssimessu 
Korson kirkolla, mm. Helsingin 
piispa Teemu Laajasalo ja Juha 
Auvinen.

instagram.com/sansa.fi 
Sansan Instagram, mukana arjessaSO
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Sansassa srk-vierailuja työntekijöiden lisäksi tekevät vapaaehtoi-
set aluetyöntekijät (VAT), Sansan työstä eläkkeelle siirtyneet senio-
rityöntekijät (seniori), kirkon ja lähetyksen alalta eläkkeelle siirty-
neet seniorityöntekijät (seniori), seurakuntien nimeämät Sansa-lä-
hettiläät (S) sekä Sansan nimeämät Toivoa naisille -lähettiläät (TN) 
ja Domini Life -lähettiläät (DL) sekä Sansan hallituksen jäsenet.

Uusimman  
arvonnan voittajat 
ovat selvillä

 ▶ SYKSYN AIKANA Lähetys-
kauppa Putiikissa asioineiden tai 
lomakkeen täyttäneiden kesken 
suoritetussa arvonnassa voittivat: 
1. Lähetyskauppa Putiikkiin 50 € 
lahjakortti, Irmeli Tallila, Helsinki, 
2. Lähde-lehden vuosikerta, Maria 
Häkkinen, Mikkeli, 3. Pekka Simo-
joen kirja Mullan makua ja taivaan 
tuoksua, Hilkka Viinikainen, 
Mäntsälä, 4. Jokipiin pellavapyyh-
keet (2 kpl). Terho Havukainen, 
Outokumpu ja 5. Sansan uudet 
joulukortit (6 kpl), Jani Rautiai-
nen, Järvenpää.
 
Lämmin kiitos kaikille ja 
onnea voittajille!
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Karjalan TV on Venäjän 
valtiollinen kanava, joka 
näkyy koko Karjalan tasa-
vallan alueella. Valtaosa 

ohjelmistosta on venäjänkielistä, 
mutta sääntöjen mukaan kanavalla 
on oltava tietty määrä ohjelmia myös 
kansallisilla kielillä.

Kahdesti kuussa nähtävä Kris-
tinuskon ABC on suomenkielinen 
ohjelma, joka sai alkunsa jo 1990-lu-
vulla. Ohjelma tekstitetään venä-
jäksi, mikä laajentaa katsojakuntaa 
ja houkuttelee ruudun ääreen myös 
suomen kielen opiskelijoita. Oksana 
Dyba tietää, että esimerkiksi yliopis-
to-opiskelijat ovat saaneet tehtäväk-
seen verrata ohjelman tekstitystä ja 
puhuttua kieltä.

– Ehkä nämä opiskelijat eivät 
muuten olisi avanneet tv:tä. Olipa 
tarkoitus katsoa ohjelmaa mikä ta-
hansa, Jumala voi puhutella katsojia, 
Oksana Dyba pohtii.

Epäsäännöllisemmin tehtäväs-

Inkerin kirkon tv-työ on vahvistunut
MUKANA MISSIOSSA Karjalan rovastikunnan tiedottaja Oksana Dyba iloitsee, että lopetusuhan alla ollut Inkerin 
evankelis-luterilaisen kirkon tuottama tv-ohjelma Kristinuskon ABC saa yhä jatkua. Lisäksi Karjalan TV:ssä 
on alkanut uusi ohjelma, jonka tekemistä hän koordinoi.

Oksana Dyba kertoo, että Inkerin kirkon molemmat tv-ohjelmat tekstitetään 
venäjäksi, mikä laajentaa katsojakuntaa ja houkuttelee ruudun ääreen 
myös suomen kielen yliopisto-opiskelijoita.

Leena Punkari

tä Potretti-ohjelmasta on toistaiseksi 
nähty kaksi jaksoa. Inkerin kirkon ja 
Karjalan TV:n yhteistyöllä toteutta-
maa ohjelmaa kuvataan eri seura-
kunnissa, ja se valottaa uskon vaiku-
tuksia ihmisten elämään.

Kansallinen työntekijä
jo yli 15 vuotta
Oksana Dyba on toiminut Medialä-
hetys Sanansaattajien (Sansa) niin 
sanottuna kansallisena työntekijänä 
Inkerin kirkon mediatyössä keväästä 
2003. 

Karjalan rovastikunnan tiedotta-
jan roolin lisäksi hän tekee moninais-
ta työtä Kontupohjan seurakunnassa. 
Myös vapaaehtoisten panosta tar-
vitaan, sillä seurakunnassa on vain 
kaksi kokopäiväistä ja yksi puolipäi-
väinen palkattu työntekijä.

Kun Sansa aloitti Inkerin kirkon 
mediatyön tukemisen vuonna 1992, 
työn painopiste oli radiossa ja paine- tussa mediassa, kuten Inkerin kirkko 

-lehdessä. Sansa tuki myös radiotyön 
koulutusta ja studioiden rakentamis-
ta. Nyt kirkko tekee mediatyötä yhä 
vahvemmin internetissä ja sosiaali-
sessa mediassa.

Oksana Dybankin työssä yhä 
enemmän aikaa kuluu nettisivujen 
ja sosiaalisen median parissa. So-
siaalisen median kanavista tärkein 
on Venäjällä erittäin suosittu VKon-
takte, mutta Inkerin kirkko on myös 
Facebookissa, Twitterissä ja Instagra-
missa.

Lisäksi YouTubesta voi katsoa 
Karjalan televisiossa lähetettyjä kir-
kon ohjelmia – myös muualla kuin 
Karjalan tasavallan alueella. Media-
työllä on merkitystä: netti, some ja 
tv-ohjelmat tavoittavat niitäkin, jotka 
asuvat kaukana lähimmästä kirkosta.

Inkerin kirkko toimii
enimmäkseen venäjäksi
Inkerin kirkossa on seitsemän ro-
vastikuntaa ja noin 80 seurakuntaa, 
aina Siperiaan asti. Aktiivijäseniä 
kirkossa on noin 4 500, mutta pari 
kertaa vuodessa jumalanpalveluksis-
sa käyviä on kaksinkertainen määrä.

Nykyään valtaosa Inkerin kirkon 
jäsenistä ja siten myös toiminnasta 
on venäjänkielistä. Joissakin seura-
kunnissa on lisäksi suo-
men-, mordvan- ja karja-
lankielistä toimintaa.

Lisäksi Inkerin kirkko 
-lehti ilmestyy sekä venä-
jäksi että suomeksi neljäs-
ti vuodessa. Yksi Oksa-
na Dyban työtehtäviä on 
etsiä sopivia kirjoittajia ja 
valokuvia eri teemoja kä-
sittelevään lehteen. 
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Annaleena Pakkanen

Potretti-ohjelman ensimmäisen osan kuvauksiin Kontupohjan kirkossa osallistuivat 
muun muassa pastori Martti Puumalainen ja seurakunnan entinen 
kirkkoherra Jorma Säde.

Oksana Dyba


