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JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Kirkon pää on Kristus
ENGLANNIN HALLITSIJA ON muodollisesti
myös anglikaanisen kirkon pää. Kerrotaan, että
kun kuningas Jaakko III kuoli, Rooman paavi lähetti Canterburyn arkkipiispalle kirjeen, jossa hän
ilmaisi osanottonsa. Arkkipiispa kirjoitti paaville
vastauksen: ”On totta, että kirkkomme pää kuoli,
mutta hän nousi kuolleista kolmantena päivänä.
Emme ole vailla toivoa, sillä kirkkomme pää elää.”
Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus on
kirkon pää. Hän on myös lähetyksen Herra, jolle
on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Hän kutsuu uskoon, kuuliaisuuteen ja totuuteen,
rakkauteen ja oikeudenmukaisuuteen, iloon ja toivoon.
TÄMÄN LÄHDE-NUMERON haastattelus-

Sami Heinomo

sa Espoon piispa Kaisamari Hintikka puhuu
Kristuksen kutsusta seuraamaan, palvelemaan ja
yhteyteen. Kutsun ymmärtämistä ja edistämistä
tarvitaan kristittyjen välillä, paikallisseurakunnissa, omassa kirkossamme ja Kristuksen maailmanlaajassa kirkossa. Tämä kutsu koskee sekä hengellistä yhteyttä että osallisuutta päätöksentekoon
yhdessä.

LÄHETYKSEN JA YHTEYDEN teemoja käsitel-

lään myös Sansan, Korson seurakunnan ja Vantaan
seurakuntien 24.5. järjestämässä missiologisessa
symposiumissa, jonka aiheena on Unelma kolman-

Hän etsii kadonneita, vapauttaa
vangittuja, parantaa sairaita ja
kutsuu toivoon yhteydessään.
nen vuosituhannen kristillisestä kirkosta.
Sansan vuosittaiset Medialähetyspäivät ja niitä
edeltävä symposiumi asettuvat ajallisesti kahden
suuren kirkollisen juhlan, pääsiäisen ja helluntain,
väliin.

YLÖSNOUSSUT JEESUS KRISTUS elää kirkkonsa keskellä. Hän etsii kadonneita, vapauttaa
vangittuja, parantaa sairaita ja kutsuu toivoon
yhteydessään. Hän lähettää opettamaan ja kastamaan. Hän varustaa Pyhällä Hengellä, jotta voimme iloiten ja rohkeasti seurata häntä, uskoa ja elää
todeksi saamaamme julistus- ja palvelutehtävää.
Hän antaa voiman edistää ihmisten välistä rauhaa
ja yhteyttä ja varjella luomakuntaa, jotta olisimme
siunaukseksi omalle kansallemme ja maailman
kansoille.
Kaikesta tästä kunnia kuuluu Kristukselle, joka
yksin on kirkon pää.

Hyvä paimen löytää lampaansa
Elina Braz de Almeida

MEILLÄKIN TÄÄLLÄ Kroatiassa,
Kutinan evankelisen kirkon seinällä,
on kuva paimenesta, joka on löytänyt

Aura Laihinen

ENSIMMÄISET MEILLE säilyneet
kuvat Jeesuksesta, ovat katakombien
seiniin piirretyt kuvat paimenesta, joka
kantaa karitsaa olallaan. Jeesuksen puhe
paimenesta ja lampaista oli tehnyt kuulijoihin syvän vaikutuksen. He uskoivat
ja turvautuivat tähän Kristukseen, joka
sanoo: ”Minä olen Hyvä paimen.“ (Joh.
10:11).
Uskonpuhdistajamme Martti Luther
sanoo: ”Tämä on lohdullinen evankeliumi, joka kuvailee meille Herran Kristuksen erittäin suloiseksi ja opettaa, mikä
henkilö hän on, mitä töitä hän toimittaa
ja mikä mieli hänessä on ihmisiä kohtaan.”

kadonneen lampaan. Taulun kuvassa
paimen hellästi kannattelee sylissään
pientä karitsaa ja kantaa sen ylös rotkosta.
Kroatian evankelisen kirkon radio- ja
tv-ohjelmien, seurakuntatyön ja m18työn avulla mekin etsimme niitä, jotka
ovat eksyneet ja pudonneet rotkoon.
Eräs m18-studiolla tanssimassa käyvä
nuori kertoi: ”Vanhempani eivät ole antaneet minun osallistua koulun uskonnonopetukseen ja kotona uskonasioille
vain nauretaan. Täällä olen saanut kuulla Jumalasta ja oppia tuntemaan hänet
henkilökohtaisesti.”
Kuva Jeesuksesta paimenena ei ollut
koskettava ja elävä vain alkuseurakunnalle. Se on kuva – ehkä jo pyhäkoulussa
annettu – meille kaikille. „Kuin paimen
kantaa olallaan pienintä karitsaa, niin
Jeesus seurakunnassaan myös hoitaa
horjuvaa.“ (virsi 498).
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UUTISIA
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LÄHTEELLÄ Jumalan luomistöistä,
		 perheestä ja kodin mallista.

6-7

9
10

		

Mongoliassa kirkko kasvaa, mutta käsitystä
ikuisesta elämästä siellä on vaikea ymmärtää.

18		 KIRJE KENTÄLTÄ Mikael Tunér kävi
		 tutustumassa Iraniin..

19

15

VIITENUMEROLUETTELO
LAAJAKAISTA Pirjo Hyövälti hoitaa

		 Putiikkia ja kirjanpitoa.

PUTIIKKI

RUKOUSKALENTERI nyt Lähde-lehdessä! 22-23 LÄHDE MUKAAN Työntekijöitä,
		 senioreita ja muita vapaaehtoisia voi
PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja

katsojien palautteita maailmalta.

11-14 VUOSIKERTOMUSTIIVISTELMÄ 2018
RAAMATTU KANNESTA KANTEEN
SANSALAISENA Kirjoitusvuorossa

		 kohdata muun muassa Sansan valtakun		 nallisen kolehtipyhän tilaisuuksissa..

24
MUKANA MISSIOSSA ”Penn” on
		 thaimaalaisten uusi sydänystävä.

		 hallituksen varajäsen Pirjo Immonen-Räihä.

Aukiolot ja ilmestyminen

Kannen kuva

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (SANSA)

Shutterstock

Roy Rissanen

lis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Se perustettiin Hyvinkäällä
vuonna 1973.
Sansa tukee kristillistä mediatyötä 35 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 työyhteydessä. Heistä kolme lähetys- tai projektityöntekijää tekee
medialähetystyötä asemapaikkanaan Suomi.

PÄÄJUTTUKOKONAISUUS

KOOSTE Radiolla edelleen
evankeliumia Etiopian oromoille.

17
HAASTATTELU Espoon uusi piispa
		 Kaisamari Hintikka korostaa yhteyttä,
		 vuoropuhelua ja yhteistä näkyä.

8
MEDIALÄHETYSPÄIVIEN OHJELMA
		 Vantaan Korso 25.−26.5.
20-21

ilmestyy viikolla 39, jakelua
ma−pe. Lehteen tarkoitetun
aineiston tulee olla toimituksessa 15.9.2019.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evanke-
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toimisto Hyvinkäällä ja Lähetyskauppa Putiikki sekä
puhelinvaihde on suljettu 8.−28.7.
LÄHDE-LEHDEN seuraava numero 3/2019 ilmestyy
syyskuun viimeisellä, kokonaisella viikolla 39.
Sen aineistopäivä on torstai 15.8.

Aurinkoista ja siunattua kesää kaikille!

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.

LÄHDE 2/2019 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei
läheskään aina omin jaloin. Tässä numerossa ovat esillä muun muassa Etiopia, Iran ja Mongolia.
Vuosikertomuksesta 2018 on luettavissa neljän sivun tiivistelmä.
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Muuttuva toimintaympäristö haastaa
medialähetystyötä Aasiassa

Rita Elmounayer aloitti
SAT-7:n johdossa

Sansan yhteistyökumppanit Aasiassa etsivät uusia tapoja tavoittaa seuraavaa sukupolvea Kristukselle. FEBC Internationalin jokavuotinen yleiskokous keräsi Taiwaniin noin kahdeksankymmentä jäsentä, kumppania ja
toimijaa 24 maasta, eri puolilta maailmaa.

Leena Punkari ja Timo Reuhkala

FEBC

SAT-7 PERUSTETTIIN 1996. Samana vuonna libanonilainen Rita Elmounayer alkoi tuottaa ja juontaa
sen lippulaivaksi kutsuttua lastenohjelmaa, Iltasatuja.
Hän on porras portaalta ylennyt satelliittitelevisioyhtiössä, jolla nyt on neljä kanavaa: Arabic, Kids, Pars ja
Türk.
Varatoimitusjohtaja Elmounayer aloitti kristillisen
SAT-7:n toimitusjohtajana huhtikuun alussa. Järjestön
kansainvälinen valtuusto nimesi hänet tulevaksi toimitusjohtajaksi vuosi sitten. Hän otti tehtävän vastaan
SAT-7:n verkostokokouksessa (Network) Kyproksen
Pafoksessa muutama viikko sitten.
Esitellessään SAT-7:n vuosikertomusta 2018 Rita
Elmounayer iloitsi sen palautetulvasta. Joka päivä yli
900 katsojaa ottaa yhteyttä joko tekstiviestein tai puhelinsoitoin.
Elmounayer on opiskellut useassa oppilaitoksessa.
Viestinnän maisteriksi hän valmistui Walesin yliopistosta vuonna 2004.

Yleiskokouksen tauoilla keskusteltiin ja haastatteltiin. Eila Murphy
(vas.), Kambodžasta Pheary Yin ja Makara Samphal, Indonesiasta
Jimri Efrain ja Daniel Sukendro, Thaimaasta Jonathan Mortiz, Joshua Chang ja Noppakhun Prasobkiatkit sekä Marja Soikkeli.

Marja Soikkeli
SAT-7

SAT-7:n perustaja ja entinen toimitusjohtaja Terence
Ascott ojensi uudelle toimitusjohtajalle, Rita Elmounayerille, tuhdin avaimen ja samalla kuvaannollisesti vallan SAT-7:ssä. Ascott toimii jatkossa sen kunniapuheenjohtajana ja kansainvälisen valtuuston jäsenenä.

KOKOUSPÄIVIEN aikana
helmikuussa Taipeissa, Taiwanin pääkaupungissa, kuultiin
maakatsaukset sekä hiottiin
työn strategista suuntaa ja yhdessä tekemisen taitoja.
− Olen iloinen, että kumppaneidemme yhteistyöverkostot ovat laajentuneet. Esimerkiksi Thaimaassa tehdään
yhteistyötä 32 radioaseman,
Indonesiassa 80 radioaseman
ja 21 televisioaseman kanssa,
kertoo Sansan FEBC:n työhön
lähettämä mediatutkija Eila
Murphy.
− Japanissa ja Mongoliassa yhteisöradiot arvostavat

yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa. Kiinan haasteellisessa viestintätilanteessa ollaan edetty sekä sisällön kehittämisessä että vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.
− Halusimme myös rohkaista aasialaisia työtovereita
tuomaan esille omia näkemyksiään. Aasiassa strateginen ajattelu on usein monopolisoitu johtajille. FEBC:n
työssä on upea mahdollisuus
oppia toinen toisiltamme.

SANSAN KOTIMAISEN

työn sidosryhmäpäällikkö
Marja Soikkelille jäi koko-

uksesta mieleen varsinkin
uusien toimintatapojen etsiminen. Esimerkiksi Venäjän
työssä on paljon projekteja ja
kokeiluja. Toimintaympäristö
muuttuu jatkuvasti, joten on
etsittävä uutta.
Japanissa väki ikääntyy ja
papit vanhenevat. Tällöin mediatyön tulee etsiä väyliä tukea seurakuntia ja pastoreita.
Uusien johtajien löytämiseen
on myös suuri tarve.
Antoisinta oli kuitenkin tavata henkilökohtaisesti monta Sansan kumppania ja jakaa
heidän kanssaan hetki työtä
ja elämää.

Ilkka Kastepohja

AASIA ON yhteisöllinen. Kaikki asiat koetaan ja
tehdään siellä yhdessä. Tämä
perhekeskeisyys häiriintyy,
jos yksi jäsen ei elä ja toimi
niin kuin muu yhteisö. Indonesiassa ajatellaan yleensä,
että kun synnyt indonesialaiseksi, synnyt muslimiksi.
Aasian muslimienemmistöisissä maissa osa Kristukseen uskovista naisista tulee
yhteisöjensä ja perheidensä hylkäämiksi ja torjutuiksi. Elämä kodissa muodostuu
mahdottomaksi.

BALIN YLI neljän miljoo-

nan asukkaan turistisaari
on Indonesiassa poikkeus.
Valtauskonnoltaan balilaiset
ovat hinduja, mikä mahdollistaa helpommin eri uskontojen
rinnakkaiselon. Balista onkin
muodostunut turvasatama
entisille muslimeille ja Kristukseen uskoville ihmisille.
Kristillisten seurakuntien keskuudessa kartoitettiin
diakoniatyön tarvetta Balille
muuttaneiden ex-musliminaisten auttamiseksi vuonna
2017. Silloin saarelle oli saapunut 117 naista, joista osalla oli
mukanaan myös lapsia. Nyt

Ilkka Kastepohja

Bali on kristittyjen aasialainen turvasatama
paikalliset pastorit kertovat
muuttoliikkeen vain kasvaneen.

KÄYTÄNNÖSSÄ NÄMÄ

naiset ovat ilman aviopuolison, perheen ja suvun turvaverkostoa. Monelta puuttuu
koulutus, koska he ovat hoitaneet lapsia kotona. Indonesian
sosiaaliturva on riittämätön
elämiseen. Useita naisia on
käsketty palaamaan takaisin
islamiin ja perheidensä luo.
Tähän naiset ovat vastanneet,
etteivät he luovu Jeesuksesta,
vaikka ovat joutuneet perheidensä hylkäämiksi.

Susana Jaavalta ja Sarina Kalimantanilta kuuluvat Indonesian kristittyihin naisiin, jotka ovat löytäneet toivoa ja turvapaikan Balilta.
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Kodin mallia lapsuudenkodista
ja Jumalan antamin eväin
LÄHTEELLÄ Eteläseinustalle piirsimme sisareni kanssa hyppyruudut. Kengänjäljet painuivat lumesta
paljastuneeseen maahan, joka tuoksui. Olimme kymmenlapsisen perheen nuorimpia.
Tuvan avoimesta ikkunasta kuului väkevä virrenveisuu, saarnat ja rukoukset.

R

Leena Valkeus

uudut olivat ristinmuotoiset.
Kaiken kuulemamme olimme vahvistaneet ainaiseksi
sydämeen hyppäämällä ristinmuotoisia ruutuja. Rinteessä seisoi
isän rakentama leikkimökki, pienoismalli kodistamme. Terassin kaiteet ja
pyykkinarut muistuttivat leikkimökin
siivouspäivästä.
Nukeilla leikin 12-vuotiaaksi. Oli
tärkeää samaistua siihen, miltä nukesta tuntuu, jos se viedään ulos liian vähäpukeisena tai riiputetaan sitä kädestä. Kaikkeen eläydyttiin huolella.
Lapset paljastavat vanhempansa.
Opetetaanko myötäeläminen? Miltä
toisesta tuntuu? Miten saa olla kotona,
entä koulussa, maailmalla? Onko toinen ihminen aina yhtä arvokas? Opitaanko tilannetajua?
Jeesuksen askeleissa kaikuvat sanat: Rakastakaa! Kunnioittakaa! Samat
lauseet löytyvät Jumalan kymmenestä käskystä Mooseksen kirjassa. Mutta
miksi noin vaikea kehotus? On vaikeata rakastaa. Ja kuitenkin äidin ja isän
puheesta ja katseesta toisilleen alkaa
lapsen mielessä hahmottua rakkauden
salaisuus.

Sitoutuminen elämän
ajaksi ei ole muodissa

Kultainen Aapinen vahvisti ja jatkoi
oman kodin arvomaailmaa. Käsitys
isänmaasta nousi ajatuksesta, että koti
on pieni mutta tärkein solu Suomen
jälleenrakentamisessa. Että meidän
kaikkien täytyy rakentaa. Ja vielä
enemmän: meidän täytyy jättää malli
seuraavalle sukupolvelle hyvästä ja
oikeasta elämästä. Kirjoitin nuorena
päiväkirjaan: ”Joskus ihminen tarvitsee siipiä, silloin, kun maa on likaista
astua.”
Kasvun vuosina kertyi pohdittavaa. Sellaiset tärkeät sanat kuin koti,
kutsumus, kunnioitus, kiitollisuus,
kohtuus, kauneus, kuri, totuus, pyhyys korvattiin sanoilla kehitys, kiire, kulutus, kuuluisuus, kuolemattomuus, kateus, ahneus, hajottaminen,
valhe, arki, osaajat, itse asiassa, elikkä,
juurikin.
Onko pienillä valinnoilla enää merkitystä? Rattaat vievät vain eteen päin,

Annaleena Pakkanen

uuteen hurmaavaan. Täytämme laput,
anomme oikeudet, eikä kukaan tiedä
tarvitaanko meitä enää.
Yhä harvempi tyttö leikkii nukeilla
kotia ja huolehtimista. Aikuiset eivät
pysähdy lapsen leikin äärelle. Aviopari tekee pesäeroa kriisin keskellä. Rakastanko tuota toista? Onko ehdotonta
tunnetta siitä, että Jumala on antanut
meidät toisillemme. Sitoutuminen elämän ajaksi on pois muodista.

Yksi upeimpia Jumalan
luomistöitä on perhe

Nuoruus eletään nuorena. Kun sinusta
tulee isä tai äiti, olet sitä lopun elämääsi. Tehtävä on auennut. Onko lapsi
Jumalan lahja vai hankinta tai päätös?
Kukaan meistä ei ainakaan vahinko
halua olla.
Hyvä suhde äidin ja isän välillä on
tärkein kasvattaja. Se luo kuvan lapselle, että on ihanne, on rakkaus ja salaperäisyys. Nuo kaksi viihtyvät yhdessä, he hakevat omaa yhteistä aikaa ja
puhuvat hymyillen. Yksi upeimpia Jumalan luomistöitä on perhe. Mutta valitettavan vaikea haaste on osata olla
siinä oikein.
Monesti aliarvioimme lapsen viisauden ja arkijärjen. Hössötämme.
Luulemme, ja luulo on tiedon vastakohta. Paha on tässä ajassa puhua
perheestä Jumalan suurena luomisihmeenä. On kyse asiasta, jossa on uskottava, että elämä on enemmän kuin
minkä silmillä näemme. Että on näkymättömät siivet ja juuret. Molemmat
Raamatun sanassa kirjoitettuna.
Jos mielikuva ihmisestä Jumalan
kuvana ja luomistekona hämärtyy, ja
jos sydämestä ja opetuksesta häviää,
että lapset ovat Jumalan lahja, muodostuu perheestä peli. Siirrellään nappuloita, eikä välttämättä pysähdytä.
Olemme lyhytjännitteisiä, kireitä. Mitä
ihanteita elämästä me pystymme välittämään?
Jos lapsi ymmärtää, että äiti on
isälle maailman kaunein, ja että äiti
kunnioittaa isää, kasvaa lapselle kuva
itsestään maailman ihanimpana lapsena vanhemmilleen. Vanhemmilla on
elämä, jossa ei ripustauduta lapseen,
vaan lapsi saa elää turvallisen pitkän
lapsuuden. Vie omaan perheeseensä

Jaava oli Sansan ensimmäinen Toivoa naisille -kieli. Jaavan saari on yksi Indonesian
suurimmista. Perhe-elämän alkua: paikallinen pappi ja hänen äitiyslomalla oleva
vaimonsa, paikallinen TN-tiimiläinen, tyttärineen Bakussa.

saadun kuvan.
Perhettämme siunattiin kolmella,
ihanalla tyttärellä. Kun nuo kolme olivat samoihin aikoihin varhaisnuoria
ja nuoria, ajattelin ja sanoinkin heille
myöhemmin, että oli pari vuotta aikaa,
jolloin lapsista ei ollut mitään iloa.
Terästäydyimme. Sanoimme, että
kotona saatte huutaa, kyseenalaistaa, arvostella vanhempianne... Mutta
koulussa olette kunnolla. Se on väärä paikka alkaa vaatimaan enemmän
kuin mitä ryhmässä on mahdollista.
Keskitytte kuuntelemaan ja annatte
työrauhan. Ne vuodet kestettyämme,
saamme edelleen kymmenkertaisesti
iloa elämäämme.

Kumpi uskaltaa koskettaa
toisen yksinäisyyttä…

Olen havainnut useissa avioliitoissa
vaiheen, jolloin alkaa puolisossaan
nähdä vain huonoja puolia. Ja jos siinä
vaiheessa haksahtaa uuteen ihastukseen, huomaa, että haki itsensä
kaltaista ihmistä, vaikka oli aikanaan
rakastunut vastakohtaan. Unohtaa
että vastakohtaisuudesta oli syntynyt
mielenkiintoisia lapsia.

Jos kadottaa puheyhteyden omaan,
niin ymmärtäjiä, ottavia sylejä löytyy
nopeasti. Kuvitelmia, että he tarjoavat
kurimukseen taivaan arjen. Mutta jos
omassa liitossaan kaipaa kohtaamista, keskustelua, on varmaa, että oma
rakas rasittava aviopuoliso kaipaa sitä
myös. On kysymys siitä, kumpi uskaltaa koskettaa toisen yksinäisyyttä.
Herra armahda meitä harhaluulossamme!
Jeesuksen sanoin: Jos joku tahtoo
minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja joka minua seuraa,
hän kadottaa elämänsä. Mutta joka
kadottaa elämänsä minun tähteni, hän
löytää sen.
Kirjoittaja on taidekasvattaja FM, kuvataiteen tuntiopettaja ja pienen luomutilan
emäntä. Hän kuuluu Soinin kirkkovaltuustoon ja tukee lähetystyötä eri kanavien
kautta. Sansaan hän tutustui nuorena.
Isänsä kuoltua 90-luvulla tytär koki tehtäväkseen jatkaa hänen perintöään medialähetystyössä.
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Kirkko kasvaa Mongoliassa, mutta
pelastusta on mongolien vaikea ymmärtää
Kristittyjenkin on Mongoliassa vaikea ymmärtää käsitystä pelastuksesta ja ikuisesta elämästä. Se selittyy maan buddhalaisuudella, jossa pyrkimyksenä on irtautua uudelleensyntymisen kiertokulusta. Buddhalaisuudessa edellisen elämän
teot määrittelevät jälleensyntymisessä uuden elämän raamit. Siksi on vaikea käsittää armon osallisuutta pelastuksessa
ja ikuisen elämän käsite on ongelmallinen.

H

Leena Punkari ja Sirpa Rissanen

Vastanneista mongolikristityistä vain
kymmenen prosenttia kertoi pelastuksen tai iankaikkisen elämän uskonsa
peruspilareiksi.
Kysyttäessä niistä tarkemmin puolet vastaajista mainitsi esimerkiksi Jeesuksen olemassaolon elämässään, ei
kuitenkaan välttämättä pelastusta. Yhdeksän prosenttia mainitsi pelastuksen,
ikuisen elämän, syntien anteeksiannon.
Vastaava luku esimerkiksi Vietnamissa

Naisia kääntyy selkeästi
enemmän kuin miehiä

Puolet vastaajista ilmoitti tulleensa
kristityksi noin vuosi sen jälkeen, kun
he ensi kertaa kuulivat evankeliumin.
Noin 20 prosenttia vastasi sen vieneen
viisi vuotta.
Vastanneista 46,8 prosenttia oli ollut
kristittyjä vähemmän kuin kymmenen
vuotta. Kääntyneiden määrän kasvu

Sirpa Rissanen

Suorittaminen koetaan
tärkeämmäksi kuin armo

Sirpa Rissanen

elmikuussa 2019 julkaistiin
uusi tutkimus kirkon kasvusta Mongoliassa. Se tehtiin
vuosina 2017−2018, ja siinä
haastateltiin ihmisiä jumalanpalveluksen jälkeen kyselykaavakkeiden avulla.
Vastanneita seurakuntalaisia kertyi 3
168 ja heissä oli 118:n kirkon jäseniä.
Kirkkojen johtajien keskuudessa tehtyjä kyselytutkimuksia palautettiin 194
kappaletta, ja niissä oli edustettuina 143
eri kirkkoa. Tutkimus toteutettiin mongolin kielellä protestanttisissa kirkoissa,
eikä näin kattanut esimerkiksi katolista kirkkoa.

oli 72 prosenttia.
Mongoliassa vastanneista 25 prosenttia ilmoitti tärkeimmiksi pilareikseen kirkossa käynnin, lain noudattamisen, Raamatun tutkimisen, lähimmäisenrakkauden ja kristillisen elämäntavan.
Tämä vahvisti ajatusta siitä, että
Mongoliassa seurakuntalaiset kokevat
suorittamisen ja lain tärkeämpänä kuin
pelastumisen armosta. Neljä prosenttia vastaajista kertoi perheen olevan
uskonsa perusta, 11 prosenttia perusti
uskonsa rukoukseen. Jotkut selittivät
valintojaan perheen pelastumisella.
Lähes kaksi kolmasosaa vastasi pelastuksensa riippuvan lain noudattamisesta ja kolme neljäsosaa vastaajista
uskoi parantuvansa, jos usko on tarBuddha helmat “heiluen”. Patsas
peeksi vahva.
on pystytetty Ulaanbaatariin,
Mongolian pääkaupunkiin.

on taittunut niistä ajoista, kun demokraattinen vallankumous 1990-luvun
alussa alkoi.
Kristinuskoon kääntyneiden sukupuolijakauma on tutkimuksen mukaan
Mongoliassa erittäin selkeä. Jokaista miespuolista kääntynyttä vastaava
luku naisten keskuudessa on 2,4.
Tutkimuksessa havaittiin, että 20

Pastori Pudja puhumassa. Hän toimii
Ulaanbaatarin luterilaisen zseurakunnan pappina.

prosenttia kristityistä miehistä meni
naimisiin ei-kristittyjen naisten
kanssa, ja näistä naisista 48 prosenttia kääntyi kristityiksi.
Sama ei kuitenkaan toistunut
naisten kohdalla. Heistä 48 prosenttia nai ei-kristityn miehen, joista
vain 32 prosenttia kääntyi kristinuskoon.

Sinisen taivaan maassa

MAAILMAN vanhin kansallispuisto,
Bogd Khan, sijaitsee Ulaanbaatarista
etelään. Se on perustettu 1778 ja ni-

metty yhden kaanin mukaan.
Maassa asuu kolmannes maailman
lumileopardeista, kaksikyttyräinen
kameli (bactrian) ja maailman ainoa
villihevonen (takhi) eli Przewalskinhevonen. Sillä on kaksi kromosomia
enemmän kuin tavallisella hevosella.

JÄÄTELÖ saattaakin alkujaan olla

mongolialainen herkku, jonka Marco
Polo Kiinan-matkoillaan löysi ja vei
idean Italiaan. Mongolit ottivat tarinan mukaan matkaevääksi kermaista
maitoa lehmän vatsalaukusta tehtyyn
nahkapussiin. Kun he ratsastivat
Gobin autiomaan poikki kohti etelää,
kerma vispaantui ja kohmettui kylmässä säässä.

Sirpa Rissanen

MONGOLIA on viisi kertaa Suomen kokoinen maa, jossa on 3,1
miljoonaa asukasta. Samalla se on
maailman harvaanasutuin, vain kaksi
ihmistä neliökilometrillä.
Siellä on yli 260 aurinkoista päivää
vuodessa. Siitä nimitys: Sinisen taivaan maa. Toisaalta Ulaanbaatar on
maailman kylmin pääkaupunki.
Mongolia oli laajimmillaan ja maailman suurin mannervaltio Kublai-kaanin kuollessa vuonna 1294, jolloin se ulottui Japanista Itä-Eurooppaan. Se oli suurempi kuin Rooman
valtakunta koskaan.

The Beatles patsastelee. Kun Mongolia oli kommunistien hallinnassa, siellä oli länsimainen musiikki kielletty. Yhtye sai vuonna 2008 Ulaanbaatariin monumentin 1990
alkaneen demokratiakehityksen korostamiseksi. Se on ollut myös purkamisvaarassa.
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Toimittaja Ogi ja Kuiskaus-ohjelman vakiovieras, lääkäri Hulgaa
kristillisen perheradio Wind FM:n studiossa Ulaanbaatarissa. Kuiskaus on nuorille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu ohjelma, joka
radioidaan suorana. Se pyrkii toimimaan ”radioambulanssina”. Medialähetys Sanansaattajien kautta voi Mongoliaan tukea sen lisäksi
kahta muuta ohjelmaa: raamatunopetus- ja psykologista ohjelmaa.
Sirpa Rissanen

Kyyhkysiä on Ulaanbaatarissa paikoin runsaasti, erityisesti buddhalaisen temppelialueen lähettyvillä. Siellä myydään siemenpusseja, jotta halukkaat voivat
ruokkia lintuja.

Suurin osa liittynyt
pienryhtien kautta

Yleinen oletus, että nopeasti kasvavien
kirkkojen jäsenet olisivat nuoria, todettiin kyselyssä vääräksi. Koska koko
kirkko on Mongoliassa varsin nuori,
kristittyihin perheisiin syntyneet lapset
ovat nyt keskimäärin 20 vuotta nuorempia kuin käännynnäiset kristityt.
Teini-ikäisiä liittyy kirkkoon suuria
määriä, mutta heitä eroaakin paljon.
Nuoriso on kuitenkin vastaanottavaisin ryhmä evankeliumille. Siksi on
tärkeää, että kirkot järjestävät toimintaa myös lapsille ja nuorille. Kirkkojen
jäsenmäärästä suurin osa on nuoria ja
naisia, miehiä on vaikeinta saavuttaa.
Tutkimuksessa yllätti sekin, että nykyisin seurakuntien yli 25-vuotiaat jäsenet ovat Mongoliassa keskimääräistä
koulutetumpia. Kolmanneksella vastaajista oli alempi tai ylempi korkeakouluasteen tutkinto, mikä huomattiin
varsinkin miesten keskuudessa.
Suurin osa vastaajista sanoi taustansa olevan buddhalainen. Kazakkivastaajat olivat taustaltaan muslimeja.
Huomattava osa kertoi olevansa ateistisesta tai ei-uskonnollisesta taustasta.
Vastaajista 10 prosenttia vastasi muu
uskonto, minkä Mongoliassa tulkittiin
viittaavan šamanismiin.
Mongolit ovat muita aasialaisia
yksilöllisempiä ja suurin osa (56 %)
uusista kristityistä onkin liittynyt kirkkoon pienryhmien kautta. Massaevankeliointi ei mongoleja houkuttele.
Tärkeimmät kääntymykseen johtaneet tapahtumat ovat tutkimuksen
mukaan Jumalan interventio, kuten
jonkun parantuminen tai muut ihmeet,
sekä rakkaus, joka näkyy kristittyjen
elämässä. Ne nousivat keskeisesti esiin
noin joka neljännessä vastauksessa.
Sirpa Rissanen

Vieraana Tyan perheen jurttakodissa, jollaisia sijaitsee myös Mongolian pääkaupungissa Ulaanbaatarissa. Pöytä on katettu suolaisilla ja makeilla herkuilla,
salaatilla ja juomalla.
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Medialähetyspäivät Vantaan
Korsossa 25.–26.5.2019
– Näkemisen arvoinen
OHJELMA
LAUANTAI 25.5.

SUNNUNTAI 26.5.

10.00 Avajaiset ja Korson kirkkoherra
Tuomas Antolan raamattuopetus Tulla
nähdyksi Korsossa.
11.00 Kristillinen radiotyö Mongoliassa,
Batjargal Tuvshintsengel (Wind FM). K
12.00 Lounas ympäristön ravintoloissa

9.00 Sanan kanssa tulevaisuuteen,

13.30 Kanavat:

1. Toivoa naisille, Satu Hauta-aho,
Srk-sali.
2. M18 video- ja tanssikanava, Nuorten
tilat.
3. Instagram-kanava yhdessä nuorten
kanssa, Nuorten tilat.
4. Arabiankielinen työ, David ja Marja-Liisa Ezzine.
5. Perhetyö Mongoliassa, Sirpa Rissanen,
Eila Murphy ja Batjargal Tuvshintsengel
(Wind FM), Kirkkosali 2.
14.30 Päiväkahvi
15.00 Perhetyön ohjelma ja Toivoa
naisille -työ Kambodžassa, Eila Murphy,
Erja Tillgren ja Eeva Vähäsarja. K

16.00

1. Kirkko, seurakunta ja Sansa, Jaakko
Rusama (KLK), Tuomas Antola ja Katja
Maidell-Taipale (Korson srk), Jarno Tepora, Juha Auvinen ja Timo Lankinen.
2. Sansan lähettien tapaaminen, Srk-sali.
17.30 Tauko
18.00 Jumala näkee minut, raamattuopetus, Batjargal Tuvshintsengel (Wind
FM).
19.15 Rukousilta Domini Life -sovelluksen pohjalta, Jani Vanhala (Korson srk),
Mikko Matikainen (KRS) ja Mervi Viuhko
(Sansa). K
K = kolehti

raamattuopetus, Juha Auvinen ja Jarno
Tepora.
10.00 Jokaisella on tarina: tarinoita palvelun maailmasta Korson seurakunnasta
ja Sansasta, Mervi Viuhko. K
11.00 Keskeneräisenä täydellinen,
raamattuopetus, Arja Savuoja ja Merja
Kauppinen.
12.00 Lounas ympäristön ravintoloissa
13.00 Seurat Viisikielisen kera.
14.00 Tanssimessu Korson kirkon pihalla,
Helsingin piispa Teemu Laajasalo, toiminnanjohtaja Juha Auvinen, balettitanssija
Riina Laurila ja nuorten kansainvälinen
tanssi- ja draamaryhmä M18. Messu järjestetään yhteistyössä Helsingin hiippakunnan kanssa. K
Muita messuja Vantaan seurakunnissa:
10.00 Hämeenkylän kirkko, Auratie 3,
Hämeenkylän srk. 10.00 Pyhän Laurin
kirkko, Kirkkotie 45, Tikkurilan srk.
10.00 Myyrmäen Virtakirkko, Rajatolpantie 8, Vantaankosken srk.
12.00 Kuusijärvikirkko, ulkoilmamessu,
Kuusijärventie 3, Hakunilan srk ja Rekolan
srk.

Nuorille oma ohjelma lauantaina

25.5. klo 12−17, Tomi Uimonen ja Riikka
Wikström (Korson srk), Elina Braz de
Almeida (Sansa) ja M18 sekä Roy Rissanen
(MAF). Klo 17.00–18.00 Sansa-fiilis -ilta
nuorille, srk-sali, M18, Roy Rissanen, trubaduuri Markus Ek
Lapsille ja varhaisnuorille touhupaikka ja toimintahetkiä lauantaina klo

10−17, Lasten tilat. Klo 14.00 Raamattua
leikkien ja klo 16.00 Perhemuskari

INFO
Musiikista vastaavat Timo Lanki-

nen sekä Airi Saloniemi ja Jussi Salonen
(Korson srk).
Sansan Putiikki palvelee päivien ajan
tapahtumapaikalla.
Tapahtumapaikkana on Korson
seurakuntakeskus, Merikotkantie 4, 01450
Vantaa. Tilaisuudet järjestetään pääosin
Kirkko-tilassa. Muualla pidettävät on
merkitty ohjelmassa tilaisuuden perään.

Seurakuntakeskus ja kirkko ovat esteettömiä, käytössä on kaksi inva-wc:tä.
Majoituksen voi varata (26.4
mennessä tarjoushinta mainitsemalla
Medialähetyspäivät): Original Sokos Hotel
Vantaa Tikkurilassa, hotelvantaa.vantaa@
sokoshotels.fi tai p. +358 (0)20 123 4600.
Parkkipaikkoja lähellä hyvin rajallisesti.
Kannattaa käyttää junia, jos mahdollista.

Muutokset mahdollisia. Ohjelma
päivittyy netissä sansa.fi/MLP19.

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

TILAISUUKSIA myös perjantaina 24.5.
Klo 9–15.30 Missiologinen symposiumi Unelma kolmannen vuosituhannen kristillisestä kirkosta Korson seurakuntakeskuksessa. Mukana

mm. toiminnanjohtaja (Sansa), rovasti, TM Juha Auvinen, projektisihteeri, TT
Timo-Matti Haapiainen, viestintäpäällikkö, TT Meri-Anna Hintsala, hiippakuntasihteeri, TM Jukka Jämsén, professori, dosentti Veli-Matti Kärkkäinen, KLK:n
lähetysteologi, PhD Jukka Kääriäinen, KLK:n johtaja, PhD, dosentti Jaakko
Rusama ja TT, dosentti Aku Visala.

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

Klo 18 Yhdistyksen kevätkokous jäsenille Korson seurakuntakeskuk-

sessa, seurakuntasali 2. Tarjoilu klo 17.30.

Lämpimästi tervetuloa!

Missiologiseen symposiumi
Unelma kolmannen vuosituhannen kirkosta
▶▶ Perjantaina 24.5.2019 klo 9−15.30
Korson seurakuntakeskuksessa,
Merikotkantie 4, Vantaa. Järjestäjinä
Medialähetys Sanansaattajat ja Korson
seurakunta.
Ohjelma alkaa aamukahvilla ja
jatkuu klo 9.30 Korson kirkkoherra
Tuomas Antolan aamuhartaudella ja
Sansan toiminnanjohtaja Juha Auvisen

avauksella. Alustajina dosentti Jaakko
Rusama, dosentti Aku Visala ja professori Veli-Matti Kärkkäinen. Paneelin puheenjohtajana toimii KLK:n lähetysteologi Jukka Kääriäinen. Auvinen lausuu
päätössanat klo 15.30, ennen iltapäiväkahvia. Päivän juontavat Sansan
lähetystyöntekijä, Kutinan kirkkoherra
Elina Braz de Almeida ja kansainvälisen

kumppanuustoiminnan johtaja Timo
Reuhkala.
Osallistumismaksu 20 € (Sansan henkilöjäsenet 10 €). Maksu paikan päällä
tai laskulla. Lounas omakustanteisesti

lähialueen ravintoloissa. Ilmoittautuminen 17.5. mennessä: tinyurl.com/Missiologinen-symposium. Lisätietoja: mervi.
viuhko@sansa.fi, 050 551 6180, sansa.fi.
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Rukouskalenteri
huhtikuu – syyskuu 2019

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

Rukousaiheita
1. Kiitos mahdollisuudesta tehdä
lähetystyötä rukoilemalla! Rukoilemme, että tänäänkin kristilliset
ohjelmat tuovat toivoa lukuisille
kuuntelijoille ja katsojille.
2. Rukoilemme Sansan kolehtipy-

hän (5.5.), Vantaalla järjestettävän
missiologisen symposiumin (24.5.)
ja Medialähetyspäivien (25.−26.5.)
puolesta.

3. Kiitämme Jumalaa uusista ja van-

hoista kuukausilahjoittajista. Kiitämme jokaisesta Sansan työn tukijasta.

4. Rukoilemme Thaimaahan ja Kam-

9. Rukoilemme Sansan hiippakun-

nallisen työn puolesta. Kiitämme sen
alkamisesta myös Porvoon hiippakunnassa.

10. Rukoilemme Sansan yhteydessä
toimiviin pienryhmiin Pyhän Hengen
läsnäoloa sekä ryhmien vetäjille iloa,
voimia ja johdatusta.
11. Kiitämme Jumalaa jokaisesta

vapaaehtoisesta, joka on mukana Sansan työssä: toimistossa, kotoa käsin tai
muilla tavoin. Siunaa ja rohkaise heitä.

12. Rukoilemme niiden intialaisten

bodžaan marraskuussa suuntautuvan
opintomatkan valmistelujen puolesta. Herra, kutsu mukaan juuri oikeat
ihmiset.

puolesta, jotka ovat löytäneet Jeesuksen radio- tai tv-ohjelmien seurauksena. Rukoilemme, että he löytävät
seurakuntayhteyden ja kasvavat
uskossaan.

5. Rukoilemme Kambodžassa tekeillä

13. Herra, rukoilemme rauhaa Intian

olevan mobiilisovelluksen puolesta.
Rukoilemme, että sovelluksen myötä
yhä uudet ihmiset löytävät elämäänsä toivon.

ja Pakistanin välille. Rukoilemme, että
kristilliset mediatyön tekijät saavat
jatkaa toimintaa alueella.

6. Pyydämme Japanissa Keikon

ta, kun hän analysoi ja raportoi Intian
Biharissa tehdyn kriisiradiotutkimuksen tuloksia. Anna tulosten koitua hyödyksi alueilla, joissa on usein tulvia.

kirjelaatikko -ohjelman tekijälle
viisautta, kun hän vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Moni kuuntelija on
ahdingossa.

7. Kristittyjen määrän kasvu on

Kiinan hallinnolle uhka. Rukoilemme
viisautta yhteistyökumppaneillemme,
kun ne joutuvat tasapainoilemaan
viranomaismääräysten kanssa.

8. Kiitämme Jumalaa seniorityön-

tekijöistä, vapaaehtoisista aluetyöntekijöistä, Sansa-, Toivoa naisille - ja
Domini Life -lähettiläistä sekä muista
vapaaehtoisista, jotka vierailevat
seurakunnissa. Rukoilemme lisää
vierailijoita erityisesti Itä-Suomeen.

14. Pyydämme Eila Murphylle viisaut-

15. Herra, siunaa Eeva ja Jari Vähäsarjaa sekä Sirpa ja Roy Rissasta, kun he
ovat kotimaan jaksolla. Kannamme
kasvojesi eteen Kroatiassa työskentelevän Elina Braz de Almeidan perheineen sekä Tiina Virtasen Hollannissa.

Rukous
Rohkeus
Sansan
Sansan työn
työnvaikutusalue
vaikutusalue

Evankeliumi
Evankeliumi
ja kulttuuriopintojen puolesta sekä
sopeutumista työhön Aasiassa.

18. Herra, siunaa Marja-Liisa ja David
Ezzineä, kun he ovat yhteydessä
arabiankielisiin turvapaikanhakijoihin.
Ole läsnä jokaisessa kohtaamisessa
kevään ja kesän aikana.
19. Pyydämme viisautta SAT-7:n
arabiankielisen Kotikirkko-ohjelman
kehittämiseen, kun ohjelmalle etsitään
uutta nimeä, uusia tv-kasvoja ja siitä
halutaan aiempaa evankelioivampi.
20. Rukoilemme, että medialähe-

tystyö auttaa ja tuo toivoa ihmisille,
kun Isisin tuhoja koetetaan korjata
Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa.

21. Kiitämme 45-vuotiaasta Läh-

de-lehdestä. Pyydämme viisautta
lehden kehittämiseen ja rukoilemme
uusia lukijoita.

22. Rukoilemme viisautta Domini

Life -sovelluksen kehittämiseen ja
kansainvälistämiseen. Rukoilemme
myös rahoituksen puolesta. Kiitämme
yhteistyöstä mukana olevien järjestöjen ym. kanssa.

16. Pyydämme voimia ja varjelusta
Mikael Tunérin tuleville työmatkoille
mm. Venäjälle, Kyprokseen ja Hollantiin.

23. Mongoliassa elää paimentolaisia,
joiden on vaikea ylläpitää liikkuvaa
elämäntapaa ja perinteistä kulttuuria.
Moni joutuu muuttamaan kaupunkeihin. Rukoilemme, että he löytävät
perheradio Wind FM:n ohjelmat ja
evankeliumin.

17. Rukoilemme Singaporeen muutta-

24. Mongoliassa on tekeillä uskonto-

neiden Päivi ja Ilkka Kastepohjan kieli-

lain päivitys, ja viranomaiset haluavat

rajoittaa ulkomaalaisten määrää.
Rukoilemme, että maa pysyy avoimena kristillisyydelle.

25. Herra, rukoilemme voimia ja
terveyttä jokaiselle Sansan työntekijälle. Pyydämme viisautta lähivuosien
toiminnan suunnitteluun, kun moni
saavuttaa eläkeiän.
26. Kiitämme Jumalaa Sansan halli-

tuksen jäsenistä. Pyydämme heille viisautta ja voimia hallitustyöskentelyyn.

27. Rukoilemme Kroatian evankelisen
kirkon leiritoiminnan puolesta keväällä ja kesällä, myös Kutinassa järjestettävän Lahden Launeen seurakunnan
rippileirin puolesta.
28. Pyydämme siunausta ja varjelusta
suomalaisten nuorten Legacy-aktiomatkalle Kroatian Kutinaan 6.–18.6.
29. Kiitämme suomalaisten tuesta
Kätketyt aarteet -ohjelmasarjalle.
Rukoilemme, että tšekinkielinen versio
saadaan pian tuotettua, ja viisautta
jatko-osien suunnitteluun.
30. Kiitämme fulfuldenkielisestä
radio-ohjelmasta Länsi- ja Keski-Afrikassa. Rukoilemme, että yhä uudet
fulanipaimentolaiset löytävät ohjelman ja Jeesuksen.
31. Herra, tuo valoa heille, joiden
sielua puristaa tarkoituksettomuus ja
toivottomuus. Anna meidän loistaa
sinun lamppuinasi.

Kiitos rukoustuesta!
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”Kun pääsen tapaamaan
muita kristittyjä, olen kuin
taivaassa”

1

ARABIA ”Kiitos aivan valtavasti siitä, että autoitte minut
yhteyteen toisten kristittyjen
kanssa. Otin Herran Jeesuksen
sydämeeni ohjelmanne kautta. Siitä lähtien olen saanut kärsiä. Muu perheemme
kuuluu toisen uskonnon piiriin ja vieläpä
suljettuun lahkoon siinä. Kun nyt pääsen
tapaamaan kristittyjä, saan rohkaisua ja
olen kuin taivaassa!” TWR-CAMENA

2

DHODIA ”Asun syrjäisellä
alueella, jossa ei ole sähköä eikä
teitä. Suvussani ei ole muita
kristittyjä, mutta tiedän kylältäni
joitakin uskovia. Seurasin aikani heidän
elämäänsä nähdäkseni, poikkeaako se
muiden ihmisten elämästä. Siitä alkoi etsintäni. Kerran Jumala johti minut radion
äärellä ohjelmanne kohdalle. Oli hienoa
kuulla ensimmäistä kertaa omaa äidinkieltään radiosta!
En ymmärtänyt ohjelman sisältöä
kunnolla, mutta aloin kuunnella sitä
säännöllisesti. Vähitellen ymmärsin,
että puhuitte Jeesuksesta. Minusta tuli
innokas kuuntelija ja halusin noudattaa
opetuksianne. Pikkuhiljaa huomasin, että
elämäni muuttui. Nyt uskon Jeesukseen
ja olen valmis kertomaan siitä julkisesti.
Kannan aina radiota mukanani, jotta pystyn kuuntelemaan jokaisen ohjelmanne.”’
TWR-Intia

3

FARSI ”Mieheni ja minä olemme
kumpikin kasvaneet tiukasti
islamia noudattavissa perheissä. Suoritin kaikki uskonnon
velvollisuudet, kunnes minulla todettiin
leukemia. Minulla on kristitty ystävä,
joka kehotti toistamaan lausetta: ”Jos
Jumala on puolellani, kuka voi olla minua
vastaan?” En ymmärtänyt sitä, mutta
toistin sitä usein.
Kuntoni heikkeni ja heikkeni. Pelkäsin jopa mennä kylpyyn, jos vaikka
kuolisin sinne. Sitten katsoin SAT-7 Pars
-kanavaltanne elokuvan Jumala on rakkaus. Sen lopussa oli rukous. Polvistuin
ja toistin rukouksen ja minusta tuli uskova. Siitä on noin kolme vuotta. Rukouksen jälkeen näin unia, jotka vahvistivat
päätöstäni. Nyt ymmärrän, että kaikella
on tarkoituksensa. Elän uskossa Jeesukseen, joka suojaa minua pahalta.” SAT-7
Pars

4

INDONESIA ”Olen kiitollinen siitä, että voin kuunnella
paikallisradiosta Toivoa naisille
-ohjelmaa. Ilahduin, kun kuulin,
miten apostoli Paavali toimi levittäessään
evankeliumia. Sain siitä intoa julistaa
evankeliumia toisille. Tilanne täällä on
nykyään turvallisempi, mutta ihmisten
moraalinen tila on särkynyt. Siksi evankeliumia pitää julistaa.” TWR-Indonesia

5

JAPANI ”Elämäni on muuttunut kuluneen vuoden aikana.
Keiko-rouvan avulla sain mahdollisuuden muutokseen. Hän
luki kirjeeni ohjelmassaan. Olin kirjoittanut, etten pysty uskomaan Jeesukseen
vaikka haluaisin. Ohjelmassa Keiko sanoi:
’Ota ensimmäinen askel ja rukoile: Auta
minua, Herra, sillä en pysty uskomaan.’”
Tein niin ja rukoilin juuri noin.
Hämmästyksekseni minussa on
sen jälkeen tapahtunut suuri muutos.
Kuuntelin ohjelmia säännöllisesti, avasin
Raamatun ohjelmaa kuunnellessani,
lauloin mukana ohjelman laulua. Lopulta
tulin johdatetuksi seurakuntaan, jossa
olin käynyt jonkin aikaa monia vuosia aikaisemmin. Sydämeni kovuus suli, ja nyt
saan Herralta ylenpalttisia siunauksia.
Kuuntelen joka päivä Keikon kirjelaatikkoa. Päiväni ovat täynnä kiitosta!”
FEBC-Japani

7
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Kuuntelen Krusa FM -asemaa joka päivä
aamulla ja illalla. Jumala antoi minulle
rauhan, kun kuuntelin ohjelmia. Nyt voin
taas hymyillä.” Krusa FM, FEBC-Kambodža

7

KROATIA ”Kuuntelen mielelläni
hengellisiä ohjelmianne, vaikka
kuulun katoliseen kirkkoon. Puheenne ovat syvällisiä ja selkeitä, täynnä Jumalan rakkautta ja armoa.
Suosittelen ohjelmia kaikille kristityille
ja ateisteille.” Kroatian evankelinen
kirkko

8

MONGOLI ”Kun kuulin Wind
FM -kanavan ohjelmia, ihmettelin, miksi ihmeessä radiossa
manipuloidaan ihmisiä kummallisen kristinuskon nimissä. Radioasemalla on kokoontumisia lauantaisin, joten

3
2

5
6
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menin sinne monena lauantaina riitelemään ja todistamaan, että olen oikeassa.
Mutta mitä enemmän luin Raamattua,
sitä enemmän se todisti minua vastaan.
Etenkin kun luin sieltä totuuden itsestäni
ja Jumalan tarjoamasta puhdistumisesta.
Ja sitten… uskoin! – Elämäni on ollut
täysin toisenlaista nyt neljän kuukauden
ajan. Vaikeuksien tullessa tarraudun yhä
enemmän Jumalan sanaan ja rukoukseen.” Wind FM, FEBC-Mongolia

9

TURKKI ”Pidän kristinuskosta,
mutta perheeni painostaa toiseen
suuntaan. Isä ei edes halua, että
kodissa on Raamattu. Katson
kanavaanne Android-sovelluksen kautta.
Kun isä ei ole kotona, voin katsoa telkkaristakin. Minulla on monia kysymyksiä.
Voitteko suositella jotakin kirjaa?”
SAT-7 Türk
TWR

6

KHMER ”Asun Phnom Penhissä.
Minulla on kaksi lasta. Avioliittomme alkoi hyvin. Olimme kumpikin opettajia. Kaiken piti olla
hienosti. Sitten mieheni alkoi muuttua,
olla öitä poissa kotoa. Tuli pahoja riitoja
ja kärsin kovasti. Pojan syntymän jälkeen
hän taas katosi. Silloin otin avioeron.
Jouduin tekemään kahta työtä, mutta
siltikään rahat eivät riittäneet. Rukoilin
jumalilta apua. Apua ei tullut. Minusta
tuli kova ja ilkeä. Kukaan ei halunnut
auttaa meitä.
Sitten kuulin seurakunnasta, jossa
jaettiin riisiä, ja menin hakemaan sitä
lapsiani varten. Siellä oli tuolloin hengellinen kokous. Eräs nainen kertoi minulle
Jeesuksesta ja Krusa FM -radioasemasta. Hän kutsui myös kokouksiin, mutta
menin vasta paljon myöhemmin. Pastori
rukoili puolestani, ja pyysin Jeesusta
elämääni. Katkeruuteni on hälvennyt.

Khmerinkielistä Toivoa naisille -ohjelmaa kuunnellaan Kambodžan pääkaupungissa, Phnom Penhissä, kristillisen perheradio Krusa FM:n taajuudella. Ohjelmaa on
lähetetty vuodesta 1999. Maaseudulla sitä kuunnellaan usein ryhmissä, cd-levylle tai
muistitikulle tallennettuna.

Lähde 2/2019
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SANSAN VUOSI 2018

SANSA ULKOMAILLA
Evankeliumi eteenpäin –
Sansan strategiakausi puolivälissä
Strategiakauden 2016–2020 visio on, että Sansa on median digitalisaation ja
mobiilikäytön kasvun avulla jakanut toivon sanomaa Aasiassa ja Lähi-idässä heille,
jotka eivät vielä tai enää tunne Jeesusta Kristusta. Strategiakauden puolivälissä
voimme todeta, että olemme saavuttaneet merkittäviä tuloksia Sansan toiminnan 45.
vuonna ja siihen mennessä. Erityisesti Aasiassa olemme kannustaneet kumppaneitamme siirtymään uuteen mediaan. Vuonna 2018 yhteistyökumppanimme saivat tuellamme
valmiiksi kaksi mobiilisovellusta, joiden avulla evankeliumi on miljoonien ulottuvilla.
Strategiakauden keskeisenä tavoitteena lisäämme seurantaa ja arviointia, jotta voimme
entistä paremmin kohdentaa työlle lahjoitetut varat oikein. Sansa hyväksyttiin kansainvälisen
InterSearch-tutkimusyhteisön jäseneksi, joka tutkimuksen avulla kehittää kristillistä mediatyötä.
Intiassa ja Mekong-alueella teemme työtä yhteistyökumppaniemme ja
paikallisten toimijoiden keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi.

Intia

Vuonna 2018 Sansan medialähetyskumppani Intiassa, TWR-Intia, täytti
40 vuotta. Samalla juhlimme Sansan
ja TWR-Intian 30-vuotista yhteistyötä.
Kurukhinkielisten radio-ohjelmien
aloittamisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta
ja maithilinkielisten 20 vuotta.

”Minulla oli pahoja vatsa- ja rintakipuja.
Lääkärit eivät osanneet auttaa. Sinun
toivosi -ohjelmasta rohkaistuin pyytämään esirukousta. Nyt olen paljon
paremmassa kunnossa. Kiitos rukouksista.” − Katsoja Intiasta

Vuoden aikana Intian poliittinen tilanne heikensi kristittyjen, muslimien ja muiden vähemmistöjen oloja. Hindunationalistisen hallinnon vaikutuksesta kiristynyt
ilmapiiri näkyi mm. kirkkojen ulkomailta saaman tuen tiukentuneena valvontana.
Ongelmat korostuivat alueilla, joilla on vähemmän kristittyjä.
Sansa tuki TWR-Intian radiotyötä 10 vähemmistökielellä pääsääntöisesti Biharin,
Gujaratin ja Jharkhandin osavaltioiden alueella. Radiotyötä tehdään etnisten vähemmistöjen alueilla, joiden asukkaat on yleensä luokiteltu adiwaseiksi tai joskus
daliteiksi. Heidän uskontonsa on yleensä animismi, ja sosiaalisesti he ovat hindulaisen
kastijärjestelmän alapuolella. Kristinusko leviää nopeimmin juuri näissä yhteisöissä.
Sansa tuki TWR-Intian hindinkielisen televisiotyön tuotantoa ja lähetyksiä. Ohjelmat
tavoittivat pääosin kaapelikanavilla ison osan Pohjois-Intian kaupungeista.
Toivoa naisille -työ tuotti radio-ohjelmia neljän Intian osavaltion pääkielellä: gujaratiksi, hindiksi, orijaksi ja tamiliksi. Ohjelmat radioitiin keskipitkinä lähetyksinä ja lisäksi
niitä jaettiin cd-levyjen ja SD-muistikorttien avulla.

Lähi-itä sisältää myös Pohjois-Afrikan ja kaiken Sansan
tukeman SAT-7:n työn. Afrikka sisältää Eritrean, Etiopian
sekä Kamerunin ja fulfuldenkielisen työn.

Intian luterilaisten kirkkojen mediatyötä ja koulutusta Sansa tuki Luterilaisen maailmanliiton hankkeen kautta. Sen toteuttaa kirkkojen yhteistyöelin, United Evangelical
Lutheran Churches in India (UELCI).

1/4
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Aasia

Aasiassa Sansa jatkoi mediayhteistyötä Indonesiassa, Japanissa,
Kambodžassa, Kiinassa, Mongoliassa ja Thaimaassa, jotta miljoonat
aasialaiset voisivat kuulla ilosanoman Jeesuksesta, kasvaa uskossa ja
ymmärtää paremmin Raamattua. Lisäksi tuettiin indonesialaisen kriisiradiotiimin toimintavalmiutta jatkokouluttamalla. Vuoden aikana kriisiradiotiimit lähtivät Balin tulivuoren purkauksen ja Sulawesin tsunamin
katastrofialueille osana kansainvälistä avustusorganisaatiota.
Radiotoiminta laajeni jakamaan sisältöjä myös sosiaalisen median eri
kanavilla, älypuhelinsovellusten ja internetin välityksellä. Tämä strategia lisäsi merkittävästi ohjelmapalautteiden määrää.
Mediakehityksen alueella valmistettiin älypuhelinsovellukset
Mongoliaan perheradiolle ja kiinankielinen sovellus Voice of Salvation
-studiolle Taiwanissa sekä aloitettiin Kambodžassa toimivan perheradio Voice of Loven (Krusa FM) mobiilisovelluksen valmistus.
Älypuhelinsovellukset ja sosiaalisen median käyttäjämäärät ovat
erittäin suuria.
Kiinan viranomaiset tiukensivat kristittyjen ja seurakuntien toimintavapauksia. Määräykset vaikeuttivat kaikkea kiinankielistä mediatoimintaa, myös teologista Seminary On The Air (SOTA) -opetusta.
Koulutustoiminta laajentui uusista rajoituksista huolimatta. Useiden
kiinalaisten seurakunnanjohtajien mielestä Kiinan kristittyjen suurin tarve on saada hyvää raamatunopetusta. Siihen tarvitaan hyvin
Raamattua tuntevia pastoreita ja raamatunopettajia.

Lähetys- ja projektityöntekijät

Eila Murphy työskenteli mediatutkijana FEBC Internationalin työyhteydessä Suomesta käsin. Sirpa Rissanen toimi projektihallinnon asiantuntijana radioasema Wind FM:n palveluksessa Mongoliassa.
Eeva ja Jari Vähäsarja jatkoivat TWR-Euroopan palveluksessa asemapaikkanaan Wien. Jarin työn painopiste oli TWR:n teknisen palvelutiimin tehtävissä, ja Eeva toimi Toivoa naisille -työn TWR-Euroopan ja
CAMENA-alueen koordinaattorina.
Ilkka ja Päivi Kastepohja valmistautuivat TWR-Aasian palvelukseen
Singaporeen.

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Lähetys- ja projektityöntekijät

Sansan seniorityöntekijä David Ezzine teki SAT-7 Arabic -kanavalle
52 arabiankielistä ohjelmaa vuodessa. Marja-Liisa Ezzine oli mukana
niiden suunnittelussa ja tuotannossa.
Mikael Tunér ohjasi ja tuotti aikuisille ja nuorille suunnattuja farsin- ja
tadžikinkielisiä televisio-ohjelmia. Hän toimi Kyproksen SAT-7 Pars
-tiimissä.

Kansalliset työntekijät

Parastoo Poortaheri toimitti SAT-7 Parsin persiankielisiä lastenohjelmia.
Gülsüm Ilola toimi Suomesta käsin SAT-7 päätoimiston alaisuudessa
SAT-7 Türkin studion yhdyshenkilönä.
Samar Faysal aloitti Sansan kansallisena työntekijänä 2018. Hän oli
Libanonin studion tuotannosta vastaava päällikkö ja mukana erityisesti
arabiankielisen SAT-7 Kids -lastenkanavan ohjelmien tuotannossa.

Afrikka

Sansa kustansi Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon (luterilainen) muslimeille suunnattujen evankelioivien radio-ohjelmien
lähetykset amharan, oromon ja afarin kielillä sekä amharankielisen
lastenohjelman lähetykset. Etiopian muslimit ovat pääasiassa rauhantahtoisia ja kiinnostuneita kristinuskosta. Sansan tuki amharankielisille ohjelmille täytti 30 vuotta.
Eritreassa Sansa kustansi erityisesti perheille ja nuorille tuotettujen
tigrinjankielisten ohjelmien lähetykset.
Yhteistyössä Luterilaisen maailmanliiton ja Kamerunin luterilaisen
kirkon kanssa Radio Sawtu Linjiilan ohjelmat tavoittavat fulfuldea
puhuvia fulaneja keskisessä Länsi-Afrikassa. He ovat pääosin muslimeja ja perinteisesti paimentolaisia, mutta nykyään suureksi osaksi
asettuneet paikoilleen. Studio tuotti joka arkipäiväksi puolen tunnin
ohjelman, joka lähetettiin Etelä-Saksasta lyhytaalloilla. Ohjelmat ovat
osaksi opetusta arkielämän asioista ja osaksi evankelioivaa raamatunopetusta.

Eurooppa

Sansan yhteistyökumppaneita Euroopassa ovat Kroatian evankelinen
kirkko ja Inkerin evankelis-luterilainen kirkko Venäjällä.

Sansan suurin yhteistyökumppani Lähi-idän alueella
on satelliittitelevisioyhtiö SAT-7, joka tuottaa ja
lähettää ohjelmia arabiaksi, persiaksi ja turkiksi.
Ohjelmien tavoitteena on tehdä Kristuksen
rakkaus näkyväksi Lähi-idässä. SAT-7:n
kokonaisvaltaiset ohjelmat tavoittivat tutkimuksen (2016) mukaan 21 miljoonaa
viikoittaista arabiankielisten kanavien
katsojaa. Lisäksi persian ja turkinkielisillä kanavilla on miljoonia katsojia.

Kroatian evankelinen kirkko (luterilainen) toimi aktiivisesti
evankeliumin esillä pitämiseksi ja uusien ihmisten tavoittamiseksi. Sansan tukema Kutinan seurakunta on
yksi Kroatian kirkon vireimpiä seurakuntia. Kroatian
evankelinen kirkko tuotti radio- ja televisio-ohjelmia viikoittain Kroatian yleisradion käyttöön eri
aluelähettimiin.
Sansa tuki yhteistyökumppaninsa Inkerin kirkon
viestintäosaston työtä Pietarissa ja mediatyötä
Karjalan alueella. Karjalassa valtion televisiokanavalla jatkui raamatunopetusohjelma
Uskon ABC, josta tehtiin 20 jaksoa. Uutena alkoi
Potretti-niminen hengellistä elämää esittelevä
sarja, josta nähtiin kaksi osaa.

Turkissa Toivoa naisille -radio-ohjelman tuotanto ja lähetykset jatkuivat
läpi vuoden, vaikka radioasema elää
lopetusuhan alla valtion islamilaisen
politiikan takia. Monista naisiin kohdistuvista rikoksista ei joudu vastuuseen ja
niiden määrä onkin noussut. Toivoa naisille
-ohjelma kertoi Jumalan rakkaudesta ja jokaisen ihmisarvosta Jumalan lapsena.
Israelissa Sansan yhteistyö Netivyah-keskuksen tuottamien hepreankielisten radio-ohjelmien tukemiseksi täytti 20
vuotta. Caspari-keskus jatkoi venäjänkielisille juutalaisille suunnatun
raamatunopetusohjelman tuottamista nettitelevisioon.

Lähde 2/2019
Lähde 2/2019

Lähetystyöntekijät

Elina Braz de Almeida toimi Kutinan seurakunnan
kirkkoherrana vastaten jumalanpalveluselämästä, raamatunopetus-, nuoriso- sekä diakoniatyöstä.

Kansalliset työntekijät

Nenad (Neno) Hadžihajdić toimi Kroatian evankelisen kirkon
studioteknikkona päävastuualueenaan mediatyö.
Oksana Dyba toimi Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon Karjalan
rovastikunnan mediakoordinaattorina.
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Globaali

Nuoret aikuiset innostuivat harjoittelun tai vapaaehtoistyön kautta
medialähetystyöhön. Suomen Lähetysneuvoston NALE-työryhmän
kautta lähdettiin mukaan eri toimijoita yhdistävään Legacyhankkeeseen. Kroatian evankelisen kirkon työyhteydessä oli harjoittelujaksolla viisi opiskelijaa, ja lisäksi siellä vieraili rippikoulu- ja nuorten
ryhmiä.

Kätketyt aarteet on todellisiin kokemuksiin perustuva, ihmiskaupan
uhreista ja heidän selviytymisestään kertova audiodraama, joka on
tuotettu kuudella Euroopan kielellä. Sansan tuella draamasta tehtiin
venäjänkielinen versio. Draama on tallennettu sd-muistikorteille, ja
sitä jaetaan European Freedom Network -verkoston kautta ihmiskaupan uhreille.

Työtä maahanmuuttajien keskuudessa

SANSA KOTIMAASSA

Marja-Liisa ja David Ezzine jatkoivat aktiivisesti maahanmuuttajatyötä Suomessa. Henkilökohtaisten kohtaamisten lisäksi opetustunteja
Skypen ja WhatsAppin välityksellä kertyi yhteensä 424. Yhteistyössä
kirkkohallituksen maahanmuuttajatyön kanssa David Ezzine valmisti
joka viikko uuden arabiankielisen saarnan. Ne tallennettiin Sansan
verkkosivuille ja SoundCloud-palveluun kuunneltaviksi missäpäin
maailmaa tahansa. Sansan kotisivuilla sansa.fi/hope-sivu tarjosi arabian- ja farsinkielisille maahanmuuttajille suoria linkkejä kristillisiin
mediasisältöihin.

Sansan kotimaisen työn tavoitteena on innostaa yhä useampi seurakunta ja suomalainen tukemaan medialähetystyötä. Teemavuosi
Yhteys muodostettu Intiaan oli keskeisesti esillä viestinnässä, vierailuilla, tapahtumissa ja varainhankinnassa. Vuositeema näkyi vahvasti
myös seurakuntayhteistyössä.

Sansa oli yksi Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan strateginen lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kumppanijärjestö muun muassa
Marhaban-keskuksessa. Se on Kalevan kirkon yhteydessä toimiva
kaikille avoin kulttuurien kohtaamispaikka.

Seurakuntayhteistyö eteni vierailuilla

Toivoa naisille -lähettiläskonsepti esillä ulkomailla

Lähetystyöntekijät

Tiina Virtanen työskenteli TWR-Euroopan Hollannin toimistossa, tehtävänään avustaa kansainvälisessä hankehallinnossa ja raportoinnissa
TWR:a ja Sansaa.

Seurakuntayhteistyötä vahvistettiin tapaamalla ja rohkaisemalla lähetystyön vastuunkantajia. Seurakuntavierailuja tehtiin ennätysmäärä.
Seurakunnissa kiersi monia Sansan lähettejä sekä ulkomaisia vieraita.
Hiippakuntatyössä avainasemassa olivat Sansan hiippakunnittain
nimetyt yhteyshenkilöt.

Suomalaiset tukivat Toivoa naisille -radio-ohjelmia yhdeksällä kielellä.
Tämän lisäksi tuettiin Kätketyt aarteet -hanketta ihmiskaupan uhrien
auttamiseksi. Kotimaisessa työssä Toivoa naisille -rukouskalenteritilaajien ja seurakuntavierailujen määrä kasvoi. Suomessa kehitettyä ja
rakennettua Toivoa naisille -lähettiläskonseptia esiteltiin kansainvälisessä konferenssissa Slovakiassa.

Sähköinen viestintä vahvistui

Uutena kanavana otimme käyttöön Instagramin. Seuraajiksi tuli
yksityishenkilöiden ohella runsaasti seurakuntia sekä seurakuntien
nuorisotyön tilejä. Elokuussa mediatoimitus päivitti viikon ajan koko
kirkon Kirkko Suomessa -Instagram-tiliä.
Vuoden päättyessä Sansalla oli yhteensä 214 yhteistyösopimusta 177
seurakunnan tai kappeliseurakunnan kanssa.
Medialähetyspäivät järjestettiin Lohjalla Vivamon loma- ja kurssikeskuksessa 26.–27.5.2018 teemalla Yhteyden ytimessä.
Pääpuhujavieraat olivat Augustine Bhuinya ja hänen puolisonsa
Supriya Suraj TWR-Intiasta. Medialähetyspäivillä julkistettiin Pekka
Simojoen Nordic Praise -levyn farsinkielelinen versio. Sunnuntain
messussa siunattiin kuusi vapaaehtoista ja yhdeksän työntekijää
medialähetyksen tehtäviin.

Verkostotoiminta innosti vapaaehtoisia

Sansan yhteydessä toimi lähes 560 vapaaehtoista ja talkoolaista.
Pienryhmien vetäjät muodostivat keskeisen vapaaehtoisresurssin.
Vapaaehtoisia koulutettiin pitämään esillä medialähetystyötä seuraSansan viestintä toteutuu monikanavaisesti. Pääosassa olivat
sosiaalinen media sekä sansa.fi ja seurakuntalainen.fi -sivustot sekä
YouTuben Sansa TV. Näiden lisäksi viestintää tapahtui Lähde-lehden
välityksellä, radiossa sekä eri tapahtumien ja vierailujen yhteydessä.
Mediatoimituksen vahvistuksena toimi vapaaehtoisia erityisesti
kuvittajina, kääntäjinä, kirjoittamassa nettijuttuja ja taittamassa
painotuotteita. Vuoden aikana Sansa järjesti videokoulutusta kymmenessä seurakunnassa.
kunnissa sekä tapahtumissa ja eri medioissa. Sansan henkilökuntaa
varustettiin ja koulutettiin vapaaehtoistoiminnan kysymyksissä. Sansa
on mukana Kirkkopalvelujen ylläpitämässä vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelussa.
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Domini Life -sovellus on kristillisen elämäntavan digitaalinen käyttöliittymä, joka on suunniteltu mm. virkistämään kiireisenkin kristityn rukouselämää. Domini Life -sovelluksella oli vuoden aikana
7 640 eri käyttäjää. Viikoittaisia aktiivisia käyttäjiä oli lähes 1 000.
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Suosituin ominaisuus oli rukousseinä, jolle päivittäin jätettiin yli 300
esirukousaihetta. Sovelluksen Mediat-osion uutisvirrassa oli vuoden
lopussa 18 eri median ja kristillisen yhteisön uutisia. Domini Life -sovellus on ladattavissa suomeksi ja englanniksi. Se rekisteröitiin myös
Euroopan unionin tavaramerkiksi.

Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma motivoi

Raamattu kannesta kanteen (Rkk) -ohjelmaa radioitiin viitenä päivänä
viikossa kahden radioasemaverkoston (Radio Dei, Järviradio) kautta.
Kansallisen radiotutkimuksen mukaan ohjelma on ollut vuosia Radio
Dein kuunnelluin ohjelmasarja. Rkk-ohjelma tavoitti Suomessa viikoittain 100 000–150 000 eri kuuntelijaa. Vuorovaikutteisuutta kuuntelijoiden kesken lisättiin myös Facebookin Rkk-sivun päivän kysymyksellä. Ohjelmaa radioitiin lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Kuuntelijoiden
määrä jatkoi kasvua internetissä ja mobiilisovelluksissa.

Varainhankinta kehittyi

Intia-teemavuoden keräys oli menestys. Sen tuotolla katetaan myös
seuraavien vuosien Intian-työtä. Kaikkiaan keräystulot kasvoivat lähes
30 % edellisvuoteen verrattuna. Kuukausilahjoitukset kasvoivat edellisestä vuodesta. Sansan koko lähetyskannatus kasvoi hieman, vaikka
budjettitavoite jäi vajaaksi. Tulosta vahvistivat testamenttilahjoitukset. Muut suorat lahjoitukset sen sijaan laskivat.
Varainhankinnalle on haastavaa, että seurakuntaväki ikääntyy. Uusia
lahjoitustapoja kehitettiin, mm. Run for Missions -toimintaa vahvistettiin yhdessä muiden lähetysjärjestöjen ja seurakuntien kanssa.
Päätapahtuma Tampereella sai runsaasti huomiota kristillisessä mediassa. Radio Dei tuli mukaan tiedotuskumppaniksi.
Lähetyskauppa Putiikki myi kirjoja, kortteja, makeisia, lahjatavaraa ja
äänitteitä Sansan Hyvinkään toimitalosta, lähetyskauppa.fi-nettikaupan ja Lähde-lehden kautta. Lehti oli Putiikin merkittävin markkinointikanava.
Vuoden päättyessä Medialähetys Sanansaattajilla oli 193 varsinaista
jäsentä, joista seurakuntajäseniä oli 85. Vuoden aikana saatiin 11
uutta seurakuntajäsentä. Kannattavia jäseniä oli 781.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

Vuoden lopussa Sansan palveluksessa oli yhteensä 34 työntekijää.
Päätoimisista työntekijöistä kymmenen oli lähetys- ja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä. Lisäksi Sansan yhteydessä toimi 13
seniorityöntekijää.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin 25.5. Lohjan
Vivamossa Medialähetyspäivien yhteydessä ja 24.11. Hyvinkäällä.
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana.
Henkilötietojen käsittelyn käytännöt päivitettiin vastaamaan EU:n
tietosuoja-asetusta (GDPR), joka astui voimaan toukokuussa. Sansan
palkkausjärjestelmä uudistettiin osana Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen paikallista sopimusta.

TALOUS

Vuosi 2018 oli taloudelliselta kannalta Sansalle kohtuullinen:
Lähetyskannatustuotot 3 221 000 € kasvoivat edellisestä vuodesta
3 %, jääden kuitenkin talousarviosta 5 %. Seurakuntien talousarvioja vapaaehtoinen kannatus yhteensä oli 1 808 000 €, laskua edellisestä vuodesta 0,2 %. Seurakuntien talousarvioavustukset olivat
1 220 000 €, kasvua edellisestä vuodesta 3,6 %.

Talousarviosta tuotto jäi peräti 27,5 %, 256 000 €. Vastaavasti taas
keräyskampanjoiden tuotto kasvoi peräti 31,5 %. Samoin voimakasta
kasvua oli yksityishenkilöiden sopimuslahjoituksissa; varainhankinnassa panostettiin erityisesti juuri näihin osa-alueisiin.
Useana vuonna vaa’ankieliasemaan tulojen ja menojen tasapainottamisessa ovat nousseet ennakoimattomat testamenttilahjoitukset.
Vuoden 2018 testamenttituotot olivat 169 000 €. Useat henkilöt ovat
voineet siten jatkaa itselleen tärkeän medialähetystyön tekemistä
vielä kuoleman jälkeenkin.
Kokonaiskulut kasvoivat 2 %, 70 000 €. Ne alittavat budjetoidut
kokonaiskulut 54 000 €:lla. Kulujen alittuminen johtuu euron ennakoitua paremmasta vaihtosuhteesta verrattuna dollariin sekä lukuisista
kesken talousarviokauden tehdyistä toiminnallisista leikkauksista.
Panostukset ulkomaiseen toimintaan kasvoivat 8,5 % edellisestä
vuodesta ja ulkomaisen toiminnan tukitoimintojen kulut laskivat
5,3 %. Hallintopalvelujen kulut laskivat 4,6 %. Tilivuoden tulos oli
94 000 € alijäämäinen.
Vuoden 2018 alijäämä korostaa kulurakenteen hallitsemisen tärkeyttä useiden taloudellisten epävarmuustekijöiden haasteessa.
Talousarvio 2019 on laadittu tulojen ja menojen tasapainoon.
Lähetyskannatustulojen arvioidaan olevan 3 195 000 €, mikä on
195 000 € pienempi kuin arvio vuoden 2018 kannatukselle ja sitä
vastaaville menoille oli. Medialähetystyön jatkaminen edellyttää uusien lahjoittajien syttymistä medialähetykselle, nykyisten säännöllistä
ja uskollista lahjoittamista, uusia kannatussopimuksia seurakuntien
kanssa, jne. Testamenttituloilla on olennainen merkitys kutistuvien
liikkumavarojen ja alijäämän uhatessa.
Kirjanpidossa ja palkanlaskennassa siirryttiin käyttämään uusia järjestelmiä. Loppuvuodesta valmistauduttiin palkkatietojen viranomaisilmoituksia koskevan tulorekisterin käyttöönottoon.
_____________________________________________________________
Kuvat Marjut Chugh, Sami Heinomo, Mikael Tunér
Taitto Sami Heinomo

Yksityinen vapaaehtoinen kannatus ilman testamenttilahjoituksia
oli vuonna 2018 yhteensä 1 244 000 €, laskua 3,1 %. Se aiheutui
ns. muiden suorien lahjoitusten määrän vähenemisestä 16,1 %.

sansa.fi
4/4
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Viidessä kuukaudessa Filippiläis- ja Kolossalaiskirjeet, Saarnaaja, Laulujen laulu ja Jesaja
RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN radio-ohjelma on neljännellä

kierroksella. Loppukeväästä käydään läpi
loput Sananlaskut, Filippiläiskirje ja Saarnaajan kirjan alkuosa. Kesä kuluu tutustuttaessa Saarnaajan loppuosaan, Laulujen
lauluun, Kolossalaiskirjeeseen ja Jesajan
kirjan alkupuoleen. Sen toinen puolikas
riittää syksyn alussa viideksi viikoksi.
Runsaan 5,5 vuoden aikana tutkitaan
koko Raamattu, lähes jae jakeelta. Huhtikuun lopusta lokakuun alkuun edetään
seuraavasti:

HUHTIKUU

Viikko 17 Sananl. 28:1−31:31 ja Fil. 1:1
Viikko 18 Fil. 1:2−2:3
Viikko 19 Fil. 2:4−3:4
Viikko 20 Fil. 3:5−Fil. 4:7
Viikko 21 Fil. 4:8−23 ja Saarn. 1:1−2:17
Viikko 22 Saarn. 2:18−5:19

KESÄKUU

Viikko 23 Saarn. 6:1−11:10
Viikko 24 Saarn. 12:1−14 ja Johdanto Laulujen lauluun−Laul. 1:12
Viikko 25 Laul. 1:13−5:1
Viikko 26 Laul. 5:2−8:14 ja Johdanto Kolossalaiskirjeeseen−Kol. 1:2

HEINÄKUU

Viikko 27 Kol. 1:3−2:1
Viikko 28 Kol. 2:2−3:8
Viikko 29 Kol. 3:9−4:18 ja Johdanto Jesajan

kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa.
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja
Windows-versiot.

kirjaan
Viikko 30 Jes. 1:1−4:6
Viikko 31 Jes. 5:1−7:12

ELOKUU

Viikko 32 Jes. 7:13−11:16
Viikko 33 Jes. 12:1−19:25
Viikko 34 Jes. 20:1−25:10a
Viikko 35 Jes. 25:10b−32:8

SYYSKUU

Viikko 36 Jes. 32:9−39:8
Viikko 37 Jes. 40:1−45:8
Viikko 38 Jes. 45:9−52:12
Viikko 39 Jes. 52:13−58:14
Viikko 40 Jes. 59:1−66:24

RAAMATTUA OPETTAA radio-

Wikipedia

TOUKOKUU

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu Radio Deissä

pastori Jukka Norvanto. Toimittajana ja
juontajana toimii Elina Vaittinen. Mukana
lähetysaiheisia ja Sansan työhön liittyviä
haastatteluja.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (Sansa) tuottamaa raama-

tunopetusta voi seurata: Radio Deissä
ma–pe klo 21 (uusinnat arkisin klo 2 ja klo
6) ja Järviradiossa ma‒pe klo 6.30.
Opetukset ovat kuultavissa myös internetin kautta Sansan omilta audiosivuilta
sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät lisäksi jo
radioidut opetukset ja tulevien opetusten
päivittäiset otsikot.
Omaan älypuhelimeensa tai taulutietokoneeseensa voi ladata mobiilisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat

Apostoli Paavali oli ensimmäisen kristillisen sukupolven kirjanoppinut. Hän
julisti evankeliumia ja perusti seurakuntia
kolmen vuosikymmenen ajan Rooman
valtakunnan itäosiin. Perustamiinsa seurakuntiin Paavali piti yhteyttä kirjeitse ja
työtovereiden välityksellä.
Rkk-ohjelmassa opiskellaan loppukevät Paavalin Filippiläiskirjettä ja keskellä kesää käydään läpi Kolossalaiskirje.
Kuvan ikonin on Paavalista maalannut
vuonna 1410 venäläinen Andrei Rublev.

PIRJO IMMONEN-RÄIHÄ hallituksen 1. varajäsen

Sansa on monessa mukana
SINGAPORE ON KIEHTOVA maa, jossa asuu yhtä
paljon ihmisiä kuin Suomessa, mutta pienemmällä alueella
kuin Hollola tai Uusikaarlepyy. Singapore on tärkeä taloudellinen ja teollinen kaupunkivaltio, jossa on luksusalueita, ravintoloita ja nähtävyyksiä.
Singapore on kehittynyt parissa vuosikymmenessä yhdeksi maailman johtavista finanssimaailman keskuksista,
sillä maata pidetään vakaana, verotus on siellä olematonta
ja sijoittajat luottavat paikalliseen järjestelmään. Singaporessa joka kuudes on miljonääri.
Mutta Singaporessa on kääntöpuolensa. Se on teknologian huippumaa, jossa rakentajat ovat lähes orjan asemassa. Huumeiden salakuljettajia teloitetaan.

tehokkaimmin sekä slummeihin että varakkaille etsijöille.
Jumala sana ei tyhjänä palaa.
Olen todella kiitollinen, että Kastepohjat päättivät lähteä. Iloitsen myös siitä uskomattoman tärkeästä työstä,
jota SAT-7:ssä tehdään rauhattoman Lähi-idän ja Keski-Aasian alueilla. Siihen työhön olemme lähettäneet televisiotuottaja Mikael Tunérin sekä kansallisina työntekijöinä Parastoo Poortaherin, Gülsüm Ilolan ja Samar
Faysalin.
Ranskassa ja rakkaassa Suomessamme David ja
Marja-Liisa Ezzine tekevät hajallaan eläville arabikristityille ja maahanmuuttajille virtuaalikirkkoa ja muun
muassa pitävät kastekoulua.

SINGAPORE ON AASIAN hermokeskus, ja sinne kuumuuteen olemme lähettäneet Ilkka ja Päivi Kastepohjan
viemään raikasta Jumalan sanaa niin rikkaille kuin rutiköyhille. Median avulla Jumalan sanaa saadaan tarjottua

SANSA ON MONESSA mukana, ja pienellä työntekijöiden määrällä levitetään ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ympäri maailmaa, myös meille suomalaisille
Raamattu kannesta kanteen -ohjelmalla. Tule mukaan
tukemaan Sansan työtä!
Ari Suomi

taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 89,0
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeenlinna 105,9 MHz, Joensuu 107,4 MHz,
Jyväskylä 94,1 MHz, Kajaani 100,0 MHz,
Kemi 100,5 MHz, Kokkola 104,3 MHz ja
91,8 MHz, Kouvola 96,2 MHz, Kristiinankaupunki 89,5 MHz, Kuopio 106,1
MHz, Lahti 106,4 MHz, Lappeenranta
96,0 MHz, Lohja 107,2 MHz, Mikkeli 87,8
MHz, Oulu 106,9 MHz, Pori 95,7 MHz,
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, Seinäjoki 99,1 MHz, Tampere (Nokia) 107,4
MHz, Turku (Lieto) 88,0 MHz, Vaasa
103,0 MHz, Viitasaari 89,6 MHz, Vimpeli
89,7 MHz ja Äänekoski 102,8 MHz.

LISÄKSI Ruotsissa Boråsin lähiradiossa (närradio) ja Pohjois-Norjassa
sijaitsevan lähiradion, Radio DSF:n,
kautta.
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Radio välittää evankeliumia
Etiopian oromoille
Etiopiassa on tehty kristillistä radiotyötä pitkään. Vuonna 1963 perustettiin Addis Abebaan Luterilaisen maailmanliiton (LML) radioasema Evankeliumin ääni, joka lähetti kristillisiä ohjelmia laajalti Afrikkaan sekä muun muassa
Lähi-itään ja Intiaan.
Marko Pihlajamaa

V

uonna 1977 Etiopian silloinen marxilainen hallinto
kansallisti radioaseman
toiminnan. Norjalaiset ja
ruotsalaiset lähetysjärjestöt aloittivat Etiopiaan suunnatut kristilliset
radio-ohjelmat vuonna 1984 Kenian
pääkaupungissa Nairobissa. Niiden
lähettämisestä ryhtyi vastaamaan
TWR (Trans World Radio). 1990-luvulla ohjelmatuotanto siirtyi takaisin
Addis Abebaan.
Oromot ovat Etiopian suurin etninen ryhmä. Myös heille kerrotaan sanomaa Jeesuksesta radion välityksellä. Oromonkielisiä radio-ohjelmia on
tehty jo 1960-luvun alkupuolelta. Nykyään ne on suunnattu erityisesti islaminuskoisille oromoille. Niiden tuotannosta vastaa Etiopian evankelisen
Mekane Yesus -kirkon viestintäosasto
ja ne lähetetään Swazimaassa sijaitsevalla TWR:n radiolähettimellä.
Sansa on ollut mukana Etiopian
oromoille suunnatussa radiolähetystyössä jo vuodesta 1984 eli tänä vuonna 35 vuotta.

Kristiina Erelä

Oromot muuttivat
kristilliseen Abessiniaan

Satoja vuosia sitten oromot levittäytyivät laajoille alueille Etiopiassa, jota
tuohon aikaan kutsuttiin Abessiniaksi. Se oli kristillinen valtio ei-kristittyjen alueiden ympäröimänä.
Oromoilla oli vuosisatoja itsenäisiä alueita nykyisen Etiopian alueella.
1800-luvun lopussa Abessinian keisari Menelik II otti oromo-alueet hallintaansa.
Ruotsalainen lähetystyöntekijä
Gustav Arén kuvaa Mekane Yesus
-kirkon historiaa käsittelevässä kirjassaan Evangelical Pioneers in Ethiopia,
kuinka länsimaissa kuultiin oromoista 1600−1700-luvulla. Tämä johti erilaisiin lähetysponnistuksiin heidän
tavoittamisekseen evankeliumilla.
Ensimmäisen oromonkielisen
Raamatun käänsi oromoihin kuuluva
Onesimos Nasib (n. 1856−1931) yhdessä toisen oromo-taustaisen, Aster
Gannon, (n. 1872−1964) kanssa. Raamattu painettiin vuonna 1899.

Waliso sijaitsee oromo-alueella, keskellä Etiopiaa. 40 000 asukkaan kaupungissa
näkee paljon Etiopian tuk-tukeja (amharaksi badzadz).

Onasimos opiskeli teologiaa Ruotsissa ja palasi sitten Etiopiaan julistamaan evankeliumia. Häntä pidetään
myös oromonkielisen kirjallisuuden
isänä.

Oromo kuuluu samaan kuusilaisten kielten kieliryhmään kuin afarin
kieli. Afareiden keskuudessa tehtävästä radiolähetystyöstä kerrottiin
Lähde-lehden numerossa 6/2018.

Kun Jemal meni moskeijan sijasta kirkkoon
Kristiina Erelä

MUSLIMIPERHEESSÄ kasvanut
Jemal Ali Bor seisoi joen rannalla ja
katsoi silmät kyynelissä toiselle puolelle. Ystävällä oli siellä hätä, mutta
joki oli liian leveä ylitettäväksi.
Yhtäkkiä luurangolta näyttävä
Muhammed seisoi Jemalin vierellä. ”Minä en pysty auttamaan sinua
joen yli, mutta katso ympärillesi”, sanoi tämä Muhammed. Jemal katsoi,
ja näki Jeesuksen seisovan takanaan.
Jeesus sanoi: ”Minä voin auttaa sinua!” Samassa Jemal huomasi olevansa joen toisella puolella, ystävän kotiin vievällä tiellä.
Tähän Jemal heräsi. Uni oli tehnyt
häneen niin syvän vaikutuksen, ettei
hän enää pystynyt menemään moskeijaan, vaan meni kirkkoon.

MYÖHEMMIN Jemal näki vielä
toisen unen. Likaisen veden äärellä Jeesus auttoi häntä peseytymään
puhtaaksi. Tämän unen jälkeen Jemal
halusi kääntyä kristityksi. Hän kävi
opetuslapseuskoulua kuusi kuukautta.
Jeesus ilmestyi vielä kerran hänelle
unessa ja kehotti häntä käymään edelleen moskeijassa ja puhumaan siellä
totuutta. Jemal totteli. Moskeijassa ollessaan hän tunnisti siellä muitakin
salaisia Jeesuksen seuraajia.
Totuuden tietä
Sansan tuella

Amharan- ja oromonkielisten ohjelmien tuottaja Jemal Ali Bor tuntee sekä
Raamatun että Koraanin. Hän käyttää

omissa ohjelmissaan Koraania siltana
Raamatun opetuksiin. Koraanissa esimerkiksi sanotaan, että Raamattu on
totuuden kirja, jota musliminkin tulee
seurata. Jemal kertoo kuulijoilleen
myös, että Raamattu on vanhempi
kuin Koraani.
Jemal kehottaa lukemaan Raamattua, opettaa mitä synti on, miten se
vaikuttaa ihmiskunnassa ja mikä on
siihen lääke. Samalla hän kertoo Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Hän opettaa myös rakkaudesta,
sillä Raamattu on täynnä rakkautta.
Jemalin tuntevat maanalaiset kristityt kertovat muslimiyhteisössä hänen oromonkielisestä radio-ohjelmastaan nimeltä Totuuden tie ja kehottavat kuuntelemaan sitä. Ihmiset

haluavat oppia tuntemaan totuuden,
kuuntelevat ja kertovat toisillekin ohjelmasta. Alkuvuodesta 18 ohjelman
kautta Jeesuksen löytänyttä kastettiin.

TURVALLISUUSSYISTÄ ohjelmassa ei kerrota yhteystietoja, mutta Jemalin ohjelman jälkeen radioitavassa
ohjelmassa on yhteystiedot. Ihmiset
soittavat siihen numeroon, ja saavat
vastauksia kysymyksiinsä.
Totuuden tie -ohjelmaa on nyt tehty lähes kuusi vuotta. Moni on tullut
uskoon sen kautta. Jemal pyytää rukoilemaan uusien uskovien puolesta,
ja jotta hän voisi vierailla heidän luonaan ja viedä heille Raamattuja. Hän
pyytää myös rukoilemaan varjelusta
itselleen ja perheelleen.
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Palvelemaan kutsuttu

HAASTATTELU Espoon hiippakunnan piispan vihkimismessussa helmikuussa huomiota herätti liturgisena
värinä punainen. Se toi ekumeenisen tuulahduksen kirkoista, joiden parissa piispaksi vihitty, teologian
tohtori Kaisamari Hintikka oli edelliset vuotensa työskennellyt. Kirkon liturgisessa elämässä punainen
edustaa Pyhää Henkeä.

P

Juha Auvinen

Juha Auvinen

unainen on myös Hintikan
piispankaavun väri. Uudelle piispalle on tärkeää, että
Pyhän Hengen läsnäoloa voi
rukoilla monin tavoin, myös värein.
Kaisamari Hintikalle, 51, piispuus
on virka, jossa kirkko ja Kristus itse
kutsujana kantavat. Ulkoiset merkit, piispansauva, -kaapu ja päivittäin
kannettava risti, merkitsevät kutsuviran päälle pukemista.
− Se on jotain minua suurempaa.
Tämä on palvelutehtävä, jossa edustan Kristusta ja hänen kirkkoaan enkä
itseäni. Merkittävää on, että monet
ihmiset sanovat kantavansa minua ja
viran hoitoa rukouksissa. Toivon pysyvän kirkkaana mielessä, että kutsu
tulee Kristukselta ja seurakunnalta.

Seurakunnan kasvatti

Hintikan elämässä johdatus on ilmennyt hetkissä, jolloin hän on kokenut
tulleensa kutsutuksi. Hän ei olisi hän
ilman Helsingin Käpylän seurakunnan päiväkerhoa ja kerho-, nuoriso- ja
rippikoulutyötä. Seurakuntaneuvostossa vanhat konkarit ottivat 18-vuotiaan vastaan varteenotettavana
luottamushenkilönä ja tukivat kasvuvaiheessa.
Rippikoulun jälkeinen päätös lähteä opiskelemaan teologiaa oli ainoa
oikea vaihtoehto. Teologian maisterin
sisäisen kutsun kirkon virkaan vaimensi vuosiksi halu jäädä yliopistolle
tutkijaksi, kunnes kutsu aktivoitui ja
johti papiksi vihkimikseen. Työskenneltyään 2,5 vuoden sopimuksesta
vuoden Euroopan kirkkojen konferenssissa, mitä varten hän oli puolison
ja lapsen kanssa lähtenyt Geneveen,
tuli toinen merkittävä kutsu.
Kuusi ja puoli vuotta Luterilaisen
maailmanliiton apulaispääsihteerinä
avarsi maailmaa ja teologiaa ja kirkasti näkyä siitä, miten monin tavoin
kirkot maailmalla elävät ja julistavat
evankeliumia sanoin ja teoin.
Tuomisenaan Hintikka mainitsee
myös vuoropuhelun taidon, johon
kuuluu keskeisenä osana kuunteleminen.
− Sitä taitoa kirkossa olisi hyvä
harjoitella ohi puhumisen ja yli huutamisen sijaan.

− Suremme, että ihmiset lähtevät kirkosta ja nuoret perheet jättävät lapsensa tuomatta kasteelle. Voisimme
miettiä, miten raivata heille tilaa luottaen, että seurakunnan päätöksenteossa ihmisen ikä ei ole asiantuntevan
vastuunkannon mittari, piispa Kaisamari Hintikka sanoo.

Kutsu yhteyteen

Lähetys ja ekumenia kuuluvat Kaisamari Hintikan työhistoriaan. Hänen
väitöskirjansa vuonna 2000 käsitteli
Romanian ortodoksista kirkkoa osana
sosialistisen valtion ulkopolitiikkaa ja
ekumeenista liikettä.
Piispa korostaa, että seurakunnan
ja jokaisen kastetun kristityn tehtävä
on osallistua Jumalan lähetykseen tässä maailmassa ja toteuttaa sitä oman
elämänsä kautta. Ekumenia taas on
yksi kirkon peruskutsuista ja vastausta Kristuksen itsensä rukoukseen,
että kaikki olisivat yhtä. Kristus on
suurempi kuin eettiset tai teologiset
erimielisyydet. Kristus kutsuu joka
päivä tietoisesti rakentamaan yhteyttä.
− Jumalan mission lähtökohta
on, että kaikkia kutsutaan, emmekä
määrittele, minkälainen pitää olla
voidakseen ottaa kutsun vastaan.
Hintikan mukaan media on yhä
suuremmalle joukolle päivittäinen
todellisuus ja yhteisö. Siksi kirkon
jäsenten ja työntekijöiden on hyvä olla

aktiivisesti läsnä, kutsua ja etsiä heitä,
joita ei kasvokkain kohdata.
− Medialähetystyön kautta tavoitetaan ihmisiä ympäristöissä, joissa
kirkon perinteinen toiminta on joko
poliittisista tai maantieteellisistä syistä
haastavaa. Toisaalta työ vahvistaa
kristittyjä uskossa kasvamisessa,
toisaalta tukee seurakuntien pappeja
ja muita työntekijöitä tarjoamalla
teologista ruokaa.

Yhteinen näky

Vuonna 2004 perustetun Espoon hiippakunnan kolmas piispa iloitsee, että
sen keskenään erilaisia, kaupungissa
ja maaseudulla eläviä seurakuntia yhdistää näky tehtävästä elää ja todistaa
yhdessä hiippakuntana, kirkkona ja
kristittyinä, vaikkei kaikista asioista
olla samaa mieltä. Näky, että yhdistävät asiat ovat erottavia asioita suurempia ja vahvempia.
Kansainvälistyvässä hiippakunnassaan Hintikka on huomannut, että
seurakunnat ovat hyvin kantaneet
vastuuta maahanmuuttajista. Hän pi-

tää hyödyllisenä omaa kokemustaan
siitä, kuinka vaikeaa liittyminen uuteen yhteiskuntaan on.
− Siinä tarvitaan vastaanottajia, jotka ovat halukkaita auttamaan, sekä
avoimuutta uusille tulokkaille, jotka
haluavat tuoda lahjojaan yhteiseen
pöytään.

Toivo Kristuksessa

Tuoreena piispana Kaisamari Hintikka oli mukana Että meillä olisi toivo
-paastokirjeessä, jossa piispat vetosivat ympäristöä varjelevien toimien ja
kristillisen toivon puolesta.
− Koska ilmastoahdistus lamauttaa ihmisen helposti, on tärkeää, että
kirkossa voimme nostaa katseemme
ympäröivää välitöntä todellisuutta
kauemmas. Kristillinen toivo nousee
uskosta ja elää jatkuvassa vuorovaikutuksessa rakkauden kanssa. Toivo on
Kristuksessa.
− Kirkon sanomasta ei tule unohtaa Kristuksen kirkastamista ja sitä
kautta toivon rakentamista tässä maailmassa.
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Iranissa tutkimus- ja kuvausmatkalla

KIRJE KENTÄLTÄ Mikael Tunér on kulkenut Iranissa viimeksi 25 vuotta sitten, kun hän matkusti Teheranin kautta
Afganistaniin. Nyt hän halusi tutustua maahan paremmin ja kuvata kristillisen SAT-7 Pars -kanavan tarpeisiin.
Leena Punkari

MEDIALÄHETYS Sanansaattajien (Sansa) projektityöntekijä Mikael
Tunér lähti perheineen Sansan lähettämänä vuonna 2008 töihin Kyprokseen,
SAT-7:n Pars-kanavalle. Kun perhe
kolmen vuoden kuluttua, 2011, muutti
takaisin Suomeen, Micke oli johtanut
ja suunnitellut Parsin ensimmäisen
tv-studion rakentamisen saarelle.
Tunér halusi jatkaa kristillisen satelliittitelevision tehtävissä Suomesta käsin ja ilahtui, kun sekä Sansa että SAT7 suhtautuivat asiaan myönteisesti.
Nykyisin hän tuottaa ja ohjaa persiankielisen Pars-kanavan televisio-ohjelmia Suomessa tai naapurimaissa, sillä
Ruotsissa ja Venäjälläkin on käyttökelpoisia studioita.
Kyproksessa Micke käy muutaman
kerran vuodessa tekemässä vähän pidemmän työrupeaman. Myös työmatkoja persiankielisiin maihin kertyy, sillä hän on toistaiseksi ainoa, joka ohjaa
ja tuottaa Pars-kanavalle tadžikinkielistä ohjelmaa, jota ruvettiin hiljattain
televisioimaan. Hiljattain hän kävi Iranissa tutkimus- ja kuvausmatkalla.
VUORISTOISESSA Keski-Aasiassa,
lähinnä Tadžikistanissa Mikael Tunér
kävi kuvaamassa pari vuotta sitten.
Hienoissa kuvissa, joiden tallentamiseen oli käytetty osittain niin sanottua
droonia, kuvauskopteria, näkyi myös
järvien ketju.
Maat alueella, johon SAT-7 Parsin
hengelliset satelliittitelevisio-ohjelmat
on lähinnä suunnattu, ovat muslimiemmistöisiä. Siksi ohjelmat yleensä ku-

Anssi Grekula

vataan studioissa, esimerkiksi Afganistanin ja Iranin ulkopuolella, ja ohjelmissa esiintyvät kristityt asuvat jossakin muualla. Tadžikistanissa tilanne on
Micken mukaan parempi.
Open Doors -järjestö julkaisi hiljattain World Watch 2019 -listauksen.
Afganistan ja Iran olivat kristittyjä vainoavien maiden TOP10:ssä, Tadžikistankin sijalla 29.

JOKIN aika sitten Tunér palasi Iranin-matkalta, jonka kuluessa turistiporukka oli nähnyt ja kokenut muun
muassa Teheranin, Isfahanin ja Širazin.
Mickellä oli mukanaan pieni videokamera, jolla hän suurta huomiota
herättämättä oli kuvannut basaareja,
kulttuurikohteita, moskeijoita ja kirkkoja sekä tietysti ihmisiä ja maisemia.
Micke oli piipahtanut viimeksi Iranissa 1990-luvun puolivälissä matkatessaan Afganistaniin. Selkeää kuvaa
hänellä ei maasta ollut.
IRAN yllätti matkailijat myönteisesti,
vaikka islamin vaikutus vaihteli siellä
kovasti. Jokin kaupunki paljasti jo
mustavoittoisilla ja peittävillä asuilla
vanhoillisuutensa. Pääkaupungissa
huivit tuskin pysyivät nuorten naisten
päässä, ja he olivat saattaneet värjätä
tukkansa sinisiksi tai vihreiksi.
Uutta kaupunkia lähestyttäessä
opas kertoi prosenttiluvuin (esimerkiksi 80 %−20 % tai 40 %−60 %), kuinka
konservatiivinen tai liberaali paikkakunta oli edessä.
Ilahduttavaa Tunérin mielestä oli,
että ihmiset tulivat usein juttelemaan ja

Partojen kohtaaminen Šeikki Lotfallahin moskeijan
ulkopuolella Isfahanissa Iranissa. Sansan projektityöntekijä Mikael Tunér keskellä.

SAT-7 Pars

varsinkin nuoret kohentamaan englannintaitoaan. Kun joku havaitsi Micken
puhuvan persiaa, vaihtui kieli etenkin
vanhempien ihmisten kanssa sukkelasti.

MITEN Mikael Tunér sitten on oppi-

Iranilaisia kristittyjä kotioloissa katsomassa SAT-7 Parsin hengellistä
ohjelmaa ja rukoilemassa.

nut ja opetellut persiaa?
Hän asui lapsuudessaan yli kymmenen vuotta Afganistanissa, jossa hänen vanhempansa olivat avustustöissä. Siihen aikaan Micke käytti päivittäin kolmea kieltä: ruotsia vanhempien
kanssa, daria kavereiden kanssa leijaa
lennättäessään ja englantia koulussa.
Kun edessä oli muutto Suomeen, lisääntyi kielivalikoima yhdellä.
Alueen kieli on persia, jonka murteita puhutaan naapurimaissa: daria

Afganistanissa, farsia Iranissa ja tadžikkia Tadžikistanissa. Ne ovat kuitenkin
niin lähellä toisiaan, että kaikissa näissä maissa ymmärretään peruspersiaa.
Persia ja murteet ovat Micken mukaan
enemmän toistensa kaltaisia kuin norja, ruotsi ja tanska.
Koulutukseltaan Micke on medianomi. Persiaa hän opiskeli pari
vuotta Upsalassa, kunnes koki puhuvansa ja kirjoittavansa sitä riittävän
hyvin.

ENSI vuonna Mikael Tunér suunnit-

telee tekevänsä dokumentin armenialaisesta kirkkokunnasta, joka on
Iranin, todennäköisesti koko maailman
vanhin. Armeniaa hän ei kuitenkaan
puhu – ainakaan vielä.
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YLEISVIITTEET:
2222 33338
7111 30007

Sansan mediatyön yleiskannatus
Aasian teemavuosikeräys 2019, mediatyö

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

Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
Hindinkielinen TN
Intian radio-ohjelmat
Intian tv-ohjelmat
Orijankielinen TN
Tamilinkielinen TN

INTIAN MEDIATYÖ:

Kuukausilahjoittajaksi
KUUKAUSILAHJOITTAMINEN on sujuva, vaivaton ja
pankkikuluiltaan edullisin tapa tukea Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) työtä säännöllisesti.
Valitset kohteen, päätät summan ja eräpäivän ja toimitat
yhteystietosi Pirjo Hyövältille, s-posti: pirjo.hyovalti@
sansa.fi, p. 050 564 3541. Häneltä saat henkilökohtaisen
viitenumeron, jonka avulla voit verkkopankkisi välityksellä
antaa kuukausilahjoituksesi. Tukesi jatkuu entisellään, kunnes muutat sopimusta tai lopetat sen.

Viitenumeroin
JOKAISELLE SANSAN OHJELMALLE ja työmuodolle
on oma viitenumeronsa, jota on hyvä käyttää tilisiirroissa.
Viitenumero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkinnän
lahjan tarkoituksesta (yksi viite/tilisiirto).
Välttämätöntä viitenumeron käyttö ei kuitenkaan ole eli
voit edelleen antaa lahjasi myös merkitsemällä tiedonantoihin lahjan tarkoituksen. Ensimmäistä kertaa maksaessasi
olisi suositeltavaa, että laittaisit yhteystietosi viestiosaan, jotta ne välittyisivät kirjanpitäjälle. Mutta et vielä
viitenumeroa.
Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): IBAN FI37 5062 0320
0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC:
OKOYFIHH.
Seurakuntien pankkiyhteys ja jokaiselle seurakunnalle
oma viitenumero: www.sansa.fi > Seurakunnille > Seurakuntien viitenumerot

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

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

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA
KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14069
2222 14108
2222 14205
2222 17105
2222 14111
2222 15039
2222 15107
2222 14072
2222 15204
2222 15055
2222 15042

AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 21104
2222 21007
2222 24004

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104
2222 31000
2222 35103

HANKKEET:
2222 12113
2222 11075
1111 31305

Inkerin kirkon mediatyö
Kroatian radio-ohjelmat
Kätketyt aarteet -hanke
Kriisiradio Aasiassa
Viestinnän valmennusohjelma,
Intian luterilaiset kirkot
Domini Life -sovellus (kehitystyö)

LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 20055
4444 10010
4444 11019
4444 20042
4444 10023
4444 10078
4444 20026
4444 10049
4444 10036
4444 10065

Braz de Almeida
Ezzine
Kastepohjat
Kroatian-työ yleisesti
Murphy
Rissanen
Tapio
Tunér
Virtanen
Vähäsarjat

David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
Israelin radio-ohjelmat (heprea)
Israelin opetusvideosarja,
KOTIMAANTYÖ:
Caspari- keskus (heprea)
1111 31004
Sansan yleiskannatus
Kazakinkielinen TN
1111 31208
Merkkipäiväkeräykset
Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö
6666 31004
Raamattu kannesta kanteen
SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja
1111 31101
Testamenttitulot
nuorten tv-ohjelmat
4444 40048
Erelä
SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset
4444 40035
Vaittinen
aikuisten opetusohjelmat
SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv- ohjelmat
Turkin radio-ohjelmat
Turkin tv-ohjelmat
YHDEN RADIO-OHJELMAN hinta on 130 euroa ja paikallisTurkinkielinen TN
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

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).

PIRJO HYÖVÄLTI pirjo.hyovalti@sansa.fi

Näkymiä lähetysikkunasta
PIAN TULEE kolmekymmentä vuotta siitä, kun tulin
Hyvinkäälle Sansan toimitaloon – työskentelemään ja silloin myös asumaan. Yläkerrassa oli asuntoja työntekijöitä
varten, ja sinne minäkin asetuin vuokralaiseksi. Sansassa
oli tuolloin menossa rakennusvaihe: vanhasta autotallista
tehtiin uusia toimistohuoneita. Yksi niistä tuli käyttööni.
TOIMISTOSSA SYKKI lähetystyön näky ja into radio-

lähetystyön merkeissä ja uusien lähettien haasteissa. Siinä
itsekin pohdin omaa paikkaani Herran edessä. Olinhan jo
päässyt askeleen päähän, näin ajattelin, kun tieni avautui
lähetysjärjestöön. Herra, tässä minä olen, minne minut
lähetät?
Rukousvastausta odottaessa meni toista vuotta. Sitten
Jumala puhui minulle eräänä iltana ollessani rukouksessa:
En minä sinua mihinkään lähetä, vaan tässä on sinun paikkasi ja tehtäväsi. Saat katsella päivittäin lähetysikkunasta
ja kuulla ihmisten hädästä sanomia, joita tulvii eri puolilta
maailmaa. Saat olla rukoilemassa heidän puolestaan.

ROHKENEN AJATELLA että te, lukijat ja Sansan ystävät, katselette kanssani samasta lähetysikkunasta. Kuulemme ja näemme maailmassa olevan hädän ja ahdistuksen. Käsitämme, että evankeliumin sanomalla on kiire
tavoittaa tarvitsevat, välittää toivoa ja lohdutusta.
KIRJANPITÄJÄNÄ PYÖRITTELEN päivittäin
numeroita ja hoidan Lähetyskauppa Putiikkia.
Itseäni koskettaa numeroiden takana oleva ihminen.
Uskollisesti vuodesta toiseen moni antaa omastaan,
myös ajastaan palvelutehtävissä ja rukoilee
medialähetystyön puolesta.
Syvä kiitollisuus ja ilo sydämessä nousee
jokaisesta teistä, jotka jaksatte pysyä rinnallamme yhteisen lähetysnäyn ja tehtävän äärellä.
Liitän käteni ristiin ja kiitän Taivaan Isää sinusta ja sinusta ja sinusta… ja siunaan sinua.
Olette jokainen tärkeitä lenkkejä yhteisessä
lähetystyön ketjussa.
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ÄÄNITTEITÄ
(12) 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 €.

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon
Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelman pohjalta kirjoittamia Raamattu elämään -sarjan
kirjoja on ilmestynyt 54.
TARJOUS! Koko sarja 540 €
(Yksittäin 17,90 €/kpl).
Sarjasta:
Arjen viisautta 17,90 €
Sananlaskujen kirja
Iloitse sittenkin 17,90 €
Filippiläiskirje
Jukka Norvanto
Aadamista alkaen 15 € TARJOUS!

Hartaus jokaiselle aakkoselle.
Genesis 7 € TARJOUS!
Evankeliumi Mooseksen mukaan.
(13) Rajatonta rakkautta 4 €
TARJOUS!
Jukka Norvanto pohtii lähetyskutsua erityisesti Matteuksen
evankeliumin näkökulmasta.
Tahtoisin olla hyödyksi 3 €
TARJOUS!
Juha Vähäsarja
Varjelet tieni 28 € UUTUUS!
Joka päivä.
Liisa Seppänen (toim.)
Maa jalkojeni alla 18 €
Kelttiläisiä rukouksia.
Jani Heinineva (toim.)
(14) #voima365 26,90 € UUTUUS!
Nuoret ja nuorisotyöntekijät ympäri Suomea ovat kirjoittaneet
tekstit. Kirjan tuotolla tuetaan
nuorisotyötä Kroatiassa Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Juha Haatanen
(15) Ohjaa sydämeni rauhan
tielle 17,50 € UUTUUS!
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Pekka Simojoki
Mullan makua ja taivaan
tuoksua 25 €
Keikkamiehen hartauskirja.
Minna Ala-Heikkilä (toim.)
Eikä sinua enää ole 32 €
UUTUUS!
Lapsensa menettäneet kertovat.
Jukka Jämsén
Pelkkänä korvana 32 € UUTUUS!
Raamattu nostaa Pyhän Hengen
antamista armolahjoista tärkeimmäksi profetoimisen. Pastori Jukka Jämsèn vastaa moniin
käytännön kysymyksiin profetoimisesta, jota hän kutsuu
kuuntelevaksi rukoukseksi.
Risto Blom
Kallein jalokivi – suuri kultainen kaupunki 25 €
Keskittyy kristinuskon perusasioiden käsittelyyn.

13

12

17

Hartaus vuoden jokaiselle
päivälle.
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Bilquis Sheikh
Uskalsin kutsua häntä Isäksi 8 €
Kirjoittaja oli pakistanilainen
diplomaatinrouva, joka uskalsi lähteä uudelle tielle ja ryhtyi
jopa sielunhoitajaksi ja puhujaksi.

Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 10 €
Elämää Kroatian evankelisessa
kirkossa. Muistoja ihmisistä ja
tapahtumista kirjoittajan värikkään ja vaiheikkaan elämän varrelta. Värikuvakuvitus. Julkaisijana Sansa.

LAHJAKIRJOJA

(16) Tullian Tchividjian
Yksisuuntaista rakkautta 10 €
Armoa uupuneille.

Riitta Lemmetyinen
Taivaan tuoksua 23 €
Arki- ja juhlahetkiin löytyy Jumalan sana siunaukseksi, hymyksi,
lohdutukseksi ja rohkaisemaan.

Jorma Laulaja
Mikä tie, mikä matka! 8 €
Hengellinen matka Abraham
-tekstien äärellä.
Jumalan puoleen 5 €
Hartauskirja.

Leena Huhtaniemi −
Päivi Hihnala (toim.)
(17) Päivän välähdyksiä 20 €
Nimi- ja syntymäpäiväkirja.

Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 €
Vie lukijansa ihmiskaupan maailmaan Euroopassa ja erityisesti Kyproksessa, jossa kirjoittaja
on työskennellyt ihmiskaupan
uhrien ja heidän lastensa keskuudessa.

14

19
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TARJOUKSIA

Tapio Luoma
Iloa ja siunausta sinulle 18,50 €
Siunauksen siivin 18,50 €
Anna-Mari Kaskinen
Siunauksen suojaan 18 €
Onnea ja siunausta päivääsi 18 €
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27
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(18) (19) Taskukokoinen virsikirja + katekismus 8,90 €
Vaihtoehdot: Valtatie ja Iloiset
ihmiset.

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE
Jan Godfrey – Paola Bertolini
Grudina
(20) Lapsen Kaste-Raamattu
15,90 €
VT:sta 25 ja UT:sta 38 kertomusta. Kirjan lopussa on rukouksia ja
siunauksia. Sisältää täydennettävän sukupuun ja sivun edistysaskelille, johon vanhemmat voivat kirjata lapsen ensimmäisen
hymyn, sanan jne. Kirjassa on
myös paikka lapsen kuvalle.
Rhona Davies − Mirja Sèvon
(suom.)
(21) Uskon ja toivon kertomuksia lapsille 17 € UUTUUS!
Alle kouluikäisille ja alakoululaisille.
Charlotte Thoroe − Gill Guile
Parhaita Raamatun kertomuksia
10 € TARJOUS!
Värikkäästi kuvitettu ja helppotajuisesti kirjoitettu. Lapsi oppii
iloitsemaan Jumalan teoista ja
kertomaan niistä toisillekin.
B. A. Jones − Charlie Lynch
Ensi Raamattu 8 € TARJOUS!
Kantokahvallinen kovakirja.

MUSIIKKIA
(22) Juha Tapio
Pieniä taikoja cd 20 € UUTUUS!
Pekka Simojoki
Häikäisevän kirkas cd 20 €
UUTUUS!
Jatkoa Ylistys-levylle. Sovitukset
Markku Perttilä. Upeat solistit,
soittajat ja EtCetera-kuoro luovat jälleen huikean musiikillisen
matkan.
Farsi Nordic Praise cd 15 €
Sansan tuottama Nordic Praise
-levy farsin kielellä. Laulajana
mm. Gilbert Hovsepian.
Nordic Praise, cd 15 € TARJOUS!
Englanninkielinen Ylistys-levyn
kansainvälinen versio.

KORTTEJA
Sansan omia kortteja
1-osaiset:
1. Orava, kannessa teksti: ”Kuulevan korvan, näkevän silmän,
molemmat on Herra luonut.” Snl.
20:12. Kuva: Timo Granström.
2. Ystävälle, takana: ”Ystävällinen katse ilahduttaa mielen.”
Kuva: Shutterstock.
3. Punakukka, onnittelukortti, kannessa: ”Rajaton on hänen
rakkautensa, iäti hän on meille
uskollinen.” Ps. 117:2. Takana:
Sydämelliset onnittelut. Kuva:
Korallipuu Indonesiasta, Eila
Murphy.
4. Kolme valkoista ruusua, kannessa: Herra siunatkoon sinua ja
varjelkoon sinua. Kuva: Eeva-Liisa Luoto.
5. Aamuaurinko, maisemakortti,
kannessa: ”Pyrkikäämme tuntemaan 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-

Pekka Laukkarinen
Gloriaa 12 € TARJOUS!

SANSA-TUOTTEITA
(23) Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa lyhytaaltoaluetta. Veivigeneraattorilla ladattava akusto. Ei sisällä
pattereita, joita voi tarvittaessa
laittaa kolme.
Pellavapyyhkeet 29 €/2 kpl
TARJOUS!
Laadukas, kotimainen Jokipiin
Pellavan tuote. Kaksi pyyhettä lahjarasiassa. Koivikko- tai
sydänkuvio harmaan sävyissä,
koko 45 x 55 cm. Mukana Sansan
tunnus.
(24) Kosketuskynä 4 €
Mukana kuulakärkikynä ja
led-valo. Teksti: Valoa kansoille.
www.sansa.fi.
(25) Servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan
yhdessä, Siunaus matkassasi tai

melliset onnittelut. Sisällä teksti:
”Herra sinun Jumalasi on sinun
keskelläsi, sankari joka auttaa.
Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on
ääneti, sillä hän rakastaa sinua,
hän sinusta riemulla riemuitsee.”
Sefanja 3:17. Kuva: Anne Rajala.
7. Ruusu, kannessa: Onnea. Sisällä: ”Herra siunatkoon sinua ja
varjelkoon sinua.” 4. Moos. 6:24.
Lisäksi: Lämpimät onnittelut
juhlapäivänäsi.
Kuva: Timo Granström.
8. Lämmin osanotto, kannessa:
Lämmin osanotto. Sisällä: Suruun
osaa ottaen. Kuva: Marjaana
Kotilainen.
Korttien hinnat (Voi valita erilaisia kortteja, yhteismäärä ratkaisee kokonaishinnan):
1-osaiset: 1 €/kpl, tai 5 €/10 kpl
2-osaiset: 2,20 €/kpl tai
10 €/10 kpl
Minna Immosen jättikortit
(sis. kuoret) 5,50 €/kpl
9. Äidille
10. Ylioppilaalle
11. Vauvaperheelle
Kaikki 2-osaisia.
Koko 210 x 297 mm.

Ole Jeesus kanssamme. Värit: keltainen, samppanja, valkoinen, limetinvihreä. Sis. 20 kpl.
Tekstit englanniksi: Blessings,
God bless you and keep you tai
God is Love. Värit: tummansininen, sininen, valkoinen. Sis. 20
kpl.
Lautasliinat 4,50 €–5,90 €/pak.
Hinta koon mukaan, koot 33 x
33 cm tai 40 x 40 cm. Teksti: Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina
luonamme. Toisistamme kiitämme. Siunaa myöskin päivämme.
Tai: Siunaa Jeesus ruokamme,
ole aina luonamme. Auta meitä
muistamaan, että kaiken sulta
saan. Värit: keltainen, samppanja, valkoinen, limetinvihreä. Sis.
20 kpl.
(26) Magneetti + muistilehtiö
3,50 € UUTUUS!
Jääkaappimagneetin koko n. 60
x 60 mm, lehtiön koko n. 60 x 90
mm. Teksti: Rukoile - Odota Luota. Sansan logo, Medialähetys Sanansaattajat.
Kuva: Kiinalainen tyttö.
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Toivoa naisille
-tuotteita
(27) Magneetti + muistilehtiö
3,50 € UUTUUS!
Jääkaappimagneetin koko n.
60 x 60 mm, lehtiön koko n. 60
x 90 mm. Teksti: ”Minä annan
teille uuden sydämen ja teidän
sisimpäänne uuden hengen.”
Hes.36:26. Sydäntunnus, Toivoa
naisille. Kuva: Rukoilevat kädet.
Kahviliinat 4,20 €/pak.
Värit punainen ja painatus
valkoinen tai valkoinen ja painatus punainen. Sydäntunnus.
Sis. 20 kpl.
Meikkipeili 4 €
Kaksi peiliä, väri vaaleanpunainen. Sydäntunnus.
Kynsiviila 3 €
Väri vaaleapunainen, lahjarasian
materiaali muovi. Koko 14,5 x
2,9 x 0,09 cm.
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TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse:
050 564 3541 (ma−pe klo 9−15)
Sähköpostitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivun kautta:
joko lahetyskauppa.fi tai sansa.fi
Postitse: Sansa/Putiikki, PL 13,
05801 Hyvinkää
Tarjoukset voimassa 30.6.2019
saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään
toimituskulut.
Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta
sansa.fi/asiakasrekisteri.
En salli rekisteritallennusta.
Lähetyskauppa Putiikki
Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on
avoinna keskiviikkoisin
klo 10−15. Kiinni kesällä 8.–28.7.

lahetyskauppa.fi

Ben Alex
Voimia suruun − tie toipumiseen 5 € TARJOUS!
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Tapahtumia huhtikuun lopulta
syyskuun loppupuolelle
▶▶ 26.4. KITEE/Kesälahti Kirkko,
Taipaleentie 9, klo 10 jumalanpalvelus, saarna Seija Uimonen
(seniori). Kirkkokahvi ja lähetystilaisuus, Uimonen.

kirkko, Haapatupa, Riihontie 16,
klo 11 Mediatyö tukee seurakuntien kasvua Intiassa, Pirjo Antila
(VAT). Tilaisuuden jälkeen klo 12
ruokailu (6 €).

▶▶ 26.4. OULU/Karjasilta Pyhän
Andreaan kirkko, Sulkakuja 8, klo
18 Majakka-ilta. Keskeneräisenä
täydellinen − armo arjessa, Arja
Savuoja ja Anneli Hanski.

▶▶ 9.5. OULU/Karjasilta Kastellin
kirkko, srk-sali, Töllintie 38, klo 18
Toivoa naisille -ryhmä. Raamattutunti, Arja Savuoja.

▶▶ 28.4. SOINI Kirkko, Karstulantie 2, klo 10 Ylistysmessu, saarna
Jaakko Rusama. Ylistysryhmä
Soihtu. Tekstinluvussa mukana
Marjo Kuoppa-aho (VAT) ja esirukouksessa Mervi Viuhko. Messun
jälkeen lähetyslounas ja Toivon
aalloilla -medialähetyksen aluetapahtuma (srk-talo). Mukana
mm. Rusama, Satu Hauta-aho ja
Viuhko.
▶▶ 29.4. KUUSAMO Srk-talo, pieni
sali, Kirkkotie 1, klo 18 lähetysilta,
Arja Savuoja.
▶▶ 2.5. SÄÄKSMÄKI Valkeakosken srk-talo, Valkeakoskenkatu
27, klo 18 Meneekö apu perille?
-tilaisuus. Toivoa naisille -työ
(erit. arabiankielinen), Satu Hauta-aho.
▶▶ 4.5. PIRKKALA Kirkkoveräjän
srk-talo, Kouluportinkuja 1, klo
13−17 Varjosta valoon − Naisten
iltapäivä. Mukana Eeva Vähäsarja Itävallasta ja Suomen Toivoa
naisille -työryhmä Sansasta
(Satu Hauta-aho, Liisa Heinänen
ja Kati Lücke). Ohjelma: http://
toivoanaisille.fi/. Tapahtuma
ilmainen. Tarjoilun takia ilm. 25.4.
mennessä: pirkkalanseurakunta.
fi/ilmoittautumiset.
▶▶ 5.5. NURMIJÄRVI/Rajamäki
Kirkko, Patruunantie 7, klo 10
messu, mukana Päivi Leino (VAT).
Messun jälkeen kirkkokahvit
(srk-sali), Leino.
▶▶ 7.5. TURKU/Tuomiokirkkosrk
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu
1, klo 18 Vesper, mukana Pirjo Hintsa (TN) ja Anneli Salenius (TN).
▶▶ 7.5. KEURUU Haapamäen

▶▶ 15.5. VANTAA/Rekola Pyhän
Andreaan kirkko, Kustaantie 22,
klo 9 Aamumessu, Elina Vaittinen.
▶▶ 16.5. ESPOO/Tuomiokirkkosrk Tuomiokirkon srk-talo, Kirkkoranta 2, klo 12.30 Eläkeläiskerho,
Eeva ja Jari Vähäsarja.
▶▶ 16.5. MUONIO Kirkko, Kirkkotie 4, klo 19 Lähetysilta, Roy ja
Sirpa Rissanen.
▶▶ 17.−18.5. JYVÄSKYLÄ: Kirkkopäivät Kauppakatu, Kirkkotori
17.5. klo 11−18 ja 18.5. klo 10−17
Osasto 8, Medialähetys Sanansaattajat. Run for Missions esittäytyy. Kirkkotorille vapaa pääsy.
▶▶ 18.5. JYVÄSKYLÄ: Kirkkopäivät Ylioppilastalo, Keskussairaalantie 2, klo 10.30−11.30 Millainen
on tulevaisuuden digitaalinen

Järj. Medialähetys Sanansaattajat
ja Helsingin seurakunnat.
▶▶ 19.5. HAAPAVESI Kirkko, Tähtelänkuja 5, klo 10 jumalanpalvelus,
mukana Roy ja Sirpa Rissanen.
▶▶ 19.5. JÄMSÄ Kirkko, Koskentie
30 A, klo 10 messu, jonka jälkeen
keittolounas ja lähetystilaisuus
(srk-talo, Koskentie 30 C), Batjargal Tuvshintsengel Mongoliasta ja
Timo Reuhkala.
▶▶ 22.5. KUOPIO/Alava Kirkko,
Keihäskatu 5 B, klo 18 lähetysilta,
Sirpa ja Roy Rissanen sekä Batjargal Tuvshintsengel Mongoliasta.
▶▶ 24.5. VANTAA/Korso Srk-keskus, Merikotkantie 4, klo 9−15.30
Missiologinen symposiumi,
teemalla Unelma kolmannen vuosituhannen kristillisestä kirkosta.
Järj. Medialähetys Sanansaattajat
(Sansa) ja Korson srk. Ohjelma:
https://sansa.fi/tapahtuma/vantaa-korso-missiologinen-symposiumi/ ja kutsu: tämän Lähde-numeron sivu 8. Osallistumismaksu
20 € (Sansan jäsenet 10 €). Ilm.:
tinyurl.com/Missiologinen-symposium. Lisätietoja: mervi.viuhko@
sansa.fi, 050 551 6180, sansa.fi.

Sunnuntaina 26.5. tanssimessussa esiintyvät balettitanssija Riina Laurila ja nuorten
kansainvälinen tanssi- ja draamaryhmä
M18, joka tuo energiaa ja rytmiä päivien ohjelmaan.
Kirkkokansaa muistutetaan siitä, että jokainen saa olla
koko kehollaan läsnä – onhan ruumis Pyhän Hengen
temppeli, Korson kirkkoherra Tuomas Antola sanoo.
unelmakirkko, joka hyödyntää
digitaalisuuden mahdollisuuksia entistä monipuolisemmin ja
tavoittaa nuoren sukupolven?
Mukana mm. verkostotoiminnan
johtaja Mervi Viuhko (Medialähetys Sanansaattajat), verkkopappi
Markus Kartano (Kirkko Helsingissä), seurakuntapalvelujen
johtaja Antti Siukonen (Suomen
Pipliaseura) sekä virtuaalisesti
kouluttaja ja webkoordinaattori
Juha Kinanen (Nuori kirkko).

▶▶ 25.−26.5. VANTAA/Korso
Srk-keskus (ja ympäristö), Merikotkantie 4, valtakunnalliset Medialähetyspäivät, teemalla Näkemisen arvoinen. Järj. Vantaan
evankelis-luterilaiset seurakunnat, Korson srk ja Medialähetys
Sanansaattajat. Ohjelma: sansa.
fi/mlp19 ja tämän Lähde-numeron sivu 8.
▶▶ SU 26.5. Korson kirkon piha,
klo 14 Tanssimessu, saarna Helsingin piispa Teemu Laajasalo,

toiminnanjohtaja Juha Auvinen,
balettitanssija Riina Laurila ja
nuorten kansainvälinen tanssi- ja
draamaryhmä M18.

Nuorisotila, Mönninkatu 13, klo
17 Lentäviä terveisiä Mongoliasta -lähetysilta, Sirpa ja Roy
Rissanen.

▶▶ 29.5. TAMMELA Srk-koti,
Neuvoksentie 3, klo 18 Lähetysilta, Sirpa ja Roy Rissanen
sekä Batjargal Tuvshintsengel
Mongoliasta.

▶▶ 19.6. HARJAVALTA Vanha kirkko, Kirkkokuja 2, klo 18 Musiikkia
ja sanaa -tilaisuus, Eeva ja Jari
Vähäsarja.

▶▶ 30.5. HELSINKI/Lauttasaari
Kirkko, Myllykallionrinne 1, klo
15 lähetystilaisuus, Roy ja Sirpa
Rissanen sekä Batjargal Tuvshintsengel Mongoliasta.
▶▶ 30.5. NURMIJÄRVI/Rajamäki
Artturi-sali, Patruunantie 1, klo
16 Domini Life -rukousilta, Timo
Reuhkala.
▶▶ 2.6. SIILINJÄRVI Kirkko,
Haarahongantie 2, klo 10 messu,
saarna Arja Savuoja. Kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus (srk-talo, Haarahongantie 4), Savuoja.
▶▶ 2.6. KOTKA-KYMI Kotkan kirkko, Kirkkokatu 26, klo 10 messu,
Roy ja Sirpa Rissanen. Lähetystilaisuus, Rissaset.
▶▶ 9.6. SAARIJÄRVI Kirkko,
Paavontie 8, klo 10 messu, Roy
ja Sirpa Rissanen. Sen jälkeen
kirkkokahvit, Terveisiä työkentältä, Rissaset.
▶▶ 10.6. LIEKSA Srk-keskus,

▶▶ 30.6. KAUNIAINEN Suomen
Raamattuopisto, Helsingintie 10,
klo 11 messu, saarna Matti Korpiaho (seniori). Messu radioidaan
Radio Dein kautta.
▶▶ 25.8. KAUNIAINEN Suomen
Raamattuopisto, Helsingintie 10,
Hengelliset syventymispäivät, klo
14−15.30 Eeva ja Jari Vähäsarja.
▶▶ 29.8. ESPOO/Tuomiokirkkosrk Suvelan kappeli, Kirstintie 24,
klo 15 Iltapäivä kappelilla, Eeva ja
Jari Vähäsarja.
▶▶ 31.8. TAMPERE Tampereen
Ratinan Stadion, Ratinan rantatie
1, klo 11 Run for Missions -juoksuhaaste lähetykselle Tampere
Maratonin yhteydessä. Lisätietoa:
https://sansa.fi/juoksuhaaste/.
▶▶ 31.8. TAINIONVIRTA/Sysmä
Olavin toimintakeskus, Nuotta-sali, Uotintie 7, klo 9−16 Toivoa
naisille ryhmän 10-vuotisjuhla.
Mukana Eeva Vähäsarja, Satu
Hauta-aho ja Marja Apilainen
(TN). Ilm. ja tieto erityisruoka-

KUTSU JÄSENILLE

Sääntömääräinen kevätkokous
Medialähetyspäiviä edeltävänä perjantaina 24.5.2019
klo 18 Korson seurakuntakeskuksen seurakuntasali 2.
Osoite on Merikotkantie 4, 01450 Vantaa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Ilm. viimeistään 16.5. sähköpostitse:
ilmoittautuminen@sansa.fi tai puhelimitse: 050 564 3511/
Helmi Mikkola.

Lämpimästi tervetuloa!

Medialähetys Sanansaattajat ry, hallitus
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valiosta 22.8. mennessä: Marja
Apilainen, m.apilainen@luukku.
com, p. 0400 763 501.
▶▶ 1.9. ESPOO/Leppävaara Kirkko, Veräjäkallionkatu 2, klo 11
messu, jonka jälkeen kirkkokahvit, Eeva ja Jari Vähäsarja.
▶▶ 3.9. ESPOO/Leppävaara Lasten kappeli Arkki, Leppävaarankatu 7 B (3. krs), klo 13 lähetyspiiri, Eeva ja Jari Vähäsarja.
▶▶ 4.9. TAMPERE/Tuomiokirkkosrk Katariinan srk-koti,
Hatanpään puistokuja 20,
klo 12.30 Rukous ja radio-ohjelmat tuovat toivoa naisille,
Liisa Heinänen (TN).
▶▶ 6.−8.9. HELSINKI Pitäjänmäen kirkko, srk-sali, Turkismiehenkuja 4, (6.9 klo 18−21, 7.9. klo
9−21, 8.9. klo 12−21) Raamattu
alusta loppuun -tapahtuma, 48
luentoa (á 20 min). Anitta Vuorela (la 7.9. klo 14.30 Jeremia-esitys, n. 20 min). Tapahtuman
järj. Raamatunopetusakatemia
taustajärjestöineen (KRS, SEKL,
SRO), Pitäjänmäen srk ja Raamatunlukijain liitto.
▶▶ 8.9. ESPOO/Tuomiokirkkosrk Suvelan kappeli, Kirstintie
24, klo 15 Iltapäivä kappelilla,
Eeva ja Jari Vähäsarja.
▶▶ 13.9. SASTAMALA Vammalan
tori, Torikatu, klo 12 Lähetystori.
Kansainvälinen Toivoa naisille
-työ, Liisa Heinänen (TN).
▶▶ 15.9. ESPOO/Tuomiokirkkosrk Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3, klo 16 Nojatuolimessu,
haastattelusaarnassa Eeva ja
Jari Vähäsarja.

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

sansa.fi

Sansan kirkkopyhän tilaisuuksia 5.5. Tervetuloa!
Kirkkohallituksen päätöksen
mukaisesti 5.5.2019 kannetaan
kolehti Sansan Toivoa naisille
-mediatyöhön Aasiassa,
Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa.

Aittatie 1, klo 10 sanajumalanpalvelus, saarna Matti Korpiaho
(seniori). Kirkkokahvit ja lähetysinfo, Korpiaho.

▶▶ KEMI Veitsiluodon kirkko,
Satamalehdontie 1, klo 10 messu,
saarna Arja Savuoja. Lähetystilaisuus, Savuoja.

▶▶ ALAJÄRVI/Lehtimäki Kirkko,
Kirkonmäentie, klo 10 messu,
jonka jälkeen kirkkokahvit. Toivoa
naisille -työ, Marjo Kuoppa-aho
(VAT).

▶▶ HÄMEENLINNA-VANAJA Hämeenlinnan kirkko, Kirkkorinne,
klo 10 jumalanpalvelus, mukana
Pirjo Hyövälti. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit (srk-talo,
Ristinsali, Rauhankatu 14). Sansan
pöytä, Hyövälti.

▶▶ KITTILÄ Kirkko, Valtatie 95, klo
11 messu, saarna Riku Korkeamäki (seniori). Lähetystilaisuus,
Korkeamäki.

▶▶ ALAVUS Kirkko, Kirkkotie 7, klo
10 messu, saarna Mervi Viuhko.
Kirkkokahvit, Viuhko.
▶▶ HELSINKI/Paavali Paavalinkirkko, Sammatintie 5, klo 10
messu, saarna Anitta Vuorela.
Kirkkokahvien jälkeen Toivoa naisille -lähetystilaisuus, Vuorela.
▶▶ HELSINKI/Pitäjänmäki Kirkko,
Turkismiehenkuja 4, klo 10 messu,
saarna Elina Vaittinen. Kirkkokahvit.
▶▶ HOLLOLA/Kantasrk Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2, klo
10 Sansan kirkkopyhän messu,
saarna Salamat Masih (seniori).
Kirkkokahvit, Masih.
▶▶ HYVINKÄÄ Paavolan srk-koti,

▶▶ ILMAJOKI Srk-keskus, Kirkkotie 37, klo 10 messu, Lähetystyön
kirkkokahvit, Marja-Liisa ja David
Ezzine.
▶▶ JUVA Kirkko, Juvantie 17,
klo 10 jumalanpalvelus, saarna Seija Uimonen. Sen jälkeen
kirkonmäellä tarjoilua ja kinkerit,
Uimonen.

▶▶ KUOPIO/Alava Kirkko, Keihäskatu 5 B, klo 11 messu, keskustelusaarnassa Satu Hauta-aho. Sen
jälkeen Toivoa naisille -lähetysjuhla, Hauta-aho. Mukana Alavan seurakunnan Toivoa naisille -ryhmän
jäsenet.
▶▶ MIKKELI/Tuomiokirkkosrk
Lähemäen srk-talo, Paukkulantie
27, klo 15 Lähetyspiirien keväinen
kokoontuminen. Ajankohtaisia
terveisiä Sansasta ja Etiopian radiotyön kentältä, Kristiina Erelä.

▶▶ KAJAANI Lehtikankaan
srk-keskus, Mäntykatu 6, klo 12
messu, saarna Raili Tapio. Lähetystilaisuus, Tapio.

▶▶ MUHOS Srk-talo, Kirkkotie 32,
klo 18 Tuomasmessu, saarna Arja
Savuoja. Lähetystilaisuus, Savuoja.

▶▶ KANGASALA Kahvila Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, klo
16 Toivoa naisille -ryhmä. Toivoa
naisille -työn esittelyä, mukana
Tea Rasi.

▶▶ PORVOO/Suomalainen
Tuomiokirkko, Kirkkotori 1, klo
10 messu, mukana Juha Auvinen.
Lounas ja lähetystilaisuus (srk-koti,
Lundinkatu 5). Sansan medialähe-

tystyö ja Toivoa naisille -mediatyö,
Auvinen. Mukana tilaisuudessa Sri
Tyrkkö (VAT). Sansan kirjapöytä.
▶▶ TAMPERE/Tuomiokirkkosrk
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu
3b, klo 10 messu, haastattelusaarnassa Eeva ja Jari Vähäsarja.
Kirkkokahvit ja Toivoa naisille -työ,
Vähäsarjat.
▶▶ PIRKKALA Kirkko, Arokuja 8,
klo 18 Kevätillan messu, Eeva ja
Jari Vähäsarja. Kirkkoteet.
▶▶ VANTAA/Hakunila Kirkko, Hakunilantie 48, klo 12 messu, jonka
jälkeen kirkkokahvit. Medialähetys
Sanansaattajat ja Toivoa naisille
-työ, Merja Kauppinen.
▶▶ VANTAA/Vantaankoski Myyrmäen Virtakirkko, Rajatorpantie
8, klo 10 messu, saarna Marko
Pihlajamaa. Kirkkokahvit, Sansan
mediatyö Intiassa ja Toivoa naisille
-työ, Pihlajamaa.
▶▶ VIHTI Nummelan srk-keskus,
Kappelitie 5, klo 12 messu, saarna
Timo Reuhkala. Toivoa naisille -teemainen lähetystilaisuus,
Reuhkala.

Arvottomista arvokkaiksi

Domini Life kiertueelle

▶▶ MAAILMAN KOLMESTA miljardista naisesta neljäsosa on tuomittu luulemaan, ettei heillä ole mitään
arvoa. Kouluttamattomuus, alistaminen, köyhyys, sairaudet, sodat ja hyväksikäyttö tekevät usein jo pelkästään hengissä selviämisestä taistelua.
Toivoa naisille -mediatyö toimii sen puolesta, että yhä useampi nainen
voisi kuulla olevansa arvokas, saada toivon ja ihmisarvoisen elämän.
Tavoitteena on, että naiset tulevat nähdyiksi, astuvat pimeydestä valoon,
saavat äänen.
Työn painopisteitä ovat rukous, ohjelmien tuottaminen, naisten tilanteesta ja heidän asemastaan kertominen, koulutus sekä työn tukeminen.
Työn puitteissa monissa maissa tehdään paljon sosiaalista auttamistyötä.

▶▶ KRISTUSPÄIVÄ -kiertue käy syys-lokakuussa
noin kymmenellä paikkakunnalla, ja Domini
Life -sovellus on matkassa mukana. Se on suunniteltu esimerkiksi virkistämään kiireisenkin
kristityn rukouselämää.
Kiertue jakautuu kahteen osaan. Päivemmällä on Innostuspäivä, illemmalla maksullinen
Häikäisevän kirkas -konsertti.
Kiertuepaikkakuntia ovat 19.9. Jyväskylä,
20.9. Vaasa, 21.9. Oulu, 22.9. Kuopio, 26.9. Turku,
27.9. Helsinki, 28.9. Lahti, 29.9. Kangasala ja 8.10.
Rovaniemi. Yhteistyössä Hengen uudistus kirkossamme, KRS ja Ohjelmatoimisto Kristalli.

SANSAN VÄLITYKSELLÄ voi nykyisin tukea yhdeksällä kielellä tehtäviä
Toivoa naisille -radio-ohjelmia. Ensimmäinen kielistä oli Indonesian jaava.
Sittemmin kielten joukkoon ovat valikoituneet Indonesian indonesia,
Intian gujarati, hindi, orija ja tamil, Kambodžan khmer sekä Turkin turkki
ja Keski-Aasian kazakki.
Lisäksi suomalaiset tukevat kuuntelulaitteille ladattavaa Kätketyt aarteet -ohjelmasarjaa seksuaalisen hyväksikäytön uhreille sekä arabiankielisen Toivoa naisille -työn sosiaalisen median työntekijää.
TWR-Euroopan Toivoa naisille -työn koordinaattorina toimii Eeva
Vähäsarja, jonka Sansa on lähettänyt työhön. Hänen vastuullaan ovat
Euroopan lisäksi Pohjois-Afrikka, Lähi-itä ja Keski-Aasia.
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”Penn” on thaimaalaisten uusi
sydänystävä

MUKANA MISSIOSSA Thaimaassa lähes 40 vuoden ajan radioitu Sydänystävä on saanut uuden tuottajan.
Suosittua ohjelmaa vuosikaudet luotsannut Wassana Yu-Gim menehtyi marraskuussa syöpään, ja tammikuussa
mikrofonin taakse asettui Penprapha ”Penn” Tangsirisatian.

Annaleena Pakkanen
kuin olemme elossa, mitä teemme
Jumalalle? En tuntenut Wassanaa
henkilökohtaisesti, silti hänen kuolemansa sai minut itkemään. Koin Jumalan kutsuvan minua tähän työhön.
Tammikuussa 2019 Penprapha
aloitti uudessa tehtävässään.

Sydänystävällä riittää
uskollisia kuuntelijoita

Penprapha Tangsirisatian kirjoittaa
Sydänystävän käsikirjoitukset kotona
ja käy kerran viikossa nauhoituksissa
FEBC-Thaimaan studiossa. Viidesti
viikossa lähetettävä puolituntinen
käsittelee arkisia asioita hengellisestä
näkökulmasta, kuuntelijoita rohkaisten.
Joskus yksittäisen ohjelman lähtökohtana on musiikki, toisinaan raamatunjae. Välillä Penprapha käsittelee kuuntelijalta saamaansa kirjettä.
Haastattelupäivänä nauhoitetuissa ohjelmissa hän kertoi, kuinka oli
edellispäivänä käynyt Bangkokin ulkopuolella tapaamassa Sydänystävää
pitkään kuunnellutta pariskuntaa.
Paikalle oli kutsuttu myös kyläläisiä,
jotka saivat kotiin viemisiksi radiot.
– Korostan ohjelmassa ystävyyttä.
Maailmassa on monenlaisia ystäviä.
Joidenkin kanssa syödään, joidenkin
kanssa matkustetaan, mutta sydänystäviä on vain vähän. Koetan rohkaista ja tukea kuuntelijoita, Penprapha
kertoo.
Tällä hetkellä Sydänystävää radioi seitsemän asemaa eri puolilla
Thaimaata, myös 10-miljoonaisessa
Bangkokissa. Ajasta ja paikasta riippumatta ohjelmaa voi kuunnella mobiilisovelluksella ja netissä. Varsinkin
varttuneemmat kuuntelevat mieluiten radiosta, nuoremmat myös sovelluksella.
Monet ovat kuunnelleet ohjelmaa vuosikaudet, jopa vuosikym-

– Yleensä en ole kovin puhelias. Jumala on antanut minulle tämän työn ja koen,
etten tee sitä omin voimin. Jumala työntää minua eteenpäin ja antaa tarvittavat taidot, thainkielisen Sydänystävä-ohjelman tuottaja Penprapha Tangsirisatian sanoo.

meniä. Taannoiset teinit ovat varttuneet aikuisiksi, saaneet lapsia ja ehkä
lapsenlapsiakin, mutta jatkavat yhä
kuuntelua. Toki kuuntelijoissa on kaikenikäisiä.

Raamattukirjekurssilla
yli 23 000 opiskelijaa

Penprapha Tangsirisatian kertoo, että
Sydänystävän kuuntelijoilta tulee
keskimäärin 20 palautetta viikossa,
eniten puheluina. FEBC-Thaimaalla
on puhelinpäivystys, joten joku vastaa aina. Palautetta kertyy myös kirjeitse ja viesteinä, erityisesti suositun
Line-sovelluksen välityksellä.
– Enimmäkseen ihmiset kertovat itsestään ja elämästään. Jotkut
kysyvät kysymyksiä. Hiljattain eräs
(buddhalainen) nunna kirjoitti minulle 18-sivuisen kirjeen, jossa kertoi ongelmistaan.
Jotkut pyytävät esirukousta tai ky-

syvät Raamattuun liittyviä kysymyksiä. FEBC-Thaimaa tarjoaa kiinnostuneille raamattukirjekurssia, jota käy
tällä hetkellä yli 23 000 opiskelijaa.
Heistä huomattava osa on vankilassa.
Sydänystävä on yksi FEBC-Thaimaan suosituimmista ohjelmista. Sitä
tuotetaan ja radioidaan suomalaisvaroin Medialähetys Sanansaattajien
(Sansa) kautta. Sansa
osallistuu myös jälkihoitotyön kustannuksiin.
FEBC tekee Thaimaassa radioitavia ohjelmia thain ja thai isaanin
kielellä. Lisäksi se tuottaa lyhytaalloilla radioitavia ohjelmia 17 kansallisella kielellä. Kuuntelijoita on myös Thaimaan
ulkopuolella.

sansa.fi

T

apasin Penprapha Tangsirisatianin, 40, Bangkokissa
maalis-huhtikuun vaihteessa. Vaikka yhteistä kieltä ei
juuri ollut, heti syntyi vaikutelma,
että hän on sopiva ihminen tekemään
thainkielistä ohjelmaa, jossa puhutaan kuuntelijoille kuin ystäville,
rohkaistaan ja tuetaan. Ensivaikutelma vahvistui, kun näin, kuinka hän
kohtasi tapaamiaan kuuntelijoita.
Penprapha syntyi buddhalaiseen
perheeseen, mutta koulukaverinsa myötävaikutuksella hän tutustui 16-vuotiaana Jeesukseen. Aluksi
vanhemmat ja isosisko vastustivat.
Mutta kun he näkivät myönteiset
muutokset, esimerkiksi aiempaa ahkeramman osallistumisen kotitöihin,
heidän asenteensa muuttui. Ensin äiti
ryhtyi käymään kirkossa tyttärensä kanssa, ja nykyään koko perhe on
kristitty.
Yliopistossa viestintää opiskellut Penprapha työskenteli lähes 20
vuotta Radio for Life -järjestössä ja
teki radio-ohjelmia. Myös Sydänystävä oli hänelle tuttu ohjelma. Sitä
oli suositellut medialähetysjärjestö
FEBC:ssä työskentelevä ystävä, joka
vinkkasi avoimesta työpaikastakin.
Penprapha oli irtisanoutunut edellisestä työstään ja halusi pitää hiukan
lomaa, joten hän ei heti lämmennyt
ajatukselle uudesta työstä.
Ystävä jatkoi suostuttelua ja pyysi häntä FEBC-Thaimaan toimistoon
keskustelemaan johtajan, Noppakhun Prasobkiatkitin, kanssa. Tuo
päivä oli 29. marraskuuta. Samana
päivänä Wassana Yu-Gim kuoli, ja
edellispäivänä Penprapha oli täyttänyt 40 vuotta.
– Tunsin Jumalan puhuvan minulle, että tiedämme oman syntymäpäivämme. Mutta emme tiedä päivää, jolloin kuolemme. Niin kauan

Annaleena Pakkanen

