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Yhteinen tehtävä
  KRISTITTYJEN YHTEYS ON välttämätön lä-

hetystehtävän onnistumisen kannalta. Tämän tiesi 
jo Paavali, joka kirjeissään kehotti kristittyjä tule-
maan toimeen keskenään. Jos maallisen ja pakanal-
lisen kulttuurin keskellä elävät ihmiset näkisivät 
kristittyjen riitelevän keskenään, se vahingoittaisi 
todistusta Kristuksesta. Sama pätee nykypäivänä.

Tehtävä on yhteinen monella tasolla. Kristuk-
sen kirkolleen uskoma lähetystehtävä haastaa niin 
kansallisen kirkon, sen paikallisseurakunnat, lähe-
tysjärjestöt kuin jokaisen kristityn. Lähetys on aina 
luonteeltaan rajat ylittävää, ja kristittyjen yhteyteen 
kuuluu aina lähetyksen ulottuvuus. Moderni eku-
meeninen liike syntyi 1910 Edinburghissa pidetyn 
maailman lähetyskonferenssin seurauksena.

LÄHETYS JA YHTEYS tarvitsevat toisiaan ja 
ovat riippuvaisia toisistaan. Yhteys Kristuksessa 
kutsuu kaikkia kristittyjä, yli kirkkokunta- ja tun-
nustuskuntarajojen, yhdessä kertomaan sanomaa 
ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kris-
tuksesta, jotta maailma uskoisi. 

Yhteys ei ole pakotettua yhteyttä, vaan Hengen 
luomaa yhteyttä. Henki kulkee missä tahtoo ja kut-
suu kulkemaan, rukoilemaan ja liikkumaan yhdes-
sä. Yhteyden malli löytyy kolmiyhteisestä Juma-

lasta. Niin kuin Isä lähetti Pojan ja Pyhän Hengen, 
niin Kristus lähettää seuraajansa keskelle elämää, 
kyliin ja kaupunkeihin, kastamaan ja opettamaan, 
parantamaan sairaita ja ruokkimaan nälkäisiä. Lä-
hetystehtävä on kokonaisvaltainen. 

SATA VUOTTA SITTEN perustettiin Suomen 
Lähetysneuvosto. Sen tarkoituksena on edistää lä-
hetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä 
ja lähetysasiaa Suomessa. Neuvostoon kuuluvat 
lähes kaikki suomalaiset luterilaiset, vapaakristilli-
set ja tunnustustenväliset lähetysjärjestöt ja lähetys-
työtä tekevät kirkot, yhteensä 30 yhteisöä. 

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää 
vietetään lokakuun toisena sunnuntaina. Pyhän ai-
heena on kiitollisuus. Jumala, joka kutsuu yhtey-
teen Kristuksen ja toistemme kanssa sekä ulos maa-
ilmaan, täyttää meidät ilolla ja kiitollisuudella. 

Kiitollisuus 
Arja Savuoja

 
 ”Kiittämättömyys on maail-

man palkka.” Vanha sananlasku on 
osannut pukea sanoiksi ihmisluonnon 
heikon kohdan. Ajassamme kiittämät-
tömyys on saanut kaveriksi välinpitä-
mättömyyden. Pidämme asioita niin it-
sestään selvinä, että kiitos ei nouse edes 
mieleen. Kiitollisuutta käsittelevä evan-
keliumiteksti (Luuk. 17:11–19) ravistelee 
meitä: vain yksi palasi kiittämään. Yh-
deksän muuta jatkoi matkaansa varmas-
ti iloisina, mutta mihin unohtui tärkein?

Jeesuksen ristinkuolema meidän 
syntiemme puolesta on kallein lahja, 
minkä me voimme tässä ajassa saada. 
Sovitustyön jälkeen kiitollinen elämän-
asenne tulee hyvänä kakkosena. Kiitol-
lisuuskin on lahja, mutta sitä voi myös 
opetella. On inhimillistä, että huolien ja 

Henki kulkee missä tahtoo ja 
kutsuu kulkemaan, rukoilemaan 
ja liikkumaan yhdessä.

kipujen keskellä on vaikea olla kiitolli-
nen. Kuningas Daavid toimi kuitenkin 
toisin. Kun Daavid pakeni Akiin kunin-
gasta luolaan, hän rukoili: ”Vie minun 
sieluni ulos vankeudesta kiittämään si-
nun nimeäsi” (Ps. 142:8, KR 38).  Daavid 
oli löytänyt kiitollisuuden ytimen. Hän 
ymmärsi, että vaikeat olosuhteet eivät 
olleet hänen suurin ongelmansa. Hänen 
sielunsa oli vaiennut kiittämästä ja siihen 
hän huusi apua. 

Intian matkallani sain nähdä, 
kuinka kaiken kurjuuden keskeltä 
nousee iloinen kiitos. Köyhyys, koditto-
muus ja kurjuus jäivät ennalleen, mutta 
sydän pulppusi kiitosta, kun Jeesus sai 
vallata sydämen huoneet.

Psalmistin helmi hohtaa: ”Minä lau-
lan sinulle kiitosta, koska sinä lunastit 
minut.” 

Sami Heinomo

Aura Laihinen

  JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Lähetyskulma

Ikkuna

Pääkirjoitus
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Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evanke-
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 ja Aasian että Kroatian evankelisen kir-
kon työyhteydessä. Heistä kolme lähetys- tai projektityöntekijää 
tekee medialähetystyötä asemapaikkanaan Suomi.

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

Pankki Keski-Uudenmaan Osuuspankki, tilinro 
IBAN: FI37 5062 0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi 
SWIFT/BIC-tunnus: OKOYFIHH. Sansan kanssa voi tehdä myös 
sopimuksen joko suoramaksusta tai e-laskusta, yhteydenotot: 
Pirjo Hyövälti, 050 564 3541 tai pirjo.hyovalti@sansa.fi.

45. vuosikerta
Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija  
Medialähetys  
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja  
Juha Auvinen 
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri
Sari Savela
sari.savela@lahdemedia.fi

Taitto
Sami Heinomo
sami.heinomo@sansa.fi

Lehden ja yhdistyksen  
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Kestotilaus on voimassa vuo-
den kerrallaan. Ellei peruutusta 
tehdä ennen tilausjakson päät-
tymistä, tilaus jatkuu vuoden 
eteenpäin ilman erillistä tilau-
suudistusta. Tilaus voidaan 
irtisanoa milloin tahansa. 
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Domini Lifessä uusi 
#-ominaisuus
Mersi Viuhko

 DOMINI LIFE -ÄLYPUHELINSOVELLUKSEN 
latausten määrä on ylittänyt 11 000. Sovelluksen eng-
lanninkielinen versio on laajentanut käyttäjäkuntaa. 
Tällä hetkellä Domini Lifellä on käyttäjiä 90 maassa. 

Domini Lifen suosituimmat ominaisuudet ovat 
oman rukoussuunnitelman tekeminen, rukousseinä ja 
Mediat-osion uutiset. 

Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan sovellukseen 
on kehitetty uusi #-ominaisuus. Toiminto mahdollis-
taa oman rukouksen merkitsemisen #-tunnisteella, 
esimerkiksi #parisuhde, #toivoanaisille, #suvipäivät, 
#kiitos, #terveys, #munkkiniemensrk tai #mongolia. 
Kun kirjoittaa hakukenttään ”parisuhde”, pääsee ru-
koilemaan kaikkia samalla tunnisteella merkittyjä ru-
kouksia.

Uuden toiminnon toivotaan palvelevan rukous- ja 
raamatturyhmiä, lähetystyön aiheiden erottumista ja 
eri seurakuntien toimintaa. Esimerkiksi messua toimit-
tava pappi voi hakea oman seurakunnan #-merkittyjä 
rukouksia ja liittää niitä esirukousosioon.

DOMINI LIFE ON Medialähetys Sanansaattajien ja 
Kansan Raamattuseuran yhteinen hanke, jossa on 
mukana suuri joukko yhteistyökumppaneita.

Mediat-osiossa on luettavissa uutisvirtaa 23 verk-
kosivulta: evankeliset.net, evl.fi, eraamattuopetus.fi, 
katolinen.fi, kirkkommelahetys.fi, kotimaa24.fi, kylva-
ja.fi, minuuttihartaus.fi, missionmen.fi, om.fi, open-
doorsfinland.fi, ort.fi, piplia.fi, radiodei.fi, sana.fi, sa-
nansaattaja.fi, sansa.fi, sansaTV.fi, seurakuntalainen.fi, 
toivoanaisille.fi, uusitie.fi, verkkokirkko.fi sekä uusim-
pana tulokkaana marttyyrienaani.fi.

Domini Life on ladattavissa maksutta Android- ja 
iOS-laitteille verkkosivulta domini.life tai sovellus-
kaupoista. 

 LUTERILAISEN MAA-
ILMANLIITON (LML) toi-
mintarakenne uudistuu vuo-
den 2020 alusta. Keskeistä 
on, että entisistä teologian ja 
julkisen todistuksen osastos-
ta (DTPW) sekä lähetyksen ja 
kehityksen osastosta (DMD) 
muodostetaan uusi teologi-
an, lähetyksen ja oikeuden-
mukaisuuden osasto (DTMJ). 
Uusi rakenne vastaa entistä 
paremmin LML:n strategiaa. 
Osastolle valitaan uusi johta-
ja syksyn aikana.

- Mielestäni on tärkeää, 
että teologia ja lähetys ovat 

lähellä toisiaan ja jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa. Muu-
tos vaikuttaa olennaisesti 
LML:n ja kumppanien, ku-
ten Sansa, yhteistyöhön, sa-
noo Sansan toiminnanjohtaja 
Juha Auvinen. Hän osallistui 
kesäkuussa LML:n neuvos-
ton kokoukseen, jossa 148 jä-
senkirkon edustajat kaikilta 
mantereilta päättivät uudesta 
rakenteesta.   

Luterilaisen maailman-
palvelun (LWS) ja viestinnän 
(DCS) osastot säilyvät ennal-
laan, joskin jälkimmäisen ja 
DTMJ:n joitakin tehtäviä jär-

jestellään uudelleen. 
Uutta on myös pääsih-

teerin toimisto (OGS), johon 
kuuluvat osastojohtajista 
koostuva johtoryhmä, eku-
meenisten suhteiden hoito 
sekä Aasian, Afrikan, Ame-
rikkojen ja Euroopan alue-
sihteerit. Järjestelyllä lisätään 
osallistamista päätöksente-
koon. LML:n pääsihteerinä 
toimii chileläinen tri Martin 
Junge.

Neuvosto hyväksyi myös 
LML:n 166 miljoonan euron 
budjetin vuodelle 2020. 

Luterilainen maailmanliitto 
uudistaa rakennettaan

Uutisia

  LÄHDE-LEHDEN pitkäai-
kainen toimitussihteeri Leena 
Punkari jäi eläkkeelle heinä-
kuun lopussa. 

- Työ Sansassa on ollut 
mielenkiintoista ja tarjonnut 
paljon uuden oppimista, mikä 
on aina ollut minulle tärkeää, 
Leena Punkari toteaa.

Joutonomiksi itseään elä-
köitymisen jälkeen tituleeraa-
va Leena pitää medialähetys-
työtä tärkeänä osana Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
lähetystyötä. Lähde-lehti on 
Leenalle luovuttamaton osan 
Sansan viestintää. 

- Toivon, että se elää ja voi 
olosuhteisiin nähden hyvin 
jatkossakin.

Leena ehti olla Medialä-
hetys Sanansaattajissa yli 17 
vuotta. Alkuun määräaikai-
seksi tiedottaja-toimittajaksi 
pestattu Punkari toimi pit-
kään Lähde-lehden toimitus-
sihteerinä, kuvaajana ja me-
diatoimituksen jäsenenä. 

Leena ryhtyi joutonomiksi

Lähde-lehden toimitussihteerin tehtävät siirtyvät 
Leena Punkarilta KTM-valokuvaaja Sari Savelalle, jolla on 

monipuolinen kokemus erilaisista media-alan tehtävistä. 
Savela on myös seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivusto pää-

toimittaja. Sansa on yksi sivuston yhteistyökumppaneista. 

Sari Savela
Sam

i Heinom
o

Toimitussihteeri Leena Punkarin (keskellä) kukittivat eläkkeelle päätoimittaja 
Juha Auvinen ja sidosryhmäpäällikkö Marja Soikkeli. 
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TEOLOGIA  Professori Veli-Matti Kärkkäisen mukaan kirkko menestyy parhaiten moniarvoisessa ja  
maallistuneessa ympäristössä pitämällä kiinni ydinsanomastaan ja julistamalla sitä rohkeasti. 
Samalla kirkko uskaltaa olla vieraanvarainen eri tavoin ajattelevia kohtaan. 

Sari Savela

Maallistuminen etenee, 
mutta myös uskonnolli-
suus kasvaa maailmalla. 
Maapallon 7,7 miljardista 

ihmisestä noin 6,6 miljardia iden-
tifioituu jonkun uskonnon kautta. 
Vaikka kristinusko marginalisoituu 
Euroopassa, se vahvistuu eteläisellä 
pallonpuoliskolla. 

Euroopassa kirkon toimintaym-
päristö on moniarvoinen ja maallis-
tunut.  Sekulaarissa ympäristössä 
kirkko voi porautua oman uskonsa 
perusteisiin ja miettiä, mikä olisi juuri 
tähän aikaan sopiva radikaali ja ajan-
kohtainen sanoma. Samalla kirkon 
tulee vaalia vieraanvaraisia ja ystä-
vällisiä suhteita niihin, joiden usko on 
erilainen tai jotka eivät usko lainkaan. 

Kirkolla on moniarvoisessa maa-
ilmassa kolme vaihtoehtoista toimin-
tastrategiaa, joista ensimmäinen on 
dogmaattinen fundamentalismi. Toi-
sena on sopeutumisstrategia, josta 
englantilainen missiologi Leslie New-
bigin on käyttänyt nimitystä taktinen 
vetäytyminen. Se tarkoittaa, että aina 
kun kirkko kohtaa uuden haasteen, se 
ottaa pari askelta taaksepäin, vaikka 
voisi olla rohkeasti haastaja. Kolmas 
vaihtoehto on vieraanvarainen va-
kaumuksellinen pluralismi, joka sopii 
parhaiten lähetystyön taustaksi.

Ytimessä henkilökohtainen 
vakaumus
Kristillisen kirkon taustalla on vakau-
mus, joka perustuu syviin uskomuk-
siin. Se on vakuuttuneisuutta siitä, 
että on olemassa totuus, jonka varaan 
laskemme elämämme. Ilman vakau-
musta yhteisön tai ihmisen olemus 
muuttuu. 

Jos kirkko vetäytyy jatkuvasti sekä 
teologiassaan että omassa uskossaan, 
sen vakaumus uhkaa horjua. Leslie 
Newbiginin mukaan kristinuskon yti-
messä on yksilön henkilökohtainen 
vakaumus, joka liittyy laajemman 

koska loputon taktinen vetäytyminen 
ei auta kirkkoa eikä rakenna sen iden-
titeettiä. 

Teksti on koostettu systemaattisen teo-
logian professori Veli-Matti Kärkkäisen 
luennosta Missiologisessa symposiu-
missa, jonka Sansa järjesti toukokuussa 
Vantaalla. Kärkkäinen toimii professorina 
Fullerin teologisessa seminaarissa Pasa-
denassa Kaliforniassa. Lisäksi hän toimii 
Kalifornian ja Teksasin suomalaisen lute-
rilaisen kirkon apulaispastorina.

Missionaarinen kirkko ei tingi 
sanomastaan moniarvoisessa 
yhteiskunnassa 

- Vakaumuksellisen identiteetin mukaan vapaassa yhteiskunnassa kaikille 
uskonnoille ja maallisille ideologioille tulee antaa vapaus edistää omaa 
näkemystään, sanoo professori Veli-Matti Kärkkäinen. 

yhteisön uskomukseen. Newbigin 
suositteli kirkon toimintastrategiak-
si vakaumuksellista pluralismia, jossa 
kirkon julistus on rohkeaa ja vieraan-
varaista. Vieraanvaraisuus tarkoittaa 
sitä, että kirkko uskaltaa olla aattei-
den markkinoilla ja uskontojen jou-
kossa. Tähän ei esimerkiksi funda-
mentalismi pysty. 

Kaikilla aatteilla vapaus toimia
Maallistuneeseen kulttuuriin kuuluu 
suhteellisuuden vaatimus. Voiko se 
uhata vakaumuksellista identiteettiä? 
Mehän puhumme jatkuvasti, ettei mi-
kään uskonto voi olla oikeassa, sillä 
uskontoja on useita. 

Uskontojen moninaisuudesta ei 
seuraa automaattisesti, etteikö mi-
kään niistä voisi olla oikeassa. Aattei-
den markkinoilla kristityt voivat to-
distaa vakaumuksellisesti omasta us-
kostaan. Muita uskontoja edustavat ja 
uskonnottomat saavat tehdä samoin.                                                                       

Vakaumuksellisen identiteetin mu-
kaan vapaassa yhteiskunnassa kaikil-
le uskonnoille ja ideologioille anne-
taan vapaus edistää omaa näkemys-
tään. Suvaitsevaisuus ei merkitse ero-
jen kieltämistä, vaan vieraanvaraista 
ja kärsivällistä erilaisuuden kohtaa-
mista. Suvaitsevaisuutta tarvitaan sil-
loin, kun eletään rinta rinnan maal-
listuneessa ja moniarvoisessa yhteis-
kunnassa. Kristityt julistavat rohkeas-
ti sanomaansa, mutta ovat valmiita 
kuuntelemaan myös niitä, joilla on 
erilaiset käsitykset. 

Ateistisen maailmankuvan 
haastaminen
Vieraanvarainen vakaumuksellinen 
pluralismi perustuu toisaalta kirkon 
identiteettiin nojautuvaan itseymmär-
rykseen ja toisaalta se pystyy raken-
tamaan siltoja ja keskusteluyhteyttä 
eri tavalla ajattelevien kirkon jäsenten 
kesken.  Se antaa tilaa sekä liberaaleil-
le että konservatiiveille. 

Unelma kolmannen vuosituhan-
nen radikaalista missionaarisesta kir-
kosta on kirkko, joka uskaltaa haastaa 
ateistisen ja naturalistisen maailman-
käsityksen, jossa ei ole tilaa tuonpuo-
leisuudelle eikä Jumalalle.  

Kolmannen vuosituhannen kirkko 
uskaltaa haastaa myös kulttuurikris-
tillisyyden, jälki-uskonnottoman us-
konnollisuuden ja sekulaarit teologit, 

Sari Savela

Vieraanvaraisuus  
tarkoittaa sitä, että 

kirkko uskaltaa olla aatteiden 
markkinoilla ja uskontojen  
joukossa.
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Medialähetyspäivien tanssimessussa siunattiin 
lähetystyöntekijöitä ja Sansan vapaaehtoisia
  MEDIALÄHETYSPÄIVIEN pää-

tösmessussa Vantaan Korsossa 26. 
toukokuuta siunattiin neljä Medialä-
hetys Sanansaattajien (Sansa) lähetys-
työntekijää uudelle työkaudelle sekä 
viisi vapaaehtoista tehtäviinsä. Korson 
kirkon edustalle suunniteltu tanssimes-
su jouduttiin sateen vuoksi siirtämään 
sisälle, jossa tunnelma oli kuitenkin 
kaikkea muuta kuin kolea.

Sekä nuorten tanssi- ja draamaryh-
mä M18:n vauhdikas esitys että balet-
titanssija Riina Laurilan luotsaama 
Suvivirsi käsiä nostattavine koreogra-
fioineen saivat raikuvat aplodit. Hel-
singin hiippakunnan piispa Teemu 
Laajasalo totesikin saarnansa aluksi, 
että jos saa luterilaiset nostamaan ju-
malanpalveluksessa kätensä ylös, an-
saitsee erityiset aplodit.

MESSUSSA SIUNATTIIN  
Eila Murphy 12. työkaudelle me-
diatutkijaksi FEBC Internationalin 
palvelukseen, Sirpa Rissanen toiselle 
työkaudelle Wind FM -radioaseman 
hankehallinnon tehtäviin Mongoliaan, 
Eeva Vähäsarja kolmannelle työkau-
delle TWR-Euroopan Toivoa naisille 
-työn koordinaattoriksi Euroopan, Kes-
ki-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
alueille sekä Jari Vähäsarja kolman-
nelle työkaudelle digitaalisen median 
kehitystehtäviin.

Lisäksi tehtäviinsä Suomessa siunat-
tiin vapaaehtoiset Toivoa naisille -lähetti-
läät Liisa Heinänen Pirkkalasta ja Kaija 
Luoma Ylöjärveltä, vapaaehtoinen alue-
työntekijä Juha-Petri Tyrkkö Porvoosta 
sekä Sansan seniorityöntekijät Marjut ja 
Amarjit Chugh Helsingistä.

– MINULLE SANSAN KUTSU tulla 
siunattavaksi yhdessä työntekijöiden 
kanssa on osoitus siitä, kuinka paljon 
Sansa arvostaa vapaaehtoisia. Vapaa-

ehtoisiin luotetaan ja he saavat käyttää 
osaamistaan monipuolisesti medialä-
hetystyössä, Liisa Heinänen iloitsi. 

Mongoliassa eletään 
sadonkorjuun aikaa 
− Olen lähetystyön hedelmä. Samalla kun englannin opettajani opetti englantia, hän kertoi minulle 
ensimmäisen kerran Kristuksesta. Meitä oli noin 12, ja meistä tuli Mongolian ensimmäinen seurakunta, 
kertoi mongolialaisen perheradio Wind FM:n ja FEBC-Mongolian johtaja Batjargal Tuvshintsengel. 

Mongoliassa ei tiettävästi 
ollut yhtään kristittyä 
1990-luvun alussa. Nyt 
heitä on 80 000 ja seura-

kuntia noin 650. Nopeasti kasvavalle 
kirkolle on leimallista suuri nuorten 
määrä. Maan reilusta kolmesta miljoo-
nasta asukkaasta peräti 70 prosenttia 
on alle 35-vuotiaita.

− Tämä on sadonkorjuun aikaa. Me-
neepä mihin tahansa seurakuntaan, 
luulee tulleensa nuorten kokoukseen, 
iloitsi Batjargal Tuvshintsengel, joka oli 
toukokuussa järjestettyjen Medialähe-
tyspäivien ulkomainen puhujavieras.

Silti työsarkaa riittää, sillä 97 pro-
senttia mongolialaisista on yhä ei-kris-
tittyjä. Nuori kirkko suuntautuu myös 
ulospäin ja on alkanut lähettää lähetys-
työntekijöitä, erityisesti tiettyihin Aa-
sian maihin.

Risti ja antenni -yhdistelmä
Noin viisi kertaa Suomen kokoisen 
Mongolian väestö on perinteisesti 

paimentolaiskansaa. Edelleen noin 30 
prosenttia väestöstä liikkuu sen mu-
kaan, mistä karjalle löytyy syötävää − 
ja hevosia on enemmän kuin ihmisiä. 
Puolet mongolialaisista asuu pääkau-
pungissa Ulaanbaatarissa.

Wind FM on laajentunut niin, että 
nyt sillä on Ulaanbaatarin aseman li-
säksi 12 paikallisasemaa eri puolilla 
maata. Tavoitteena on saada kymme-
nen uutta asemaa ensi vuoden lop-
puun mennessä. Silloin ohjelmat voi-
sivat tavoittaa jo kaksi miljoonaa mon-
golialaista.

− Aina kun menemme uudelle 
paikkakunnalle, teemme yhteistyö-

tä seurakunnan kanssa. Koska kirkko 
on nuori ja maaseudulla seurakunnat 
vielä nuorempia, kristillinen radio voi 
auttaa niitä. Kutsun tätä risti ja antenni 
-yhdistelmäksi. Yleensä aloitamme ra-
dioaseman seurakunnan tiloissa, jotta 
ristiä voidaan julistaa antennin kautta, 
selvensi Batjargal Tuvshintsengel.

Kansainvälisen medialähetysjärjes-
tö FEBC:n verkostoon kuuluva Wind 
FM ja Sansa ovat tehneet yhteistyötä 
vuodesta 2004. Viime vuosina Sansa 
on auttanut kehittämään muun muas-

sa nuortenohjelmia ja mobiilisovel-
luksia. 

Tällä hetkellä Wind FM:llä on 
noin 35 nuorta ohjelmantekijää. 
Useimmilla ei ole teologista taustaa, 
ja moni tulee radiotyöhön ilman am-
mattikoulutusta.

− Jumala antaa meille näitä nuo-
ria, jotta saamme kouluttaa heitä 
ja antaa heille tilaisuuden käyttää 
omia lahjojaan. Yksi radioaseman  
tavoitteista on myös antaa johtajuus-
koulutusta paikallisseurakunnille.  

Annaleena Pakkanen

Medialähetyspäivät 2020  
järjestetään Seinäjoella
 

  TÄMÄNVUOTISET MEDIALÄHETYSPÄIVÄT oli Sansan,  
Korson seurakunnan ja Vantaan ev.lut. seurakuntien yhteinen tapah-
tuma, jota vietettiin teemalla Näkemisen arvoinen. Päivien päätteeksi 
luovutettiin viestikapula eli radio Seinäjoen seurakunnalle. Seuraavat 
Medialähetyspäivät järjestetään Seinäjoella 16.–17.5.2020. 

Koska kirkko on nuori 
ja maaseudulla 

seurakunnat vielä nuorempia, 
kristillinen radio voi auttaa 
niitä.

Maaria Keskitalo

Medialähetyspäi-
vien päätösmessus-
sa siunattiin neljä 
lähetystyöntekijää 
uudelle työkaudelle 
sekä viisi Sansan 
vapaaehtoista  
tehtäviinsä.
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Nuorten tanssi- ja draamaryhmä M18 esiintyi Medialähetyspäivillä 
useaan otteeseen. Sunnuntain messussa myös seurakunta pääsi 
tanssimaan.

− Rakkaat lähetystyöhön lähtijät ja koko kristillinen seurakunta, kertokaa siis 
rohkeasti maailmalle Kristuksesta. Toimikaa äänenä Jeesuksen häpeämättömälle 
lupaukselle, joka nostaa murtuneet maasta. Lupaukselle, joka antaa jo kerran ku-
kistetuille tulevaisuuden toivon. Lupaukselle, joka kantaa kuolleet Isän luo täydelli-
seen iloon. Hyvät ystävät, nostakaa Jeesuksen nimessä odotukset pilviin, saarnasi 
Helsingin piispa Teemu Laajasalo Medialähetyspäivillä Vantaan Korsossa.

Toiminnanjohtaja Juha Auvinen ja piispa Teemu Laajasalo kuuntelivat, kun Filip Škarica ja 
Gustavo Costa kertoivat M18-ryhmän kuulumisia. Heitä tulkkasi Sanni Frisk. 

 Jasmin Faraj

Maaria Keskitalo Erkki Salo
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Sari Savela

-Tekoälystä puhuttaessa 
ei puhuta teknologiasta, 
vaan ihmisistä, teologi-
an tohtori ja uskonnon-

filosofian dosentti Aku Visala toteaa.
Tekoäly-sana koostuu teosta tai 

keinosta, joka tarkoittaa keinotekoi-
sesti tehtyä. Sanan toinen osa, äly, 
viittaa ihmisen kaltaiseen älykkyy-
teen.

- Ikävä kyllä tekoäly ei ole kovin 
hyvä ihmisen kaltaisessa älykkyy-
dessä. Oikea kysymys on, millaisen 
kuvan inhimillisestä älykkyydestä te-
koäly antaa. Millaista ihmisäly on, ja 
miten sitä voidaan toteuttaa koneel-
lisesti?

Ensinnäkin ihmisäly on sitä, että 
meillä on ongelma ja siihen liittyvä 
yleinen ratkaisumekanismi. Älykkyys 
on ongelman ratkaisua loogisia sään-
töjä käyttämällä.

Tekoälyn kehittämisessä alettiin 
ongelmien ratkaisun lisäksi kiinnit-
tää huomiota siihen, että inhimillinen 
älykkyys liittyy fysikaaliseen toimin-
taympäristöön. Tästä seurasi tavaroi-
ta paikasta toiseen siirtävien robottien 
kehittäminen.

- Edelleen oltiin melko kaukana 
inhimillisestä älykkyydestä, Visala 
kertoo.

Tarvittiin kolmas pala, joka mah-
dollistaa keinoälyn toiminnan sosi-
aalisessa ja moraalisessa ympäristös-
sä. Inhimillinen älykkyys on kykyä 
toimia ympäristössä, jossa on muita 
ihmisiä.

- Ihmisen älykkyys ei ole vain 
pään sisällä, vaan siihen vaikuttaa 
ympäristö. Jotta ihminen voi kehittyä 
älykkäänä oliona, hän tarvitsee yhtei-
söjä, kulttuureja ja erilaisia sosiaalisia 
ja moraalisia sääntöjä, Visala toteaa.

Moraalinen olento, jolla on 
tehtävä
Tutkija Aku Visala pohtii, mitä tar-
koittaa, että ihminen on Jumalan 
kuva. Visala luettelee viisi näkökul-
maa aiheeseen.

- Ensinnäkin ihminen on järkevä 
olento, jolla on tietoisuus moraalista. 
Toiseksi ihmisellä on tietty, Jumalan 
antama tehtävä maan päällä. Kolmas 

viä vaaroja on mietitty paljon.
- Jos ihmisen tehtävä Jumalan ku-

vana on viljellä ja varjella, niin siihen 
kuuluu myös kulttuuri ja teknologia. 
Ihmisellä on kutsumus kehittää tek-
nologiaa ja tiedettä.

Visala näkeekin, että kristittyjen 
tulisi aktiivisesti osallistua tekoälytek-
nologian kehittämiseen, jotta teknolo-
gia olisi inhimillistä ja hyödyllistä.

Tekoälyn kehittymiseen voi liittyä 
myös tiettyjä vaaroja. Ihminen Juma-
lan kuvana ei ole vain väline jonkin 
saavuttamiseksi, vaan itsessään arvo-
kas. Teologiaan kuuluu myös elämän 
rajallisuus.

Tekoälyteknologian tulee palvella 
niitä asioita, jotka ovat ihmiselle Ju-
malan kuvana tärkeitä, arvokkaita ja 
moraalisia.

Teologi Aku Visala muistuttaa, että 
tekoälyn kehittämisen ongelmana on 
ihmisen syntisyys. Itsekkyys ja ah-
neus vaikuttavat tekoälyteknologian 
kehittämiseen, ja siitä syystä kristitty-
jen on tärkeää osallistua siihen.

- Nyt jo nähdään sellaisia ilmiöitä, 
joissa tekoäly vaikuttaa siihen, miten 
ihminen näkee itsensä.

- En ole huolissani siitä, että syn-
tyisi superäly, joka tekisi meistä orjia. 
Näin ei luultavasti tule tapahtumaan. 
Sen sijaan on mahdollista, että kun 
koneet tulevat yhä enemmän osaksi 
ihmisen arkea ja todellisuutta, ihmi-
nen alkaa toimia kuin kone.

Visala kertoo esimerkin seksirobo-
teista, joihin voi liittyä se vaara, että 
ihmiset alkavat ajatella rakkauden 
olevan vain seksuaalisten tarpeiden 
tyydyttämistä. Tai että robotilla olisi 
rooli vanhusten hoidossa.

- Eihän se ole sitä, miten olemme 
rakkauden ymmärtäneet. Rakkaus 
edellyttää vuorovaikutusta ja tiet-
tyä haavoittuneisuutta. Se on kahden 
persoonan välinen kunnioitukseen 
perustuva suhde.

- Onko se myötäelämistä ja huo-
lenpitoa, että vanhukselle lykätään 
robottihylje syliin ihmisen korvikkee-
na? Onko yhteiskunnassamme jokin 
vika, kun laitamme robotit hoitamaan 
vanhuksia? 

Aku Visala: Kristittyjä tarvitaan 
tekoälyteknologian kehittämiseen 

xxx

näkökulma liittyy suhteisiin. Ihminen 
Jumalan kuvana on suhteessa toisiin 
ihmisiin.

Neljänneksi ihmisellä on Visalan 
mukaan kyky ylittää itsensä. Ihminen 
on vapaa ja pystyy voittamaan itsen-
sä. Viides seikka on se, että ihminen 
ei ole täydellinen Jumalan kuva, sillä 
vain Kristus on täydellinen.

Ihminen on sosiaalinen olento, 
mutta keinoäly nykymuodossaan on 
kyvytön sosiaaliseen älykkyyteen. 
Tekoäly pystyy tekemään paljon sel-
laista, mihin ihminen ei ole valmis. 
Mutta on olemassa tietty älykkyyden 
laji, joka liittyy suhteessa ja yhteisössä 
olemiseen. Sitä keinotekoiset järjestel-
mät eivät pysty käsittelemään. Ihmis-
ten toimintaa ohjaa lukuisa joukko 

näkymättömiä sääntöjä.
- Meillä voi olla sosiaalinen robotti, 

joka keskustelee lyhyen keskustelun, 
mutta meillä ei ole sosiaalista robot-
tia, joka on vastuussa tekemisistään.

- Tekoäly ei ole Jumalan kuva, eikä 
voi sellaiseksi tulla, Visala muistuttaa.

Tekoäly ei korvaa ihmistä
Tekoäly voi kuitenkin olla ihmisen 
apulainen, eräänlainen kumppani, 
joka auttaa ihmistä tekemään niitä 
asioita, joita tämä ei halua tehdä. 
Tekoäly ei korvaa ihmistä, eikä sen 
pitäisi muuttaa ihmisten välistä sosi-
aalista elämää liian paljon.

Visala kertoo olevansa tekoälyn tu-
levaisuuden suhteen melko optimisti-
nen, sillä tekoälyn teknologiaan liitty-

Sari Savela

Tekoäly ei ole kovin hyvä ihmisen kaltaisessa älykkyydessä. Parhaimmillaan tekoäly on ihmisen apulainen,  
mutta toisen ihmisen korvikkeeksi siitä ei ole. 

Tekoäly ei ole Jumalan kuva, eikä voi 
sellaiseksi tulla.
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Rukous   

             Rohkeus   

Evankeliumi
Sansan työn vaikutusalue

Rukous   

             Rohkeus   

Evankeliumi

Sansan työn vaikutusalue

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. 

1. Kiitämme Jumalaa vapaaehtoisis-
ta, jotka vierailevat seurakunnissa. 
Rukoilemme lisää vierailijoita erityi-
sesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.

2. Kiitos yhteistyösopimuksista seu-
rakuntien kanssa. Rukoilemme uusia 
sopimuksia erityisesti lähetys- ja 
projektityöntekijöiden tueksi.

3. Rukoilemme, että yhä useampi 
seurakunta innostuu hakemaan San-
san yhteisöjäseneksi. Tavoitteena on 
vähintään sata yhteisöjäsentä vuoden 
2020 lopussa.

4. Herra, siunaa Raamattu kannesta 
kanteen -ohjelmaa (Rkk) syksyn ajan 
toimittavaa Marjaana Kerästä ja oh-
jelmatiimiä sekä jokaista, joka tänään 
kuuntelee ohjelmaa.

5. Rukoilemme viisautta Rkk-oh-
jelman kehittämiseen ja riittävästi 
varoja jatkaa ohjelmaa ensi vuonna-
kin viisipäiväisenä.

6. Herra, tuomme eteesi ekumee-
nisen lähetyspyhän 13.10., jolloin 
lukuisat työntekijät ja vapaaehtoiset 
vierailevat seurakunnissa. Rukoi-
lemme muiden syksyn tapahtumien 
puolesta.

7. Kiinassa, Indonesiassa, Kambo-
džassa ja Thaimaassa kehitellään 
uusia digitaalisia tapoja kertoa Jee-
suksesta. Rukoilemme Päivi ja Ilkka 
Kastepohjalle viisautta, kun he käyvät 
neuvotteluja kumppaniemme kanssa.

8. Herra, varjele Mikael Tunéria 
kuvaus- ja muilla työmatkoilla Tadži-
kistanissa, Uzbekistanissa, Turkissa, 
Thaimaassa ja Kambodžassa.

9. Pyydämme siunausta Eeva ja Jari 
Vähäsarjalle, kun he lokakuussa palaa-

vat Itävallan Wieniin. Anna johdatusta 
ja viisautta töihin sekä riittävää lepoa.

10. Siunaa Marja-Liisa ja David Ezzi-
neä, kun he ovat lähimmäisiä turva-
paikanhakijoille, auttavat ja opettavat 
heitä. Kiitämme Davidia uskollisuudes-
ta, kun hän tekee joka sunnuntaiksi 
arabiankielisen saarnan (sansa.fi/
arabic).

11. Herra, kannamme kasvojesi eteen 
Elina Braz de Almeidan Kroatiassa, Eila 
Murphyn Suomessa, Sirpa Rissasen 
Mongoliassa sekä Tiina Virtasen Hol-
lannissa. Siunaa ja varjele heitä.

12. Pyydämme siunausta Tuula ja 
Matti Korpiaholle, kun he palvele-
vat syksyllä Kroatian evankelisessa 
kirkossa. Kiitämme Jumalaa heidän 
ja myös muiden seniorityöntekijöiden 
uskollisuudesta.

13. Kiitämme Jumalaa suomalaisista 
nuorten aktioryhmistä, harjoittelijoista 
ja vapaaehtoisista, jotka tänäkin vuon-
na ovat mukana Kroatian evankelisen 
kirkon työssä.

14. Rukoilemme, että yhä uusia lapsia 
ja nuoria tulee mukaan Kroatian 
evankelisen kirkon toimintaan. Anna 
heidän kasvaa seurakuntien vastuun-
kantajiksi.

15. Taivaan Isä, varjele ja auta 
Eritrean kristittyjä. Rukoilemme, että 
yhä useampi löytää rohkaisua myös 
radio-ohjelmista.

16. Rukoilemme sopivaa seuraajaa 
Etiopian afarinkielisen radio-ohjelman 
iäkkäälle tuottajalle. Anna myös toi-
meentulon järjestyä, sillä hän menetti 
omaisuutensa uskoon tultuaan eikä 
eläkettä ole.

17. Herra, pyydämme viisautta ja 
johdatusta rekrytointeihin, kun moni 
Sansan työntekijä saavuttaa eläkeiän 
lähivuosina.

18. Rukoilemme viisautta ja Juma-
lan mielen mukaista näkyä Sansan 
hallitukselle, johdolle ja työntekijöille 
ensi vuoden toimintasuunnitelman ja 
talousarvion valmisteluun.

19. Pyydämme siunausta lähetys-
kauppa Putiikin toiminnalle. Kiitämme 
vapaaehtoisista, jotka järjestävät lähe-
tysmyyjäisiä ja pitävät esillä Matka-Pu-
tiikkia eri puolilla Suomea.

20. Rukoilemme, että Mongoliassa 
miehille suunnatut radio-ohjelmat 
tavoittavat runsaasti miehiä ja saavat 
aikaan muutosta. Alkoholismi ja 
perheväkivalta ovat maassa vakavia 
ongelmia.

21. Rukoilemme, että Kambodžas-
sa toimiva perheradio Krusa FM voi 
laajentua myös maakuntiin, joissa 
ohjelmat eivät vielä kuulu.

22. Herra, tuomme eteesi Hongkongin 
ja Manner-Kiinan kristityt. Rukoilem-
me mediatyön tekijöille viisautta, kun 
kristillistä toimintaa rajoitetaan ja 
nettisivuja ja some-kanavia suljetaan.

23. Rukoilemme uuden kiinankielisen 
mobiilisovelluksen markkinoinnin 
puolesta, niin että moni löytää sovel-
luksen ja saa siitä hengen ravintoa.

24. Kiitämme Jumalaa uskollisista 
lahjoittajista. Rukoilemme Sansan 

päättäjille viisautta käyttää jokainen 
lahjoituseuro oikein ja vastuullisesti.

25. Rukoilemme johdatusta ja varoja 
Domini Life -rukoussovelluksen ke-
hittämistyöhön ja eri kieliversioiden 
tekemiseen.

26. Pyydämme siunausta pienryh-
mien syyskauden toimintaan. Taivaan 
Isä, lähetä uusia piiriläisiä ja anna 
syntyä myös uusia piirejä eri puolelle 
Suomea.

27. Herra, tuomme eteesi Seinäjoella 
16.−17.5.2020 pidettävät Medialä-
hetyspäivät ja niiden suunnittelun. 
Kiitämme yhteistyöstä seurakunnan 
kanssa.

28. Rukoilemme, että Israelissa 
sapattikoulun opettajille suunnatut 
koulutusvideot palvelevat lasten hen-
gellisessä kasvatuksessa. Kiitos, että 
tarvittavat ammattilaiset ja rahoitus 
järjestyivät.

29. Herra, anna viisautta ja taitoa 
arabiankielisen Toivoa naisille -työn 
uudelle työntekijälle, kun hän vastaa 
sosiaalisen median kautta tulviviin 
kysymyksiin.

30. Rukoilemme, että Sansan media-
lähetystyö eri muodoissaan tavoittaa 
tänäänkin uusia ihmisiä, ohjaa heitä 
tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja 
löytämään elävän seurakuntayhtey-
den.
 

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri
syyskuu – marraskuu 2019

Rukousaiheita
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41ARABIA ”Rakkaat SAT-7:n 
työntekijät, Jumala siunatkoon 
teitä! Olen jo 15 vuoden ajan 
ollut kanavanne suuri ihailija 

täällä Omanissa. Kiitos siitä, että välitätte 
evankeliumia Jeesuksesta miljoonille ih-
misille. Televisio on aivan erityisen tärkeä 
niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää 
internetiä. He voivat kuulla Jeesuksesta 
vain televisiosta. Kiitos siitä, että välitätte 
suoria lähetyksiä eri tapahtumista. Olin 
kuin liimattuna television eteen ne kolme 
tuntia, jotka lähetitte ohjelmaa One Thing 
-suurtapahtumasta Egyptissä. Olen 
varma, että pastori Samehin koskettava 
opetus auttaa seurakuntia ja erityisesti 
nuoria arabikristittyjä eri puolilla ara-
biankielistä maailmaa.” SAT-7 Arabic

2 DHODIA ”Minulla on vaimo 
ja kaksi poikaa. Vanhemmalla 
pojalla on työpaikka koulussa, 
nuorempi opiskelee vielä. Kas-

voin hindukodissa ja myös oma perheeni 
harjoitti kaikkia hindulaisuuden menoja. 
Sitten vanhempi poika joutui tapatur-
maan. Röntgenissä ei näkynyt lainkaan 
murtumia, mutta vähitellen hänen 
tilansa huononi. Ensin hän oli sairaa-
lassa viisi kuukautta eikä saanut apua, 
sitten veimme häntä kolmen kuukauden 
ajan poppamiesten luokse. Sitten minä 
sairastuin, enkä pystynyt kävelemään. 
Nuorempi poika kaatui ja loukkaantui, 
eikä hänkään pystynyt liikkumaan. Emme 
päässeet omin avuin edes vessaan. Lan-
koni ehdotti, että pyytäisimme rukousta. 
Ensin kieltäydyin. Kun kaikkien meidän 
tila vain paheni, hän ehdotti sitä uudes-
taan. Silloin suostuin. Hän vei meidät 
naapurikylään, jossa seurakunta rukoili 
puolestamme monta päivää. Pastori kertoi 
meille Jeesuksesta ja evankeliumista. 
Jumala kosketti, ja paranimme ihmeelli-
sesti. Pastori kertoi meille myös dhodian-
kielisistä ohjelmista. Kuuntelimme niitä 
ensin hänen kodissaan. Ohjelmien kautta 
ymmärsimme, että Jeesus on ainoa Juma-
la, joka voi antaa ihmiselle uuden elämän. 
Saimme kokea sen itse, ja se muutti koko 
ajattelutapamme. Elämäämme tuli ilo. 
Kävimme kasteella ja aloimme käydä 
seurakunnassa. Kiitos Jumalalle ihanista 
radio-ohjelmistanne. Niiden opetukset 
tukevat sitä, mitä kuulemme seurakun-
nassa. TWR-Intia

3 FARSI “Lapsuudestani asti nou-
datin kaikkia islamin vaatimuk-
sia. Jokin aika sitten alkoi tuntua, 
että säännöissä ja rukouksissa 

ei ollut mitään mieltä, joten hylkäsin ne. 
Aivan sattumalta löysin tv-kanavanne. 
Ystävien kautta sain käsiini Raamatun. 
Kun kristitty ystävä rukoili puolestani, 
minut täytti uskomaton voima, ja aloin 
itkeä. Uskon nyt, että tämä on ainoa tie ja 
totuus. Haluaisin jättää elämäni Jeesuk-
selle. Auttaisitteko minua, koska en tiedä, 
miten se tehdään?” SAT-7 Pars

4 INDONESIA Trifena, 43-vuotias 
nainen, maanviljelijä: ”Ohjel-
massa puhuttiin Vanhan testa-
mentin Hannasta. Opin häneltä 

paljon. Hän ei suuttunut, vaan vastasi 
kauniisti, kun Eeli epäili hänen olevan 
juovuksissa. Hän oli sinnikäs, ja Jumala 
vastasi. Kannan usein huolta elämästäni. 
Minulla on kaksi lasta, joiden koulutta-
minen maksaa. Välillä rahaa on vähän, 
koska sato on ollut huono. Mutta kiitän 
Herraa, että rahat ovat aina riittäneet 
jotenkin ja lapset ovat saaneet jatkaa kou-
lussa.” TWR-Indonesia

5 KHMER  ”Olen perheeni ainoa 
Jeesukseen uskova. Mieheni on 
armeijassa ja meillä on neljä 
lasta. Toivoa naisille on todella 

hyvä ohjelma. Meillä on paljon vaikeuk-
sia, mutta ohjelmasta saan aina iloa, loh-
dutusta ja rohkaisua. Sen kautta tiedän, 
etten ole vaikeuksissa yksin, vaan Jeesus 
on kanssani. Mies ja lapset eivät vielä 
usko. Rukoilisitteko, että Jumala tekisi 
työtään heidän sydämissään. Joskus mies 
on minulle vihainen uskoni johdosta. Se 
sattuu, mutta tiedän, että Jeesus haluaa, 
että rukoilen kärsivällisesti perheeni puo-
lesta.” Krusa-FM, TWR-Kambodža

6 MAITHILI ”Isäni on maanvilje-
lijä, joka on tehnyt koko elämän-
sä kovasti työtä elättääkseen 
perheensä. Hän ei halunnut olla 

missään tekemisissä uskonnon kanssa. 
Kuulumme alhaiseen kastiin, ja olemme 
kokeneet sen vuoksi paljon ikävyyksiä 
kylässämme. Ehkä isä ei siksi halunnut 
kuullakaan uskonnosta. Sitten tuli päivä, 
jolloin isä sattui kuulemaan radiosta 
puhetta omalla kielellään, maithiliksi, ja 

”Elämäämme tuli ilo”

se muutti kaiken. Hän tajusi kuulleensa 
joskus jotain samanlaista hindiksi, mutta 
ei ymmärtänyt kieltä hyvin. Sen jälkeen 
koko perhe alkoi kuunnella ohjelmaanne. 
Jotkut meistä ovat jo tulleet kristityik-
si. Rukoilisitteko, että koko perheelle 
tapahtuisi sama. Kaikki on tapahtunut 
maithilinkielisten ohjelmienne johdosta.” 
TWR-Intia

7 THAI ”Kiitos rohkaisevasta kir-
jeestänne ja kirjasta, jonka lähe-
titte. Tuntui kuin se olisi kertonut 
minun elämästäni. Sitten kirjan 

päähenkilö alkoi uskoa Jeesukseen, ja 
Jeesus auttoi häntä. Minä sen sijaan olen 
vasta tutustumassa Jeesukseen. Pidän 
todella paljon Sydänystävä-ohjelmasta.” 
FEBC-Thaimaa

8 TURKKI ”Katsojien soitot suo-
raan lähetykseen ovat tehneet 
minuun suuren vaikutuksen. Ne 
osoittavat, että meillä kaikilla on 

samoja ongelmia. Nyt myös tajuan, että 
täällä Turkissa on muitakin minun kaltai-
siani uskovia.” SAT-7 Türk

Matti Korpiaho
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Paluupostia

Haluaisin jättää elämäni Jeesukselle.  
Auttaisitteko minua, koska en tiedä,  
miten se tehdään?

Kuuntelija- ja katsojapalautetta



Pipo 12 € UUTUUS! 
Materiaali pehmeä puuvillajer-
sey, sisältää n. 5 % elastaania. 
Hengittävä ja kevyt kangas. Värit: 
Punainen tai harmaa. Sydäntun-
nus. TN-tuote.

Connie Palm
101 aarretta Raamatusta 
jotka jokaisen lapsen pitäisi 
kuulla 14,90 € UUTUUS! 

Jukka Norvanto
Hedelmästään puu tunnetaan 
25 € UUTUUS! 
Kirjan mukaan parhaiten hedel-
mää tuottavat puun oksista ne, 
joissa on sopivasti taakkaa tai-
vuttamaan niitä sivulle.

lahetyskauppa.fi

Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien 
Putiikkiin!
Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, olet lähettämässä ilosanoman ja viemässä 
avun sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla voit ilahduttaa itseäsi tai 
ystäviäsi mukavilla lahjoilla.
Nyt on hyvä aika hankkia lukemista syksyn pimeneviin iltoihin tai miettiä jopa 
joululahjoja. Selaile ja tee löytöjä – anna hyvän kiertää!

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

2-osainen Joulukirkkomatka 1,20 €/kpl. UUTUUS! 
Tarkemmin seuraavalla aukeamalla.

Jos asioit 30.11. mennessä,  
osallistut arvontaan!
Voitot:
1. Ekoradio
2. Jokipiin pellavapyyhkeet (2 kpl)
3. Pirkko ja Terttu Välimäki, 
Sydän rauhan saa -cd
4. Villasukat
5. Sansan valokynä

Kun asioit Putiikissa tai lähetät lomakkeen 
30.11.2019 mennessä, olet mukana arvonnassa. 
Voit osallistua myös pelkästään arvontaan, 
lomake seuraavalla sivulla.

Päivän Tunnussana 2020 6,50 € 
ja 7,50 € UUTUUS! 
Vuoden jokaiselle päivälle kak-
si raamatunlausetta. Kartonki, 
pienempi koko: 8 cm x 12 cm.  
Kartonki, isompi koko: 16,50 x 
11,50 cm. 

UUTUUKSIA JA TARJOUKSIA

Sansan toimistolla 
avoimet ovet
Keskiviikko 20.11.2019 klo 13–18
Munckinkatu 67, Hyvinkää. 

Tutustu toimintaamme, taloon ja 
Lähetyskauppa Putiikkiin.
Kahvia, ohjelma- ja laulutuokioita. 
Mukana mm. toiminnanjohtaja Juha Auvinen. 
Osta samalla joululahjat kätevästi Putiikista! 
Kerää porukka ja tule kauempaakin! 
Ilmoita yli 10 hengen ryhmä etukäteen. 
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti p. 050 564 3541, 
pirjo.hyovalti@sansa.fi 

Tervetuloa!
Sansan henkilökunta 
Medialähetys Sanansaattajat

Muistivihko 6 € UUTUUS! 
Kaunis kierrevihko muistiinpa-
noja varten. Sis. 9 kuvaa raama-
tunjakeilla tai mietelauseilla. 
TN-tuote.

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

Joulusanoma 2019 6 € UUTUUS! 
Suomen Raamattuopiston Säätiön 
joululehti.

sansa.fi

Pekka Simojoki
Farsi Nordic Praise cd 15 € /kpl tai 
100 € /10 kpl. Sansan tuottama 
Pekka Simojoen Nordic Praise -levy 
farsin kielellä. Laulajana mm.  
Gilbert Hovsepian.



12   Lähde 3/2019

ÄÄNITTEITÄ
(11) Raamattu kannesta kan-
teen -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 kirjoit-
tamia Raamattu elämään -sarjan 
kirjoja on ilmestynyt 54. 
TARJOUS! Koko sarja 540 € 
(Yksittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Herran päivän odotus 17,90 €
1. ja 2. Tessalonikalaiskirje
Särkyneen sydämen profeetta 
17, 90 €
Jeremia ja Valitusvirret

Jukka Norvanto
Eedenistä itään ja takaisin 25 € 

Ihmisen pelastustie alusta 
loppuun
(12) Rajatonta rakkautta 4 € 
TARJOUS! 
Tahtoisin olla hyödyksi 3 € 
TARJOUS!

(13) Jani Heinineva (Toim.)
#Voima365 26,90 € UUTUUS!  
Päivähartauskirja nuorille, vuo-
den jokaiselle päivälle. Kirjoitta-
jina nuoret ja nuorisotyöntekijät 
ympäri Suomea. Kirjan tuotolla 
tuetaan nuorisotyötä Kroatiassa 
Sansan kautta.

(14) Juha Vähäsarja
Keskelle elämää 15 € UUTUUS! 
66 hartautta sisältää jakeita  
jokaisesta Raamatun kirjasta. 
Niiden äärellä pohditaan Jumalan 
armon syvyyttä arjen keskellä.

Juha Vähäsarja
Joka päivä varjelet tieni 25 €
Lapsen lailla 9 € TARJOUS!

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

Saara Kinnunen
Äidin ikävä 26,50 € UUTUUS!

Viisikielinen 25 € (isompi koko) 
tai 20 € (pienempi koko)
Noin 800-sivuinen laulukirja. Yli 
400 laulua, joissa korostuvat he-
rätys, luottamus Jumalan sanaan 
sekä lohdutus ja ilo kaikille tar-
jolla olevasta pelastuksesta Jee-
suksessa Kristuksessa. Sisältää 
tekijäluettelon. Nyt muovitetut 
kannet ja foliointi. Sansa on yksi 
julkaisijoista.

(15) Isotekstinen Raamattu 25 €
Tekstin koko isompi ja sisältää 
liiteosat ja kaksi lukunauhaa. Si-
dottu, sivukoko 148 x 218 mm. 
92-käännös.

Farkkuraamattu 28 €
Vetoketjullinen rippi- ja koulu-
raamattu. Farkkukannessa oikea 
tasku muistilappuja varten. Mo-
nipuoliset kartta- ja liiteosat ja 
kaksi lukunauhaa. Sivukoko  
100 x 150 mm. 92-käännös.
 
(16) Psalmit 8 € TARJOUS! 
Psalmit lippakirjaformaatilla. 
Kaunis lahjakirja, jonka aukeama 

avautuu yhdeksi sivuksi. Sopii 
pieneenkin taskuun.

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

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

Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 € 
Vie lukijansa ihmiskaupan maa-
ilmaan Euroopassa ja erityisesti 
Kyproksessa, jossa kirjoittaja on 

työskennellyt ihmiskaupan  
uhrien ja heidän lastensa  
keskuudessa.

Nabeel Qureshi
Totuus jihadista 15 € 
Kristityksi kääntyneen muslimin 
henkilökohtainen, haastava ja 
kunnioittava puheenvuoro  
moniin islamilaista ”pyhää  
sotaa” koskeviin kysymyksiin.

Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 € 
Tämä kirja kertoo V. Koskisen  
värikkäästä ja vaiherikkaasta 
elämästä.

LAHJAKIRJOJA
(18) Sari Savela 
Sanoja sinulle – Onneni on 14 €

(19) Riitta Lemmetyinen
Kyynel ja kiitos 25 € UUTUUS! 
Pieniä tarinoita suurista asioista.
Tuon taivaallista 23 €
Arki- ja juhlahetkiin löytyy Juma-
lan sana siunaukseksi, hymyksi, 
lohdutukseksi ja rohkaisemaan.

12 1413 15
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Pia Perkiö – Anita Polkutie
Jättijuhla − Jouluenkelin tarinat 
8 € TARJOUS!
Kuusi jouluista tarinaa lapsille ja 
lapsenmielisille.

LAPSILLE ja 
VARHAISNUORILLE
(20) Täällä on Jeesus 9 € 
TARJOUS! 
Kannet ja sivut ovat pahvia.

(21) Mirja Sevon (suom.)
Joulun lahja 6 € TARJOUS!

Soile Jokimies − Gill Guile
Etsi & löydä:
Kertomus Jeesuksesta 7 € 
TARJOUS!
Löytämisen riemua joulukerto-
muksen äärellä. Kovakantinen.

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

Michael Berghof
100 rakasta raamatun- 
kertomusta 12 € 

Yli 3-vuotiaille 
Ensimmäisenä jouluna 8 €
Kertomus ensimmäisestä 
joulusta, Mariasta, Joosefista ja 
Jeesus-lapsesta. Tarrakirja.

Jerry B. Jenkins
Lento seikkailuun:
Tuho Yukonin territoriossa 10 € 
Sopii n. 10-vuotiaille.

Katariina ja Tero Rautio
Kadonnutta kirkkovuotta 
etsimässä 15 €
Sopii 8–12 vuotiaille.

MUSIIKKIA
(22) Pekka Simojoki
Häikäisevän kirkas cd 20 €
Jatkoa Ylistys-levylle. Sovituk-
set Markku Perttilä. Upeat so-
listit, soittajat ja EtCetera-kuoro 
luovat jälleen huikean musiikil-
lisen matkan.   
                 

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

Pekka Laukkarinen
Unelmia cd 12 € TARJOUS!
Gloriaa cd 10 € TARJOUS!
Ihmettelen cd 10 € TARJOUS!

(23) Minna Pyysalo & 
Jukka Salminen
Riiraa Rokka cd 20 € 
Lauluja lapsenmielisille.

SANSA-TUOTTEITA 
Termosmuki 15 € UUTUUS!
Värit: Valkoinen tai hopea. Mukin 
toisella puolella teksti punaisel-
la: Toivo, vapaus, ilo, usko, rauha, 
lämpö, rakkaus. Vastaavasti toi-
sella puolella maailman kartta ja 
teksti Hope on Air! sansa.fi          

KORTTEJA
Sansan hengelliset joulukortit
1-osaiset:
(1) Jouluenkeli Kannessa: Joulu-
rauhaa. Takana: 
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan 
teille ilosanoman, suuren ilon 
koko kansalle. Tänään on teille 
Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja.” Kuva: Vastavalo. 
UUTUUS!
(2) Joulutervehdys kuudella 
kielellä (suomi, ruotsi, englanti, 
arabia, hindi, kroatia).  
Kuva: Shutterstock. UUTUUS!
(3) Perhejoulu, kannessa: Läm-
pöistä Joulua! Takana: ”Me käym-
me joulun viettohon!”  
Kuva: Satu Salminen.
(4) Joulun rauhaa, kannessa: 
Joulun rauhaa! Takana: ”Maa-
ilman vaivaan syntyi Herra tai-
vaan. Kristityt riemuitkaa päällä 
maan.” (VK 35:1). 
Kuva: Shutterstock. 
(5) Den stora glädjen (ruotsiksi) 
kannessa: God jul och Gott nytt 
år! Takana: ”Ära ske Herran nära 
och fjärran!” Psalmbok 28:1. 
Kuva: Shutterstock. 

2-osaiset (sisältää kirjekuoret): 
(6) Joulukirkkomatka UUTUUS! 
Sisällä: ”Kunnia Jumalalle kor-
keuksissa, ja maassa rauha ihmis-
ten kesken, joita kohtaan hänellä 
on hyvä tahto!” (Luuk. 2:14) sekä: 
Rauhallista joulua ja siunattua 
uutta vuotta! Kuva: Shutterstock. 

(7) Lahjojen tuojat, kannessa: 
”Me näimme hänen tähtensä 
nousevan taivaalle ja tulimme...” 
(Matt. 2:2). Sisällä: Jouluevanke-
liumi (Luuk. 2:1–20) sekä: Rau-
hallista joulua ja siunattua uutta 
vuotta! Kuva: Shutterstock.
(8) Kuninkaat, kannessa ”Älkää 
pelätkö! Minä ilmoitan teille suu-
ren ilosanoman… Sisällä: Joulue-
vankeliumi (Luuk.2:1–20) sekä: 
Rauhallista Joulua ja Siunattua 
Uutta Vuotta! 
Kuva: Shutterstock.

Joulukorttien hinnat
1-osaiset: 0,90 €/kpl, 7 €/10 kpl, 
16 €/25 kpl, 30 €/50 kpl,  
55 €/100 kpl.
2-osaiset (sis. kuoret):  
1,20 €/1 kpl, 11 €/10kpl,  
22 €/25kpl, 40 €/50kpl,  
70 €/100 kpl.

Sansan pakettikortit 1 €/10 kpl
(9) Hyvää Joulua!  
Kuva: Ari Suomi.
(10) Onnea!  
Kuva: Johanna Ervast. 

Tarrat 
Enkeli- ja kukka-aiheita  
1,50 €/arkki, 16 tarraa arkilla.
Raamatunlauseita  
2,20 €/arkki12 tarraa arkilla.
Jouluisia 2,20 €/arkki 8 tarraa 
arkilla.

(24) Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa  
lyhytaaltoaluetta. Veivigeneraat-
torilla ladattava akusto. Ei sisällä 
paristoja, joita voi tarvittaessa 
laittaa kolme. 

(25) Plasmasytytin 29 €
Sähkökäyttöinen, ladattava,  
mukana USB-kaapeli. Sansan 
logo. Lahjapakkaus.

Pellavapyyhkeet 17 € /kpl tai 2 
kpl/ 29 € TARJOUS!
Laadukas, kotimainen Jokipiin 
Pellavan tuote. Kaksi pyyhettä 
lahjarasiassa. Koivikko- tai sy-
dänkuvio harmaan sävyissä,  
koko 45 cm x 55 cm. Mukana 
Sansan tunnus.

Puuvillakassi 4 € tai 10 €/3 kpl 
TARJOUS!
Laadukas, ekologinen. Sopii  
kantohihnamitoituksen ansiosta 

kädessä ja olalla kannettavaksi. 
100 % puuvillaa. Koko n. 38 cm 
x 42 cm. Väri punainen.

Jouluservietit 4,20 €/pkt
Tekstit: Joulurauhaa tai Teille on 
syntynyt Vapahtaja. Värit: tum-
manpunainen ja -vihreä sekä  
valkoinen. Sisältää 20 kpl.

Muut servietit 4,20 €/pkt
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan  
yhdessä, Siunaus matkassasi ja 
Ole Jeesus kanssamme. Värit:  
keltainen, viininpunainen, samp-
panja, valkoinen, limetinvihreä. 
Sisältää 20 kpl.
Tekstit englanniksi: Blessings, 
God bless you and keep you tai 
God is Love. Värit: tummansini-
nen, sininen ja valkoinen.

Lautasliinat 4,50 €–5,90 €/pkt
Hinta koon mukaan, koot 33 cm 
x 33 cm tai 40 cm x 40 cm. Teks-

1 2

4 5

6 7

3

9

8
10

ti: Siunaa Jeesus ruokamme, ole 
aina luonamme. Toisistamme kii-
tämme. Siunaa myöskin päiväm-
me. Tai: Siunaa Jeesus ruokamme, 
ole aina luonamme. Auta meitä 
muistamaan, että kaiken sulta 
saan. Värit: keltainen, viininpu-
nainen, valkoinen, joulunpunai-
nen. ja -vihreä Sisältää 20 kpl.

Kosketuskynä valolla 4 €
Mukana kuulakärkikynä ja 
led-valo. Teksti: Valoa kansoille. 
www.sansa.fi. Sansan oma tuote.
 
(26) Magneetti + 
muistilehtiö 3,50 €
Jääkaappimagneetin 
koko: n. 60 x 60 mm, 
lehtiö n. 60 x 90 mm 
Teksti: Rukoile - Odota - 
Luota. Sansan logo,  
Medialähetys Sanan-
saattajat. Kuva: Kiinalai-
nen tyttö. la

he
ty

sk
au

pp
a.

fi

Putiikin verkkosivuilla, lahetyskauppa.fi, on lisää Sansan joulu- ym. kortteja saatavana.
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Toivoa naisille 
-tuotteita
(27) Termosmuki 15 € UUTUUS!
Väri: Valkoinen tai hopea. Mukin 
toiselle puolella teksti punaisel-
la: Toivo, vapaus, ilo, usko, rauha, 
lämpö, rakkaus ja vastaavasti toi-
sella puolella TN-sydäntunnus ja 
teksti: toivoanaisille.fi 

(28) Muistivihko 6 € UUTUUS!
Kaunis kierrevihko muistiinpa-
noja varten. Sis. 9 kuvaa raama-
tunjakeilla tai mietelauseilla.

Tuubihuivi 5 € UUTUUS!
Väri valkoinen. Sydäntunnus.Toi-
voanaisille.fi

(29) Kynttilä 5 €
Sydämen mallinen kynttilä ja 
lasijalka. Väri punainen. Koko: 
93 x 93 x 25 mm. Pakattu lahja-
rasiaan.  

Kahviliinat 4,20 €/pkt  Värit pu-
nainen ja painatus valkoinen tai 
valkoinen ja painatus punainen 
(sydäntunnus). Sisältää 20 kpl.

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

(30) Magneetti + muistilehtiö 
3,50 €
Jääkaappimagneetin koko n. 60 
x 60 mm, lehtiön koko n. 60 x 
n. 90mm.Teksti: ”Minä annan 
teille uuden sydämen ja teidän 

sisimpäänne uuden hengen.” 
Hes. 36:26. Sydäntunnus Toivoa 
naisille. 

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

MUITA TUOTTEITA
(31) Adventtikalenteri 2019, 
Joulupiha 7,50 € UUTUUS! 
Adventtikalenteri on Anita Pol-
kutien ja kirjailija Pia Perkiön 
yhteistyö. Kalenterin iloinen ja 
värikäs kuva täydentyy ja runo-
muotoinen tarina etenee luuk-
kujen auetessa. Takasivulla on 
aiheeseen johdattava runo ja vä-
ritettävä kuva. Julkaisijana Suo-
men Lähetysseura.

Tyynyliinat 18 € UUTUUS!
Painokuvassa niitynkukkaset. 
Pohja valkoinen. Teksti punaisel-
la: Sinua siunata tahdon. Koko: 
50 cm x 60 cm.
Painokuvassa lampaat. Pohja 
valkoinen. Painatuskuvio ja teks-
tin väri: Sininen tai punainen. 
Teksti: Nuku hyvin. Päivän touhut 
taakse jää, minua jo väsyttää. Kii-
tos, että nukkumaan, peiton alle 
mennä saan. Hyvää yötä Jumala. 
Siunaa meitä kaikkia. Koko: 50 
cm x 60 cm.

(32) Kaulahuiveja 10 €
Perinteinen kambodžalainen 

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

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

Villasukat 20–25 €/kpl
Kauniita, hyvälaatuisia, Sansan 
työn ystävän tekemiä sukkia. 
Sekä miehille että naisille.

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 31.12.2019 
saakka tai niin kauan kuin tava-
raa riittää. Lähetyksiin lisätään 
toimituskulut.

Lähetyskauppa Putiikki Hyvin-
kään toimitalossa, Munckinkatu. 
67, on avoinna keskiviikkoisin 
klo 10−15. 

KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:
Sansan 1-osaiset joulukortit: 1.  ______ kpl (Uutuus!)  2.  ______ kpl (Uutuus!)  3. Perhejoulu ______ kpl   
4. Joulun rauhaa ________ kpl 5. Den stora glädjen ______ kpl 
Sansan 2-osaiset kortit: 6. Joulukirkkomatka ______ kpl (Uutuus!)  7. Lahjojen tuojat ______ kpl 
8. Kuninkaat ______ kpl 

Sansan pakettikortit: 9. Hyvää Joulua ______/nippu  10. Onnea! ______ /nippu 

MUUT TUOTTEET  
 
 
 
 
 
NIMENI  
Lähiosoite  
Postinumero ja toimipaikka  
Puhelin                                                  Sähköposti

Medialähetys
Sanansaattajat
maksaa
postimaksun

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Arvonnassa ovat mukana 30.11.2019 mennessä Putiikissa asioineet tai lomakkeen täyttäneet. Tarjoukset voimassa 31.12.2019 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 
Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 050 564 3541/Putiikki, s-postitse: pirjo.hyovalti@sansa.fi tai kotisivun kautta: joko sansa.fi tai 
lahetyskauppa.fi. Lähetyskauppa Putiikki Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10–15. 

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

27

32
33

 Osallistun vain arvontaan    Tilaan ilmaisen Lähde-lehden näytenumeron   
 Sallin nimeni rekisteritallennuksen

Lähde-lehden kestotilaus 35 €/vuosi ja vuosikerran 40 €/vuosi (kotimaa ja pohjoismaat).
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KIRJE KENTÄLTÄ ”Evankeliumin tekeminen näkyväksi on SAT-7:n satelliittitelevision toiminnan kannustin”, kertoo  
seniorityöntekijä David Ezzine Sansasta. Davidin oma ohjelma, arabiankielinen Kotikirkko, alkoi SAT-7:ssä  
11 vuotta sitten. Keväällä 2008 Pohjois-Afrikan televisioruutuihin tuli näkyviin ensimmäisen kerran  
kristityn marokkolaisen kasvot.  

  ”OLIN TEHNYT ohjelmia muille 
satelliittitelevisioille vuodesta 1995 
lähtien. Samana vuonna 1995 mar-
raskuussa perustettiin myös SAT-7 
Larnakassa Kyproksella”, muistelee 
David Ezzine.  Englantilainen tohtori 
Terence Ascott näki silloin unelmien-
sa toteutuvan. Television avulla evan-
keliumin äärelle pääsi nyt miljoonia 
perheitä, joille evankeliumi oli ollut 
tavoittamattomissa.

Tänä päivänä SAT-7 lähettää ohjel-
mia ympäri vuorokauden arabiaksi 
kahdella kanavalla sekä farsin kielellä 
ja turkiksi kumpikin omalla kanaval-
laan. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 
500 miljoonaa ihmistä voi katsoa oh-
jelmia, joista 80 prosenttia on samalta 
alueelta lähtöisin olevien kristittyjen 
tekemiä.

Pohjois-Afrikan kirkko on kasva-
nut merkittäväksi viime vuosina. Sii-
tä huolimatta monet kristityt elävät 
uskoansa salassa ja ovat eristyksissä 
voimatta osallistua yhteisiin jumalan-
palveluksiin. Televisio-ohjelmista on 
tullut heidän seurakuntansa. Niistä 
he saavat opetusta Raamatusta ja nä-

Televisio-ohjelma on monelle seurakunta 
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 

kevät muita oman maansa Kristuk-
seen uskovia kansalaisia.

SAT-7 SAA viikoittain tuhansia 
yhteydenottoja katselijoilta. Huoli-
matta internetin rajoituksista tietyissä 
maissa, SAT-7:n vaikutus netissä on 
kasvamassa nopeasti. Joka kuukausi 
sen YouTube-videoita ladataan yli 1,7 
miljoonaa kertaa. Facebookin kautta 
se tavoittaa vielä enemmän ihmisiä.

”Kotikirkko-ohjelmani on nyt 
muuttumassa”, tuumailee David.  Jo 
tänä syksynä on tarkoitus kohden-
taa ohjelma enemmän ei-kristityil-
le. ”Mielessäni on aina ollut ohjelmia 
toteuttaessani sekä hengellisen tuen 
tarpeessa olevat kristityt että musli-
mikatsojat.  Nyt kuitenkin olemme 
suunnittelemassa ohjelmaa musli-
meille.”

”Puolituntisen ohjelman nimikin 
tulee muuttumaan ja asiasisältö on 
auki. Syksystä taitaa tulla työntäytei-
nen”, David ennakoi. Loppusyksystä 
on tarkoitus kuvata Ranskassa 26 uut-
ta ohjelmaa. 

Marja-Liisa Ezzine Sansan kuva-arkisto

DAVID JA MARJA-LIISA Ezzi-
ne jatkavat maahanmuuttajatyötä 
Suomessa. ”Katekismusopetus on 
huomattavasti vähentynyt, mutta 
raamatunopetus lisääntynyt”, kartoit-
taa David hieman pettyneenä.  Uusia 
kristinuskosta kiinnostuneita ei tule 
esille entiseen tapaan.  ”Onkohan 
meiltä kaikonnut innostus turvapai-
kanhakijoiden saavuttamiseen?” Asia 
askarruttaa Ezzineitä.

Raamatunopetuksella on nyt pää-
paino. Maahanmuuttajien kielitai-
to ei vielä riitä ymmärtämään monia 
Raamatun opetuksia. Kielenkäyttö ja 
sanojen merkitys ovat outoja. Vanhan 
testamentin historiallinen puoli on 
hyvin vieras ja aiemmin kotimaassa 
saatu opetus väärä.

”HELMIKUUSSA 2016 minut 
esiteltiin Skypen välityksellä arabil-
le, joka oli ollut kristitty jo kauan. Ja 
mikä yllätys, tämä mies oli se sama 
Daoud (David), jonka näin tv:ssä Ba-
gdadissa ja jota vihasin! Hän tervehti 
minua leveästi hymyillen ja ystävälli-
sin sanoin.”

”Keskusteltuani Skypessä häpesin 
sitä, että olin vihannut tätä rakkau-
dellista miestä. Hän kertoi minulle ja 
kahdelle ystävälleni hyvin selvästi Ju-
malan rakkaudesta, joka tuli ilmi Jee-
suksessa. Hän opetti minulle totuutta 
Skypen kautta, ja kun hän tuli Suo-
meen, hän vieraili luonamme Punai-
sen Ristin vastaanottokeskuksessa.” 
Näin kertoo mies Bagdadista, joka 
kutsuu Ezzineitä perheekseen. Irakis-
sa vihattu tv-ohjelma muuttui onnelli-
seksi kohtaamiseksi Suomessa. 

Sa
ri 

Sa
ve

la

Joka kuukausi sen YouTube-videoita 
ladataan yli 1,7 miljoonaa kertaa.

Jopa 500 mijoonaa ihmistä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa voi katsoa 
SAT-7 satelliittitelevision ohjelmia.

David ja Marja-Liisa Ezzine jatkavat myös maahanmuuttajatyötä Suomessa.
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LÄHTEELLÄ  Jaakobin poika Joosef joutui kokemaan suuria vastoinkäymisiä elämässään. 
Mutta läheinen suhde Jumalaan auttoi häntä kestämään. Joosefin uskollisuus toi lopulta koko kansalle 
avun ja siunauksen.

Tiina Virtanen ja Sari Savela

Raamatun kertomuksessa 
Joosefista (1. Moos. 40) ker-
rotaan kahdesta vangista, 
jotka olivat kumpikin näh-

neet oudon, pelkoa herättävän unen. 
He saivat kuulla Joosefin kyvystä 
tulkita unia ja tulivat hänen luokseen. 
Joosefin heille antama vastaus on 
mielenkiintoinen: ”Unien selitykset 
tulevat Jumalalta” (jae 8). Joosef tiesi, 
että hänellä oli hyvin erityinen lahja 
sekä nähdä unia että tulkita niitä. 

Kristinusko on ollut Mongoliassa 
vain 28 vuotta. Monet siellä ajatteli-
vat, että kristinusko on samanlainen 
uskonto kuin buddhalaisuus tai hin-

dulaisuus. Monet muuallakin ajatte-
levat, että on yksi Jumala, jonka luok-
se on monia teitä. Joosefilta opimme, 
että usko Jumalaan ei ole uskonto, 
vaan se on läheinen suhde Luojan 
kanssa. Joosefin vastauksesta voimme 
kuulla ikään kuin hän sanoisi: ”En 
minä ole mitään, kaikki tulee Jumalal-
ta.” Meillä voi olla paljon kokemusta 
tai koulutusta, mutta älkäämme luot-
tako niihin, vaan siihen, mitä Pyhä 
Henki haluaa sanoa meille. 

Sanan totuutta ei pidä vesittää
Joosef aloitti hengellisen työnsä pe-
rustuen siihen, kuka Jumala on – ei 
siihen, kuka hän itse oli. Syntiinlan-
keemuskertomuksessa saatana käytti 
häpeää, syyllisyyttä ja syntiä syyttääk-
seen ja tuomitakseen ihmisen. Mutta 
Jumala on Jeesuksessa avannut oven, 
jonka kautta meillä voi olla rehellinen 
ja avoin suhde Jumalan kanssa, eikä 
meidän tarvitse enää kantaa synnin 
tuomaa syyllisyyttä ja häpeää. Jos ih-
misen elämässä on paljon syntiä, hän-
tä hallitsee pelko. Mutta jos elämme 
armahdettuina, voimme olla vapaita 
ja kiitollisia, ja uskallamme pyrkiä lä-
heiseen suhteeseen Herran kanssa. 

itseämme Jumalan silmin, ei maail-
man silmin, sillä Jumala katsoo meitä 
rakkaudessa. Se, mitä olen Kristuk-
sessa, on tärkeämpää kuin mikään 
muu identiteetti, joka minulla voi 
olla. 

Jumala käytti Joosefia hänen elä-
mänsä synkimmässä vaiheessa. In-
himillisesti katsoen hänellä ei ollut 
toivoa, ei ulospääsyä tilanteestaan 
eikä etenkään menestystä. Jumala ei 
näe meitä vain menestyksen hetkinä, 
vaan myös synkimmissä hetkissä. 

Koko kansan näkökulmasta kat-
sottuna Jumala koulutti ja valmis-
ti kansaansa Joosefin uskollisuuden 
kautta nostamalla hänet Egyptin pää-
ministeriksi ja niin siunaamalla koko 
kansaa.  

Elämässä on erilaisia kausia. Jos-
kus tuntuu kuin olisi talvi, jolloin 
kaikki on jäässä. Haluan rohkaista si-
nua. Jos elämässäsi on nyt talvi, niin 
kevät kyllä tulee. Jumala haluaa käyt-
tää sitä kevättä elämässäsi. 

Teksti on muokattu Batjargal Tuvshint-
sengelin raamattuopetuksesta Medialä-
hetyspäivillä.

Jumala näkee minut

Kun Jeesus eli maan päällä, hän ei 
ylpeillyt asemastaan, vaan sanoi: 
Minun ruokani on, että teen lähettäjä-
ni eli Jumalan tahdon. Palatkaamme 
mekin takaisin perusasioihin niin, 
että kaikki elämässämme tulee Her-
ralta. 

Joosefin vastaus juomanlaskijal-
le oli, että hänet palautetaan entiseen 
asemaansa. Mutta leipurille vastaus 
oli, että hänet teloitetaan kolmen päi-
vän kuluessa. 

Meidän aikanamme näyttää, että 
hävetään puhua totta siitä, mitä ta-
pahtuu seurakunnissa ja niiden ulko-
puolella. On yhteiskunnallisia asioi-
ta, joista me kristityt tieten tahtoen 
vaikenemme. Mutta hyvään uutiseen 
Jeesuksesta liittyy aina huono uuti-
nen. ”Jos uskot Jeesukseen, pelastut 
- -mutta jos et usko, et pelastu.” ”Sil-
lä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen 
elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, 
se ei pääse näkemään elämää, vaan 
Jumalan viha pysyy hänen yllään 
(Joh. 3:36).” Joosef ei epäröinyt kertoa 
leipurille huonoja uutisia. Mekään 
emme saisi epäröidä tai vesittää Ju-
malan sanan totuutta. 

Työn tulosta ei aina näe
Juomanlaskija säästyi juuri niin kuin 
Joosef oli sanonut. Mutta sitten Raa-
mattu sanoo, että hän unohti Joosefin 
kahdeksi vuodeksi. Miltä mahtaa tun-
tua, kun on itse auttanut toista, joka 
lupaa muistaa sen eikä sitten muista-
kaan? Joosef ei kuitenkaan suuttunut. 
Meidänkin on hyvä muistaa, että 
Jumala osoittaa meille rakkauttaan 
ehdoitta, jolloin me voimme tehdä sa-
moin arjessamme. Monesti kylvötyön 
tulosta ei näe. 

Mongoliassa olemme ensimmäi-
sen sukupolven uskovia. Meillä ei 
ollut kristillistä perintöä eikä aiem-
pia uskovia sukupolvia opettamas-
sa. Seurakunnat ovat nuoria ja monet 
uskovat ovat hengellisesti hyvin riip-
puvaisia pastoristaan tai jopa lähetys-
työntekijästä. Mutta meillä on suuri 
unelma ja näky, että maamme saisi 
muuttua evankeliumin kautta. Ym-
märrämme, ettemme ehkä ehdi näh-
dä tuloksia oman elämämme aikana. 
Haluamme antaa kaikkemme Herran 

työssä, jotta seuraava sukupolvi saisi 
korjata sadon. 

Myös synkimmissä hetkissä 
Jumala näkee
Ajatus inhimillisestä menestyksestä 
haastaa minua. Paavali sanoi, että 
se mikä hänelle oli voitto, oli tap-
pio ja tappio oli voitto. Kun Jeesus 

tuli maan päälle, hän antoi aivan 
kaiken. Hän rakasti meitä ehdoitta 
riippumatta menneistä, nykyisistä tai 
tulevista synneistämme. Voisimmepa 
mekin samalla tavoin ehdoitta rakas-
taa muita ihmisiä.

”Herra antoi Joosefin onnistua kai-
kessa (1 Moos 39:23).” Me haluamme, 
että meilläkin on tällainen läheinen 
suhde Jeesukseen, jotta hän voi antaa 
meidän menestyä siinä mitä teemme. 
Kristittyinä on hyvä oppia katsomaan 

Shutterstock

Usko Jumalaan ei 
ole uskonto, vaan se 

on läheinen suhde Luojan 
kanssa.

Haluamme antaa 
kaikkemme Herran 

työssä, jotta seuraava suku-
polvi saisi korjata sadon.
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Marja Soikkeli

Taiwanilla radiostudio Voice 
of Salvation (Pelastuksen 
ääni) on julkaissut pitkään 
valmisteilla olleen mobii-

lisovelluksen. Sovelluksesta löytyy 
muun muassa 16 eri radio-ohjelma-
sarjaa lapsille ja aikuisille. ”Älykän-
nykän kautta ohjelmia voi kuunnella 
koska tahansa ja isovanhemmat voi-
vat esimerkiksi kuunnella ohjelmia 
lastenlasten kanssa. Tämä on huikea 
juttu”, kertoo radiostudion johtaja 
Brad Yu radiosunnuntaina eräässä 
pienessä seurakunnassa Taipeissä.  

Voice of Salvationin (VOS) näky 
on, että kiinalaiset ympäri maailman 
kuulisivat pelastuksen äänen. Uusi 
tekniikka avaa tähän hyviä mahdol-
lisuuksia. Esimerkiksi Sansan tuke-
maa Avoimin silmin -ohjelmaa voitiin 
kuunnella ennen vain lyhytaaltora-
diolla. Nykyään ohjelman voi löytää 
netistä, ja ohjelmaa jaetaan WeChatis-
sa, joka on kiinalaisten käyttämä so-
siaalisen median palvelu. Uuden mo-
biilisovelluksen kautta ohjelmaa voi 
kuunnella nyt myös vaikkapa Yhdys-
valloissa tai Euroopassa. 

Sovelluksen avulla voi kertoa 
evankeliumia naapurille 
Lähetystyö on yhteistyötä. Sain olla 
saarnaamassa jumalanpalveluksessa, 
jossa myös esiteltiin uutta sovellusta. 
VOS:in tiimistä olivat mukana Brad 
Yu, Becky ja Summer. Radiosunnun-
taina opetettiin myös, miten medi-
an kautta voi kertoa evankeliumia 
naapurille. Taiwanilla monilla on 
älypuhelimet. Naapurille voi vaikka 
ladata uuden sovelluksen ja kertoa, 
että ohjelmista löytyy ratkaisuja 
monenlaisiin kysymyksiin. Nuorille 
on tarjolla apua erilaisiin ongelmiin, 
kuten ahdistukseen ja yksinäisyyteen. 
Sansan tukeman ohjelman kautta 

Uuden mobiilisovelluksen kautta  
ohjelmia kuunnellaan ympäri 
maailmaa 

ihmisiä johdatetaan myös Jeesuksen 
tuntemiseen. 

Heti mobiilisovelluksen julkaisun 
jälkeen käyttäjiä oli jo satoja. Tavoittee-
na on, että vuoden loppuun mennessä 
sovelluksella olisi jo 100 000 käyttäjää. 
Vaikeutena on se, että Kiinan viran-
omaiset eivät salli Googlen tai Applen 
sovelluskauppojen toimintaa Kiinas-
sa, eli latauslinkkejä täytyy lähettää tai 
sijoittaan muihin ilmaisiin pilvivaras-
toihin. 

Mobiilisovelluksen parhaita 
suosittelijoita ovat innokkaat 

seurakuntalaiset, jotka halua-
vat kertoa asiasta naapurille. 

Tavoitteena on, että 
vuoden loppuun 

mennessä sovelluksella olisi 
jo 100 000 käyttäjää.

Ideasta medialähetyksen 
välineeksi

  SOVELLUSKEHITYSTYÖSSÄ tarvitaan 
sitkeyttä. Vaikka Sansan ja VOS:in (Voice of 
Salvation) suunnitelmissa oli, että sovellus val-
mistuu 2017, se valmistui 2019. Oma työnsä on 
sovelluksen tutuksi tekeminen ja sen käytön 
opetus. 

Marraskuu 2016. Kehitystyö aloitettiin Sky-
pe-neuvottelulla englanniksi: mediakehitys-
johtaja Ilkka Kastepohja keskusteli Skypen 
kautta Brad Yun kanssa sovelluksen tekemi-
sestä.

Helmi-maaliskuu 2017. Taipeissa pidettiin 
yhteispalaveri, jonka yhteydessä Kastepoh-
ja koulutti VOS:in sovellustiimiä. VOS piti 
ensimmäisen varsinaisen kehityskokouksensa. 
Tämän jälkeen Brad Yu otti yhteyttä vapaaeh-
toistyöntekijä Lee’hin, joka on sovellusten ja 
kotisivujen ammattilainen. 

Huhtikuu 2017. Brad Yu otti yhteyttä Me-
book-yhtiöön, joka on tehnyt sovelluksia 
Taiwanin suurimmalle englannin kielen opet-
tamiseen erikoistuneelle yritykselle. Brad kes-
kusteli VOS-sovellukseen liittyvistä ideoista ja 
esitti monia kysymyksiä. 

Kesäkuu 2017. Ilkka Kastepohja tuli Taipeihin 
pitämään toisen sovelluskoulutuksen. Kesä- ja 
heinäkuussa pidettiin sovellustiimin kokouk-
sia, joissa aiheina sovelluksen nimi, toiminnot, 
ulkoasu ja tyyli.

Huhtikuu 2018. Kastepohja tuli jälleen koulut-
tamaan. Samalla matkalla tutustuttiin Taiwa-
nin suurimman kiinankielisen kristillisen 
tv-aseman sovellukseen ja vierailtiin tv-ase-
malla saamassa oppia sovelluksen tekoon.

Touko-kesäkuu 2018. Tunnusteltiin yhteis-
työmahdollisuuksia VOS:in kotisivut luoneen 
ThinkYes-yhtiön kanssa. Myös eräältä toiselta 
yritykseltä saatiin ajatuksia kehitystyöhön; 
molemmilta yrityksiltä pyydettiin tarjoukset 
sovelluksesta. Huolellisen pohdinnan jälkeen 
päädyttiin yhteistyöhön ThinkYes-yhtiön 
kanssa. 

Elokuu 2018. VOS:in hallitus hyväksyi so-
velluskehittämisen aloittamisen. Lukuisia 
yksityiskohtia käytiin läpi ThinkYes-yhtiön 
kanssa. Yritys aloitti Android-version kehitys-
työn syyskuussa. 

Helmikuu 2019. Sovelluksen Android-ver-
sio julkaistiin Google Play -kaupassa. Ennen 
julkaisua VOS:in työntekijät alkoivat levittää 
tietoa asiasta ja valmistella sovelluksen mark-
kinointia. Sovellusta on markkinoitu VOSin 
kotisivuilla, virallisella Line-tilillä, Facebookis-
sa, ”radiosunnuntaissa” ja vierailujen yhtey-
dessä. 

Syyskuu 2019: Ilkka Kastepohja tapaa uudes-
sa roolissaan Aasian aluepäällikkönä Brad Yun 
TWR:n kokouksessa, jonka aikana on tarkoitus 
keskustella myös mobiilisovelluksesta.  

Sovelluksen markkinointia ja käytön opetta-
mista jatketaan niin, että vuoden lopulla sovel-
luksella olisi 100 000 käyttäjää. 
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Juha Auvinen

Teologian tohtori Jukka 
Kääriäinen on hoitanut 
kirkon lähetysteologin 
virkaa vuoden alusta. Sitä 

ennen hän toimi seitsemän vuotta 
systemaattisen teologian apulais-
professorina Taiwanin Hsinchussa 
seuraten vanhempiensa Taimo ja 
Raili Kääriäisen jalanjäljissä. Sitä en-
nen Hsinchussa syntynyt ja kasvanut 
Jukka opiskeli ja toimi seurakunta- ja 
opiskelijapappina Yhdysvalloissa 19 
vuotta.

Kääriäinen kokee olevansa perus- 
identiteetiltään kolmannen kulttuu-
rin lapsi. Suomalaisuus, kiinalaisuus 
ja amerikkalaisuus ovat muokanneet 
hänen ajatteluaan ja sitä, miten hän 
kokee uskonsa ja paikkansa tässä 
maailmassa. 

- Koti on minulle ennen muuta 
uskon- ja perhekysymys. Minun ko-
tini on kristillinen usko ja Kolmiyh-
teinen Jumala. Sitten koti on vaimo 
Laura – hänkin lähetyslapsi – ja tyt-
täret Jemina ja Aliina. Koti on suh-
de, ei paikka. 

Yhteisöllisyys rakentaa 
ja rohkaisee
Kiinalaisessa maailmassa perhe ja 
suku ovat Kääriäisen mukaan yhteis-
kunnan perusarvo. 

- Kun minulle tarjottiin työpaik-
kaa Kirkon lähetystyön keskuksessa, 
koimme, että se oli Jumalan johda-
tusta. Taiwanilla meidän ei tarvin-
nut mainita mitään työn sisällöstä 
tai paikasta. Kaikki ymmärsivät, että 
tämä on minulle loistava mahdolli-
suus hoitaa Kouvolassa asuvia iäk-
käitä vanhempiani. Olen elänyt koko 
aikuisuuteni ulkomailla ja kaukana 
heistä. 

Kääriäisen mukaan yhteisöllisyyt-
tä eri kulttuureissa ilmentää elämä 
perheessä ja Jumalan perheessä. Hän 
uskoo, että myös Suomen seurakun-
nissa voisi olla enemmän aitoa koh-
taamista ja välittämistä, jakamista, 
yhdessä rukoilemista ja toisen tuke-
mista. 

- Esimerkiksi Taiwanilla sunnun-

- ”Lupaus on Kristus minussa, ei 
minä uusissa olosuhteissa”, kirjoit-
ti lähetystyöntekijä Elisabeth Elliot 
miehensä Jimin tultua tapetuksi 1956 
Ecuadorissa. Jos ymmärrämme Ju-
malan lupauksen niin, että tämän 
maailman kauheudet eivät voi koh-
data kristittyä ja lähetystyöntekijää, 
sorrumme menestysteologiaan.

Kääriäinen muistuttaa, ettei lu-
paus myöskään aina tarkoita, että 
evankeliumi välttämättä etenee näh-
tävällä tavalla. Esimerkkinä hän mai-
nitsee Adoniram Judsonin (1788–
1850) Burmassa. Elämänsä aikana 
Judson ei nähnyt yhtään uskoon tul-
lutta ihmistä, mutta kuolemansa jäl-
keen kristillinen kirkko juurtui ja al-
koi kasvaa Burmassa. 

- Lupaus tuo mukanaan sekä kär-
simystä että kärsivällisyyden ja nöy-
ryyden oppimista. Pyydän isältä, 
niin kuin lapsi, saada sitä mikä on 
minulle parhaaksi. Jos otamme Ju-
malan lupauksen todesta, olemme 

Jumalan lupaus kantaa 
kirkon lähetystyötä

tain messun jälkeen yhteisellä ate-
rialla kohtaa ihmiset eri tasolla kuin 
suomalaisilla kirkkokahveilla. Mes-
sussakin rukoillaan yhteen ääneen. 
Myös työpaikalla teologisessa semi-
naarissa rukoilimme säännöllisesti 
toistemme puolesta. Siinä elämä kos-
kettaa elämää ja tutustuu työtoverei-
hin ja -yhteisöön syvemmällä tasolla, 
mikä tukee toisia myös hengellisesti. 

- Arvostan sitä suuresti, koska 
tunnistan, että elämäni varrella mo-
net ovat rukoilleet puolestani. 

Jumalan lupaus kantaa
Yhdysvalloissa Jukka Kääriäinen 
väitteli teologian tohtoriksi Fordha-
min katolisessa yliopistossa luteri-
laisesta missiologiasta. Väitöskirjan 
otsikko on suomeksi Lähetys nousee 
Jumalan lupauksesta. 

- Raamatun perussanoma on 
evankeliumin lupaus, Jumala tunne-
taan myös lupauksistaan. Jumalan 
lupaus sisältää kaiken hyvän, kaikki 

siunaukset ja lahjat, mitä Kolmiyh-
teinen Jumala haluaa meille antaa 
Kristuksen kautta Pyhän Hengen 
voimassa. Tämän lupauksen tulisi 
määritellä ja ohjata myös lähetystä, 
kirkon missiota.

Esimerkiksi Roomalaiskirjeen lu-
vun 8 jakeiden 28–30 ”Me tiedämme, 
että kaikki koituu niiden parhaaksi, 
jotka rakastavat Jumalaa…” kieli-
opillinen muoto on lupaus. Lupaus 
on se, että Kristuksen tähden, lop-
pujen lopuksi kaikki menee hyvin, 
Jumalan tahdon mukaan. Tähän no-
jaaminen arkielämän tuskissa vaatii 
kuitenkin kärsivällisyyttä. 

- Filippiläiskirjeessä 3:10 Paavali 
kirjoittaa ”Minä tahdon tuntea Kris-
tuksen ja hänen ylösnousemuksen-
sa voiman ja tulla hänen kaltaisek-
seen…” Siihen samaistumme, mutta 
torjumme seuraavan kohdan: ”…
osallistumalla hänen kärsimyksiinsä 
ja kuolemaansa.” Ajattelemme, ettei 
tuo kuulu lupaukseen.  

Jukka Kääriäisen kuva-arkisto

MUKANA MISSIOSSA Kirkon lähetysteologi Jukka Kääriäisen työhuoneen seinällä lukee: ”Herra, ota kaikki 
mitä olen, mutta älä anna minulle ikävystyttävää elämää.” Kääriäisen elämän- ja työhistoria kertoo, että 
Jumala käyttää häntä monin tavoin. Eikä elämä ole tylsää.

Jukka Kääriäisen mukaan Suomen kirkko on tehnyt hyvää ja vahvaa lähetystyötä yli sadan vuoden ajan eri 
muodoissaan ja eri puolilla maailmaa. Hän haluaa uskoa seurakuntien hengellisen ja taloudellisen tuen 
jatkuvan myös tulevaisuudessa, vaikka kirkon rakenteet ja talous muuttuvatkin.
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Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311, 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt varat käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen, 
internetin ja muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun 
mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa (kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa 
(uudet digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).

YLEISVIITTEET:
2222 33338  Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 30007          Aasian teemavuosikeräys 2019, mediatyö
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11046  Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
2222 11088 Hindinkielinen TN
2222 11004  Intian radio-ohjelmat
2222 11101  Intian tv-ohjelmat
2222 11114  Orijankielinen TN
2222 11033  Tamilinkielinen TN

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

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA 
KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14069  David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 14108  Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14205  Israelin opetusvideosarja, 
 Caspari- keskus (heprea)
2222 17105  Kazakinkielinen TN
2222 14111  Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö
2222 15039   SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja 
 nuorten tv-ohjelmat
2222 15107  SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset 
 aikuisten opetusohjelmat
2222 14072  SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv- ohjelmat
2222 15204  Turkin radio-ohjelmat
2222 15055  Turkin tv-ohjelmat
2222 15042  Turkinkielinen TN

Kuukausilahjoittajaksi
  KUUKAUSILAHJOITTAMINEN on sujuva, vaivaton ja 

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

Viitenumeroin
  JOKAISELLE SANSAN OHJELMALLE ja työmuodolle  

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

 YHDEN RADIO-OHJELMAN hinta on 130 euroa ja paikallis- 
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Indonesian, Kambodžan, Kroatian,  
Mongolian, Thaimaan ohjelmat). Suomenkielinen Rkk-ohjelma 150  
euroa  (15 min). Kaikki tv-ohjelmat 300 euroa. Lisätietoa: Pirjo Hyövälti, 
p. 050 564 3541, pirjo.hyovalti@sansa.fi

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

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

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

LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 20055   Braz de Almeida
4444 10010  Ezzine 
4444 11019  Kastepohjat
4444 20042  Kroatian-työ yleisesti
4444 10023  Murphy 
4444 10078  Rissanen
4444 10049  Tunér
4444 10036  Virtanen
4444 10065  Vähäsarjat

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

koko ajan lapsen asemassa, luottaen 
isän hyvään, viisaaseen rakkauteen. 

Vanhurskauden syvä tarve
Taiwanilla Kääriäinen opetti viime 
vuodet Martti Lutherin ristin teo-
logiaa. Hän alkoi ymmärtää, miten 
keskeinen Lutherin määritelmä ihmi-
sestä, simul justus et peccator, saman 
aikaisesti vanhurskas ja syntinen, on. 

- Nykyihminen ei enää kielelli-
sesti tai sisällöllisesti ymmärrä, mitä 
tarkoittaa vanhurskas. Maallistuneet 
ihmiset kuitenkin syvästi kaipaavat 
vanhurskautta, sitä, että on tarpeeksi 
hyvä ja riittää. Tämä on syvä yleisin-
himillinen tarve. 

- Vanhurskauden hengellinen kai-
puu kanavoituu usein uraan, per-
heeseen, teknologiaan, liikuntaan, 
rakkauteen, politiikkaan. Ihmisen 
sielu tarvitsee saman hyväksynnän 
ja siunauksen, jonka Isä lausui Pojan 
kasteessa: ”Sinuun minä olen mielty-

nyt.” Tämä siunaus lausuttiin ennen 
Jeesuksen julkisen työn alkua, ei lo-
pussa ”arvosanana.”  

- Evankeliumi tarjoaa tätä. Ih-
minen riittää Jumalalle Kristuksen 
tähden, ei itsensä takia, Kääriäinen 
korostaa. Kun riität, voit vihdoin le-
vätä. Tämä siunaava lupaus vapaut-
taa elämään Jumalalle ja muille, jopa 
unohtamaan itsensä. Tätä vanhurs-
kauttaminen tarkoittaa.

- Kristittyinä meidän tulisi olla 
vakuuttuneita Jumalan hyvyydes-
tä Kristuksen tähden. Lutherin si-
mul-ajatus on psykologisesti terve: 
Minä olen vajavainen, syntinen ihmi-
nen, epävarma itsestäni. Mutta saan 
varmuudella luottaa Kristukseen ja 
elää ilosta käsin. Tätä vapauttavaa 
lupausta kirkko ja kristityt saavat ja-
kaa nöyrästi ja rohkeasti. Juuri tätä 
ilosanomaa kaivataan tänäänkin. 

Ryhmäkuva Kiinan luterilaisen seminaarin oppitunnilta Taiwanissa. 
Keskellä Jukka Kääriäinen ja vieraileva luennoitsija Dr. Timothy Wengert 
ja heidän ympärillään teologian opiskelijoita.

Jukka Kääriäisen kuva-arkisto
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Merja Kauppinen

-Moni aasialainen jou-
tuu jättämään tutun 
kasvu- ja asuin- 
ympäristönsä ja 

muuttamaan kaupunkiin, koska siellä 
on tarjolla enemmän opiskelupaikko-
ja ja työtä. Elämä suurkaupungissa ei 
välttämättä ole mieluisin vaihtoehto, 
vaan enemmän pakon sanelemaa.

Kasvoton suurkaupunki ei suo sitä 
turvaa, johon on kotiseudulla tottu-
nut. Jokainen kaipaa tulla nähdyksi ja 
rakastetuksi, mutta suuren ihmispal-
jouden keskellä ihminen jää helpos-
ti yksin. Elämä on pelkkää opiskelua 
tai työtä, eikä elämällä tunnu olevan 
tarkoitusta. Pelkästään jokapäiväinen 
selviytyminen suurkaupungissa ai-
heuttaa monelle stressiä.

”Olen kuunnellut Perheradiota parin 
päivän ajan. Minulla oli työtä kaukana 
maalla, mutta nyt olen taas Bangkokissa 
ja ilman töitä. Siksi on liikaa aikaa ajatel-
la. Seurustelusuhteessakin on ongelmia. 
Voiko Jumalalta pyytää apua missä ta-
hansa asioissa ja ongelmissa? Jos minulla 
on ongelmia, voinko soittaa radioasemal-
le ja puhua niistä?” Tämä palaute on 
thaimaalaiselta kuuntelijalta ja kuvaa 
hyvin sitä yksinäisyyttä, minkä suur-
kaupungin vilinässä voi kohdata. 

Kännykässä kaikki mediat
Aasiassa asuu kaksi kolmasosaa maa-
ilman ihmisistä ja yli 80 prosenttia 

sansa.fi/aasia löydät lisää uutisia, 
videoita, palautteita ja tietoa Aasian 
työstä.  Monessa Aasian maassa ra-
diotyötä tehdään perhenäkökulmasta 
ja ohjelmissa kerrotaan, kuinka voi 
elää hyvää, toisia kunnioittavaa, ra-
kastavaa ja tasapainoista elämää.

”Mieheni oli väkivaltainen. Rukoilin 
omaa jumalaani, mutta se ei auttanut. 
Etsin radiosta jotain. Ensin tuli islami-
lainen kanava, sitten buddhalainen. En 
halunnut kuunnella kumpaakaan. Sitten 
löysin kristillisen perheradion. Ohjelmas-
sa sanottiin, että perhe- ja muu väkival-
ta on väärin. Se kosketti minua. Toisena 
päivänä sain miehenikin kuuntelemaan 
samaa kanavaa. Viikon kuluttua etsimme 
kirkon ja saimme ottaa Jeesuksen sydä-
meemme”, viestittää kambodžalainen 
kuuntelija.

Sansa tukee kristillistä perhera-
diotyötä Aasiassa yhteistyökumppa-
niensa FEBC:n (Far East Broadcasting 
Company), VOS:n (Voice of Salva-
tion) ja TWR:n (Trans World Radio) 
kautta Indonesiaan, Intiaan, Kazaks-
taniin, Kambodžaan, Kiinaan, Mon-
goliaan, Thaimaahan ja Japaniin. 

Mediasta löytyy turva  
kasvottomassa suurkaupungissa 

ei-kristityistä. Näin ollen on itsestään 
selvää, että medialähetystyötä on 
suunnattava nimenomaan Aasian 
suurkaupunkeihin. Mediaa on käytet-
tävä monipuolisesti, sillä evankeliu-
mi on tarjottava niiden välineiden 
kautta, joita ihmiset käyttävät. Radio, 
televisio, internet ja sosiaalinen media 
ovat kaikki käytössä suurkaupun-
geissa. 

Kännykkä on osa suurkaupungin 
asukkaan arkea, ja se kokoaa yhteen 
kaikki edellä mainitut mediat. Moni 
vilkuilee kännykkäänsä muutaman 
minuutin välein selaillen uutisia, 
vaihtaen kuulumisia, hoitaen asioita, 
katsellen kuvia ja videoita tai etsien 
tietoa. Työ- tai koulumatkat kuljetaan 
usein julkisilla liikennevälineillä, ja 
niissä yleinen näky on ihmiset napit 
korvissaan ja kännykät käsissään.

Suoraa vuorovaikutusta sosi-
aalisessa mediassa
Myös kristilliset toimijat ovat jou-
tuneet opettelemaan uutta tekno-
logiaa ja suuntaamaan viestinsä ja 
ohjelmansa uusien viestintäkanavien 
mukaisesti. Toki perinteiset radio- ja 
televisio-ohjelmat ovat edelleen tuo-

tannossa, mutta nykyään moni haluaa 
katsoa ja kuunnella ohjelmia silloin 
kun itselle sopii.

”Olen 26-vuotias ja ollut kristitty nel-
jä vuotta. Kuuntelin ennen ohjelmianne 
joka ilta radiosta, mutta nyt kuuntelen 
netistä. On hienoa, kun voin kuunnel-
la monta ohjelmaa peräkkäin”, kirjoittaa 
kiinalainen kuuntelija.

Tätä päivää on myös suora vuo-
rovaikutus ihmisten kesken sosiaali-
sessa mediassa. Siellä voidaan muo-
dostaa ryhmiä, joissa keskustellaan 
kristillisistä asioista tai juuri kuullusta 
ohjelmasta. Ohjelmien tekijät voivat 
myös kohdata yksittäisen ihmisen, 
vastata tämän tarpeisiin ja auttaa tätä 
eteenpäin uskon tiellä. Ketään ei pidä 
jättää yksin ongelmiensa kanssa.

Aasian radiotyö vahvistaa 
perheitä
Tänä vuonna Sansan painopisteenä 
on ollut Aasia. Teemavuotemme, Yh-
teys kotiin – perheradiotyö Aasiassa, 
on kuljettanut meitä keväällä Kambo-
džaan, kesällä Mongoliaan ja nyt syk-
syllä ovat vuorossa Aasian suurkau-
pungit. Olemme ottaneet yhteyksiä 
koteihin. Verkkosivuiltamme www.

FEBC

Aasian suurkaupungeissa on valtavat mahdollisuudet evankeliumin kertomiselle. Sosiaalinen media ja 
verkko tavoittavat hyvin ihmisiä perinteisten medioiden ohella. 

Evankeliumin kertomiseen on käytettävä keinoja, joilla kustannustehokkaasti tavoitetaan mahdollisimman paljon ihmisiä.

Ei
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Monelle aasialaiselle kännykkä on tärkein 
media-alusta ja ainoa väylä, josta voi
saada tietoa kristinuskosta. 
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Mikko Hurskainen hallituksen jäsen

Evankeliumia median murroksessa
  MEDIAT OVAT MURROKSESSA eri puolilla maail-

maa. Aasialaisia ihmisiä tavoitetaan evankeliumin äärelle 
parhaiten joko mobiililaitteen tai radioaaltojen välityksellä. 
Televisio ja tietokone täydentävät toisiaan vastaanottimi-
na. Sansa medialähetysjärjestönä pyrkii käyttämään eri 
medioita mahdollisimman tehokkaasti.

ERI MEDIOISSA ON hyvät ja huonot puolensa. Radio- 
aaltoja on vaikea vastustajan pysäyttää, mutta toisaalta 
kuuntelijapalautteen saaminen voi olla vaikeaa. Meni-
kö evankeliumi perille? Palautetta pyritään keräämään 
yhteistyökumppaneiden välityksellä. Mobiilisovellukset, 
nettisivut, videot ja podcastit mahdollistavat seurannan ja 
useasti myös palautekanavan. Toisaalta digitaalisten verk-
kosivujen ja sovellusten toimintaa on helpompi valvoa ja 
  estää, koska lähettävää tahoa on helpompi seurata. Emme 
  halua yhteistyökumppaneitamme vaaraan pyytämällä 
   jotain sellaista, mikä on erityisen riskialtista. 

     MEDIAVALINNASTA RIIPPUMATTA tarvitaan   
     myös läsnäoloa, kohtaamista ja keskustelua yhteis-

työkumppaniemme ja evankelioivia ohjelmia seuraavien 
kanssa, jotta saataisiin palautetta siitä, mikä toimii ja mikä 
ei. Lisäksi pitää lähettää ihmisiä, joko vierailemaan yhteis-
työkumppanien luona tai pysyvämpään lähetystyöhön, 
kuten Kastepohjat Aasiaan.

IHMISTEN LÄHETTÄMISEEN ja evankelioimistyön 
tekemiseen – työn suunnitteluun, toteutukseen ja rapor-
tointiin sekä matkustamiseen – tarvitaan rahaa ja ihmisiä. 
Kutsun sinut rukoilemaan, vapaaehtoiseksi, vaikuttamaan 
seurakunnassasi ja antamaan rahaa evankeliumin lähettä-
miseen. Mikään ei jää Luojaltamme huomaamatta ja kaikki 
tuki on tärkeää. 

TUNNEN RAUHAA SYDÄMESSÄNI, kun olen tehnyt 
hyvää evankeliumin edistämiseksi. Mitä enemmän hyvän 
tekeminen kirpaisee tai mitä enemmän koen vastustusta, 
sitä suuremmalta rauha tuntuu, kun työ on tehty. Tunnet-
ko sinä samoin? 

Ari Suomi

Jesajan kirjasta pitkälle Jeremian kirjaan ja 
kirjeet tessalonikalaisille   RAAMATTU KANNESTA 

KANTEEN kuuluu Radio Deissä 
taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 89,0 
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeen-
linna 105,9 MHz, Joensuu 107,4 MHz, 
Jyväskylä 94,1 MHz, Kajaani 100,0 MHz, 
Kemi 100,5 MHz, Kokkola 104,3 MHz ja 
91,8 MHz, Kouvola 96,2 MHz, Kristii-
nankaupunki 89,5 MHz, Kuopio 106,1 
MHz, Lahti 106,4 MHz, Lappeenranta 
96,0 MHz, Lohja 107,2 MHz, Mikkeli 87,8 
MHz, Oulu 106,9 MHz, Pori 95,7 MHz, 
Raahe 95,2 MHz, Rovaniemi 93,4 MHz, 
Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki (Lapua) 
89,4 MHz, Tampere 98,8 MHz, Turku 
107,3 MHz ja Vaasa 98,8 MHz.
 Järviradiossa: Alajärvi 100,1 MHz 
ja 107,9 MHz (Lehtimäki), Helsinki 
103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 MHz, Jämsä 
(Mänttä-Vilppula) 107,5 MHz, Kannus 
92,7 MHz, Kauhajoki (Isojoki) 98,3 MHz, 
Kaustinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7 
MHz, Kouvola 91,0 MHz, Kuopio 102,9 
MHz, Lestijärvi 99,1 MHz, Mikkeli 97,6 
MHz, Oulu 107,4 MHz, Parkano 99,6 
MHz, Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 
87,9 MHz, Pylkönmäki 90,5 MHz, Pori 
95,4 MHz, Rauma 107,7 MHz, Riihimäki 
104,9 MHz, Saarijärvi 90,5 MHz, Salo 
102,9 MHz, Savonlinna 89,6 MHz, Sei-
näjoki 99,1 MHz, Tampere (Nokia) 107,4 
MHz, Turku (Lieto) 88,0 MHz, Vaasa 
103,0 MHz, Viitasaari 89,6 MHz, Vimpeli 
89,7 MHz ja Äänekoski 102,8 MHz.

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

 RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN -radio-ohjelma on neljän-
nellä kierroksella. Syksyllä käydään läpi 
Jesajan kirjan loppu, pitkälle Jeremian 
kirjaa ja kirjeet tessalonikalaisille. Runsaan 
5,5 vuoden aikana tutkitaan koko Raamat-
tu, lähes jae jakeelta. Syyskuun lopusta 
joulukuun alkuun edetään seuraavasti:

SYYSKUU
Viikko 39 Jes. 52:13-Jes. 58:14

LOKAKUU
Viikko 40 Jes. 59:1-66:24
Viikko 41 1. Tess. 1:1-2:13
Viikko 42 1. Tess. 2:14-5:3
Viikko 43 1. Tess. 5:4-2. Tess. 2:10
Viikko 44 2. Tess. 2:11-3:18, Jer. 1:1-15

MARRASKUU
Viikko 45 Jer. 1:16-6:30
Viikko 46 Jer. 7:1-16:21
Viikko 47 Jer. 17:1-25:38
Viikko 48 Jer. 26:1-33:26

JOULUKUU
Viikko 49 Jer. 34:1-45:5 

RAAMATTUA OPETTAA radio-
pastori Jukka Norvanto. Toimittajana 
ja juontajana toimii Marjaana Keränen. 
Mukana lähetysaiheisia ja Sansan työhön 
liittyviä haastatteluja.

MEDIALÄHETYS SANANSAAT-
TAJIEN (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 inter-
netin kautta Sansan omilta audiosivuilta 
sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät lisäksi jo 
radioidut opetukset ja tulevien opetusten 
päivittäiset otsikot.

 Omaan älypuhelimeensa tai taulu-
tietokoneeseensa voi ladata mobiiliso-
velluksen, jonka avulla opetukset ovat 
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa. 
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja 
Windows-versiot.  

Sansalaisena

Radio

Marjaana Keränen
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Tapahtumia syyskuun lopulta marraskuun loppuun 
 ▶ 21.9. KYYJÄRVI Kirkko, Tuli-

harjuntie 18, klo 9.30–15 Pohjoi-
sen Keski-Suomen rovastikun-
nan lähetystapahtuma, mukana 
Eeva ja Jari Vähäsarja.  

 ▶ 22.9. ESPOO/Espoonlahti 
Kirkko, Kipparinkatu 8, klo 11 
messu, Eeva ja Jari Vähäsarja. 
Messun jälkeen lounas ja Toivoa 
naisille -iltapäivä, Vähäsarjat.  

 ▶ 22.9. PELKOSENNIEMI Kirkko, 
Kirkkotie 10, klo 10 messu, saar-
na Arja Savuoja. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus, Toivoa naisille 
Kambodžassa, Savuoja. 

 ▶ 24.9. JÄRVENPÄÄ Kirkon-
kulman sali, Kirkkotie 6, klo 14 
Medialähetyspiiri, Työ TWR:ssä ja 
Toivoa naisille -työ Euroopassa, 
Eeva ja Jari Vähäsarja. 

 ▶ 25.9. ESPOO/Tuomiokirk-
koseurakunta Laaksolahden 
kappeli, Ylänkötie 16, klo 10 Per-
hekerho, Eeva ja Jari Vähäsarja.  

 ▶ 25.9. TAMPERE/Harju Kalkun 
seurakuntakoti, Pitkäniemen-
katu 9, klo 10 Kalkun kirkontu-
pa, Rukous maailman naisten 
puolesta, TN-lähettiläs Liisa 
Heinänen.  

 ▶ 25.-26.9. OULU Oulu Areena, 
Tyrnäväntie 16, Samalla kartalla 
-hiippakuntapäivät, mukana  
Arja Savuoja. 

 ▶ 26.9. TURKU/Tuomiokirk-
koseurakunta Tuomiokirkko, 
Tarkk’ampujan kappeli, Tuo-
miokirkonkatu 1, klo 18 Vesper, 
TN-lähettiläs Pirjo Hintsa.  

 ▶ 28.9. PALTAMO Kainuun  
opisto, Tahvintie 4, Mieslahti,  
klo 9.30–16.30 Kajaanin rovasti-
kunnan kansainvälisen työn 
ajankohtaispäivä, mukana  
paneelissa Arja Savuoja. 

 ▶ 29.9. ESPOO/Tuomiokirk-
koseurakunta Suvelan kappeli, 
Kirstintie 24, klo 15 Iltapäivä kap-
pelilla, Eeva ja Jari Vähäsarja. 

 ▶ 1.10. VANTAA/Hakunila 
Kirkko, Hakunilantie 48, klo 13 
Seniorikerho, Toivoa naisille -työ, 
Merja Kauppinen. 

 ▶ 4.–6.10. NOKIA Leiri- ja kurs-
sikeskus Urhattu, Urhatuntie 80, 
Toivoa naisille -leiri. Ohjelmassa 
raamattutunteja, rukousta, ajan-
kohtaista tietoa Toivoa naisille 
-työstä, virkistäytymistä, ulkoilua, 
tarinateatteria. Mukana mm. 
Eeva Vähäsarja, Satu Hauta-aho, 
Seija Uimonen (seniori) ja Toivoa 
naisille -piiriläisiä. Mahdollisuus 
olla myös lyhyemmän ajan. Tie-
dustelut: Toivoa naisille -lähetti-
läs Kaija Luoma (kaija.luoma@
tpnet.fi, p. 050 525 1126). Katso 
lisää: http://toivoanaisille.fi/ . 

 ▶ 6.10. KANGASALA Kirkko, 
Ainontie 1, klo 10 messu, saarna 
Marko Pihlajamaa. Messun jäl-
keen Seurahuoneella, Myllys-
tenpohjantie 2, kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Pihlajamaa. 

 ▶ Klo 14 Seurahuone, Myllysten-
pohjantie 2, Kangasalan toivoa 
naisille -piiri. 

 ▶ 6.10. LAHTI/Nastola Kirk-
ko, Kukkastie 18, klo 10 messu, 
saarna Timo Reuhkala. Messun 
jälkeen seurakuntatalolla (os. Im-
miläntie 2) päivätilaisuus, Media-
lähetystyön terveisiä, Reuhkala. 

 ▶ 6.10. TAMPERE/Tuomiokirk-
koseurakunta Kalevan kirkko, 
Liisanpuisto 1, klo 10 messu, 
saarna Seija Uimonen (seniori). 
Messun jälkeen keittolounas ja 
lähetysjuhla (ala-aula), Uimonen.  

 ▶ 7.10. KERAVA Kalevan seu-
rakuntatalo, Ritakatu 2, klo 13 
Lähetyspiiri, Ajankohtaisia tervei-
siä Sansasta ja Intian radiotyön 
kentältä, Timo Reuhkala. 

 ▶ 8.10. JÄRVENPÄÄ Kirkon-
kulman sali, Kirkkotie 6, klo 14 
Medialähetyspiiri, Medialähetys-
päivien antia toukokuun päiviltä 
Korsosta, Rauha Pulkkinen (VAT).  

 ▶ 9.10. RANUA Seurakuntatalo 
Pappilantie 11 A, klo 18 Medialä-
hetysilta, Arja Savuoja. 

 ▶ 11.10. KAJAANI Karoliinan 
kammari, Brahenkatu 14, klo 16 
Lähetyspiiri, Syyskauden aloitus, 
Jakov ja Marja-Liisa Mrcela (se-
niorit).  

 ▶ 11.–13.10. TAMPERE Teopo-
lis, Sairaalankatu 5–7, Suomen 
lähetysneuvoston 100-vuotisjuh-
lavuoden päätapahtuma Yhtei-
nen missio -lähetyskonferenssi. 
Suomen lähetysneuvosto ry:n 
(SLN) tarkoituksena on edistää 
lähetystyötä tekevien yhteisöjen 
keskinäistä yhteyttä ja lähetys-
asiaa Suomessa. Medialähetys 
Sanansaattajat on Suomen lähe-
tysneuvoston jäsenyhteisö. Sansa 
on mukana tapahtumassa mm.:

 ▶ 11.10. (Lähetysteologinen päi-
vä työntekijöille)

 ▶ Työpajat klo 15.30–17 / Työpaja 
4 Digitaalisuuden mahdollisuu-
det, Mervi Viuhko

 ▶ 12.10. (Kaikille avoin päivä)
 ▶ Raamattutunti klo 9.30–10.30 / 

Yhteinen missio?, Lauri Thurén ja 
Esko Matikainen. Juontaja Timo 
Reuhkala

 ▶ Työpajat klo 10.30–12 / Työpaja 
4 Digitaalisuuden mahdollisuu-
det, Mervi Viuhko  

 ▶ 12.10. LAHTI/Joutjärvi Kirkko, 
Kyllikki-sali, Ilmarisenkatu 1, klo 9 
Naisten aamukahvit, Toivoa nai-
sille -työn esittelyä, TN-lähettiläs 
Seija Niemi.  

 ▶ 12.10. MIKKELI/Tuomiokirk-
koseurakunta Lähemäen seura-
kuntatalo, Paukkulantie 27, klo 13 
Lähetystapahtuma, mukana Eeva 
ja Jari Vähäsarja.  

 ▶ 13.10. HELSINKI/Roihuvuori 
Laajasalon kirkko, Reposalmentie 
13, klo 12 messu, saarna Timo 

Lankinen. Messun jälkeen ruokai-
lu ja medialähetystyön terveisiä, 
Lankinen. 

 ▶ 13.10. KARKKILA Kirkko, 
Huhdintie 6, klo 10 lähetysmessu, 
saarna Anitta Vuorela. Messun jäl-
keen kirkkokahvit (Vanha srk-talo, 
Huhdintie 9), Medialähetystyön 

Lähde mukaan

Tervetuloa Medialähetys Sanansaattajat ry:n 
syyskokoukseen la 23.11.2019 klo 15 Hyvinkään seurakunta-
keskuksessa, Hämeenkatu 16, Hyvinkää.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Klo 13 alkaen kahvitarjoilu ja klo 14 hallitusehdokkaiden 
esittely.

Ilmoittautumiset 15.11. mennessä sansa.fi/vuosikokous tai 
ilmoittautuminen@sansa.fi tai 050 564 3511.

KUTSU
Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen syyskokoukseen
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instagram.com/sansa.fi 
Sansan Instagram, mukana arjessaSO
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terveisiä, Vuorela. 

 ▶ 13.10. PORI/Teljä Kirkko,  
Koivistonpuistikko 50, klo 10  
messu, saarna Juha Auvinen. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Auvinen.  

 ▶ 13.10. RUOKOLAHTI Simpe-
leen kirkko, Kirkkokatu 1, klo 10 
messu, jonka jälkeen lähetysjuhla 
kerhotila Kivitaskussa, Simpe-
leentie 40, Satu Hauta-aho. 

 ▶ 13.10. VANTAA/Tikkurila  
Koskikeskus, Vernissakatu 4,  
klo 10 messu, Marja Soikkeli. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
lähetysjuhla, Soikkeli. 

 ▶ 17.10. OULU/Kiiminki Vanha 
Koulu, Kirkonniementie 6, klo 13 
lähetyspiiri, Arja Savuoja.  

 ▶ 24.10. HELSINKI/Mikael 
Mikaelinkirkko, Emännänpolku 
1, klo 13 Torstain päiväkahvit, 
Median siivin maailmalle, Marja 
Soikkeli.  

 ▶ 24.10. LAPINLAHTI Seura-
kuntatalo, Mykkäläntie 6, klo 18 
lähetystilaisuus, Merja Kauppinen 
ja Seija Uimonen (seniori).  

 ▶ 24.10. TURKU/Tuomiokirk-
koseurakunta Tuomiokirkko, 
Tarkk’ampujan kappeli, Tuo-
miokirkonkatu 1, klo 18 Vesper, 
TN-lähettiläs Pirjo Hintsa.  

 ▶ 25.10. SUOMUSSALMI  
Ämmänsaaren seurakuntakeskus, 
Kirkkokuja 1, klo 18 lähetystilai-
suus, Merja Kauppinen ja Seija 
Uimonen (seniori).  

 ▶ 26.10. KAJAANI Linnantauk-
sen kirkko, Kaplastie 2, klo 16–19 
Raamattu- ja lähetysiltapäivä, 
Merja Kauppinen ja Seija Uimo-
nen (seniori).  

 ▶ 26.10. TAMPERE/Harju Pis-
palan kirkko, Pispalan valtatie 
16, klo 10.30–15 Raamattupäivä, 
opettajana Eero Junkkaala. Raa-
mattupäivän yhteydessä Sansan 
pöytä, Kaija Luoma (TN-lähetti-
läs).

 ▶ 27.10. KAARINA Kirkko, 
Voudinkatu 2, klo 10 Sansan 
kirkkopyhän messu, saarna Marja 
Soikkeli. Messun jälkeen lähetys-
kahvit, Ajankohtaista lähetykses-
tä, Soikkeli.  

 ▶ 19.9. JYVÄSKYLÄ Rauhan-
yhdistys, Hongikontie 1, klo 17 
rukousilta; Taulumäen kirkko, 
Lohikoskentie 2, klo 19 konsertti. 

 ▶ 20.9. VAASA Seurakuntakeskus 
(Iso seurakuntasali), Koulukatu 28, 
klo 17 rukousilta; Vaasan kirkko, 
Kirkkopuisto, klo 19 konsertti. 

 ▶ 21.9. OULU Oulujoen pappila, 
Oulujoentie 72, klo 17 rukousilta; 
Oulujoen kirkko, Oulujoentie 69, 
klo 19 konsertti. 

 ▶ 22.9. KUOPIO Alavan kirkko 
(Alasali), Keihäskatu 5 B, klo 15 
rukousilta; Alavan kirkko, klo 17 
konsertti. 

 ▶ 26.9. TURKU Mikaelin seura-
kuntakoti, Puistokatu 13, klo 17 
rukousilta; Mikaelinkirkko, Puisto-
katu 16, klo 19 konsertti. 

 ▶ 27.9. HELSINKI Kallion kirkko 
(Vihreä sali), Itäinen papinkatu 2, 
klo 17 rukousilta; Kallion kirkko 
(Kirkkosali), klo 19 konsertti.  

 ▶ 28.9. LAHTI Seurakuntatalo 
(Seurakuntasali), Kirkkokatu 5,  
klo 17 rukousilta; Ristinkirkko, 
Kirkkokatu 4, klo 19 konsertti. 

 ▶ 29.9. KANGASALA Kirkonkylän 
seurakuntakoti, Tapulintie 2, klo 
15 rukousilta; Kangasalan kirkko, 
Ainontie 1, klo 17 konsertti. 

 ▶ 8.10. ROVANIEMI Seurakun-
takoti, Rauhankatu 70, klo 17 
rukousilta; Rovaniemen kirkko, 
Yliopistonkatu 2, klo 19 konsertti.

Kristuspäiväkiertueen tapahtumat ▶ 27.10. KOUVOLA/Anjalankos-
ki Myllykosken kirkko, Pappilantie 
4, klo 16 Toivon messu, Ilkka ja 
Päivi Kastepohja.  

 ▶ 27.10. KUHMO Kirkko, Kirk-
kotie 11, klo 10 jumalanpalvelus, 
saarna Seija Uimonen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus, Merja Kauppinen ja Seija 
Uimonen (seniori).  

 ▶ 27.10. SOTKAMO Seurakun-
tatalo, Kainuuntie 39, klo 18 
lähetystilaisuus, Merja Kauppinen 
ja Seija Uimonen (seniori).  

 ▶ 28.10. PALTAMO Seurakunta-
keskus, Puolangantie 14, klo 14 
lähetystilaisuus, Merja Kauppinen 
ja Seija Uimonen (seniori).  

 ▶ 28.10. PUOLANKA Seurakun-
takeskus, Kirkkokatu 1, klo 18 
lähetystilaisuus, Merja Kauppinen 
ja Seija Uimonen (seniori).  

 ▶ 28.10. VIHTI Nummelan seu-
rakuntakeskus, Kappelitie 5, klo 
13 Nummelan lähetyspiiri, Ilkka ja 
Päivi Kastepohja.  

 ▶ 29.10. HELSINKI/Tuomiokirk-
koseurakunta Hyvän Toivon kap-
peli, Länsisatamankatu 26, klo 14 
Kappelikahvila, Juha Auvinen.  

 ▶ 29.10. HYRYNSALMI Seurakun-
tasali, Nivantie 4, klo 14 lähetysti-
laisuus, Merja Kauppinen ja Seija 
Uimonen (seniori).  

 ▶ 31.10. JYVÄSKYLÄ/Keskusta 
Alueseurakunnan tilat, Yliopiston-
katu 26 B, klo 18 Café Taukopaik-
ka, Ilkka ja Päivi Kastepohja.  

 ▶ 3.11. RAAHE Kirkko, Kirkko-
katu 10, klo 18 Keskeneräisenä 
täydellinen – armo arjessa, Arja 
Savuoja ja Anneli Hanski. 

 ▶ 7.11. VANTAA/Hakunila Län-
simäen kirkko, Kerokuja 9, klo 18 
Lähetyspiiri, Median siivin maa-
ilmalle/Aasian perheradiotyö, 
Anitta Vuorela.  

 ▶ 10.11. HYVINKÄÄ Vanha  
kirkko, Uudenmaankatu 13,  
klo 18 Sanan ja laulun ilta, Timo 
Lankinen, juontajana Matti Korpi-
aho (seniori). 

 ▶ 17.11. SEINÄJOKI Seurakunta-
keskus, Koulukatu 24, klo 15 ELY:n 
seurat, Satu Hauta-aho.  

 ▶ 21.11. JYVÄSKYLÄ/Keskusta 
Alueseurakunnan tilat, Yliopiston-
katu 26 B, klo 18 Virtailta, Median 
siivin maailmalle, Eila Murphy. 

 ▶ 21.11. TURKU/Tuomiokirk-
koseurakunta Tuomiokirkko, 
Tarkk’ampujan kappeli, Tuo-
miokirkonkatu 1, klo 18 Vesper, 
TN-lähettiläs Pirjo Hintsa.  

 ▶ 23.–24.11. KEMIJÄRVI Seura-
kunnan, Uusheräyksen ja Sansan 
raamattutapahtuma, mukana 
Marko Pihlajamaa. LA 23.11. Seu-
rakuntakeskus, Esaiaksenkatu 2, 
klo 14 raamattuopetus, klo 15.30 
lähetystilaisuus. Nuokkari, klo 19 
Nuortenilta. SU 24.11. Kemijärven 
kirkko, Kirkkokatu 11, klo 10 mes-

19.9.–8.10. KRISTUSPÄIVÄ-kiertue, yhdeksän paikkakuntaa. Rukousilta (mukana Domini Life) ja 
Häikäisevän kirkas -konsertti (maksullinen). Yhteistyössä Hengen uudistus kirkossamme, 
KRS ja Ohjelmatoimisto Kristalli. 

su, saarna Pihlajamaa. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja raama-
tunopetus, Pihlajamaa.  

 ▶ 26.11. HAMINA Pikkuympyrä-
katu 34, klo 17.30-19.30 Alueelli-
nen Toivoa naisille -ilta, Tuulah-
duksia Intiasta, Satu Hauta-aho.  

 ▶ 28.11. HELSINKI/Tuomiokirk-
koseurakunta Annankulma, An-
nankatu 14 D, klo 13 Lähetyksen 
iltapäivä, Toivoa naisille -työ. Satu 
Hauta-aho, Medialähetys Sanan-
saattajat & Natasha Vaalgamaa, 
Tuomiokirkkoseurakunta. 

 ▶ 28.11. HUMPPILA Vanha Viras-
totalo, Kisakuja 1, klo 18 lähetys-
piiri, Timo Reuhkala.  

 ▶ 30.11. KERAVA Seurakunta-
keskus, Iso Sali, Papintie 6, klo 
10–12.30 Adventtimyyjäiset,  
Tuula ja Matti Korpiaho (seniorit). 
 
 
Sansassa srk-vierailuja työn-
tekijöiden lisäksi tekevät 
vapaaehtoiset aluetyöntekijät 
(VAT), Sansan työstä eläkkeelle 
siirtyneet seniorityöntekijät 
(seniori), kirkon ja lähetyksen 
alalta eläkkeelle siirtyneet seni-
orityöntekijät (seniori), seura-
kuntien nimeämät Sansa-lähet-
tiläät (S) sekä Sansan nimeä-
mät Toivoa naisille -lähettiläät 
(TN) ja Domini Life -lähettiläät 
(DL) sekä Sansan hallituksen 
jäsenet.
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Sansa osallistui kesäkuussa 
kansainväliseen aktioon, jos-
sa yli sata nuorta lähetettiin 
ympäri maailmaa erilaisiin 

kohteisiin. Legacy Kroatia vei kym-
menen nuorta palvelemaan Kutinan 
evankelista seurakuntaa. Kutina on 
pieni, noin 20 000 asukkaan kaupunki 
sisämaassa. Pääkaupunki Zagrebista 
on Kutinaan noin tunnin ajomatka.

Aktion toteutuminen varmistui, 
kun nuorten tiimi muodostettiin vuo-
den alussa. Kroatiaan matkustanut 
ryhmä koostui pääosin Tampereen 
Vapaakirkon nuorista. Nuorimmat 
osallistujat olivat 13-vuotiaita, ja pari 
ryhmäläistä oli ylipäätään ensimmäis-
tä kertaa ulkomailla.

Yksi aktion teemoista oli oman us-
konelämän vahvistaminen ja lähetys-
työn merkityksen pohdinta omas-
sa elämässä. Aktiomatkan aikana 
suomalaisryhmä pääsi tutustumaan 
Kutinan seurakunnan päivittäiseen 
työhön.  Nuoret osallistuivat muun 
muassa humanitäärisen avun jakami-
seen, lapsi- ja nuorisotyön suunnitte-
luun ja jumalanpalveluksien toteu-
tukseen.

Kutinan seurakunnan johtaja, pas-
tori Elina Braz de Almeida iloitsi ak-
tioryhmän vierailusta.

– Ilo ja kiitollisuus ovat varmaan 
päällimmäisiä upeasti menneen Le-
gacy Projectin jälkeen. Tämä oli en-
simmäinen vuosi meille Kroatiassa ja 
oli hienoa päästä mukaan tämänkal-
taiseen projektiin. Saimme pitää evan-
kelisen kirkon seurakunnissa sydä-
mellisiä ja monella tavalla lahjakkaita 
nuoria. On rohkaisevaa ja innostavaa 
nähdä, miten nuoret ovat valmiita si-
toutumaan ja lähtemään lähetystyö-
hön, Braz de Almeida kehui.

Legacy Project on Tampereelta läh-
töisin oleva projekti, jossa nuoret ja 
nuoret aikuiset matkustavat suurena 
lähetysaaltona jokaiselle maailman 
mantereelle. Legacy Projectissa oli 
tänä vuonna mukana reilut sata nuor-
ta. Projektin taustayhteisönä toimii 
Suomen Lähetysneuvosto.  Järjestä-
jien ajatuksena on kasvattaa lähetys-
aaltoa merkittävästi vuonna 2021. Ta-

Hellettä ja evankeliumia Kroatiassa

Aktio lähti liikkeelle Kutinan pikkukaupunkiin tutustumisella.
Ihmeteltävää riitti katukylteistä värikkäisiin kukkaistutuksiin.

voitteeksi on asetettu 500 osallistujaa.
Legacy Projectin johtajiin ja kehit-

täjiin kuuluva Henri Hermunen vi-
sioi jo tulevaa. Hermusen mukaan on 
tärkeää, että seuraavalle projektille 
varataan tarpeeksi aikaa, jotta sen ta-
voitteet voidaan toteuttaa.

– Nyt on saatu homma alkuun ja 
ensimmäinen iso projekti toteutettua. 
Vuoden 2021 tavoite on 500 lähtijää 
ja nyt meidän isoin tehtävä on saada 
50 sitoutunutta ryhmänjohtajaa. Tänä 
vuonna saatiin aktivoitua nuoret ja 
jatkossa halutaan vahvistaa eri alo-
jen ammattilaisten roolia. Haluamme 
nähdä, että mahdollisimman moni 
voisi käyttää lahjojaan Jumalan valta-
kunnan hyväksi missä päin maailmaa 
tahansa, Hermunen suunnitteli. 

Lauri Ilola Lauri Ilola

Talkootöitä, lastentapah-
tumia, nuorteniltoja ja 
hauskaa yhdessäoloa

 ”HEI SINÄ! Luethan tämän loppuun, kos-
ka haluan kertoa sinulle meidän aktiosta. Mei-
dän kymmenen ihmisen tiimi lähti Kroatiaan 
6. kesäkuuta 2019.
 Ensimmäisenä kokonaisena päivänä 
kiertelimme Kutinan keskustassa. Samana päi-
vänä veimme Kutinan lähellä olevalle kirkolle 
vaatteita. Seuraava päivä olikin jo lauantai. 
Silloin meillä oli vuorossa lastentapahtuma 
ja illalla nuortenilta. Päivä oli muuten onnis-
tunut, paitsi että lastentapahtumaan tuli vain 
muutama lapsi. Se ei onneksi haitannut me-
noa. Leikki, joka meidän piti keksiä nuortenil-
taan, onnistui hyvin ja kaikki olivat mukana.
 Sunnuntaina lähdimme kahdessa erässä 
kohti Legradia. Minä ja Nelli jäimme odotta-
maan seuraavaa kyytiä. Jäimme Kutinaan seu-
raamaan konfirmaatiota. Konfirmoitavan nimi 
oli Petra ja hän auttaa paljon Kutinan kirkolla. 
Maanantaina teimme talkoohommia, kuten 
aidanmaalausta, nurmikonleikkuuta ja muuta 
sellaista. Illalla pojat menivät pelaamaan jalka-
palloa.

 Tiistaina kävimme puhumassa Jeesuksesta 
ympäri Legradia. Sen lisäksi teimme talkoo-
töitä ja kävimme uimassa. Keskiviikkona oli 
aika lähteä Legradista kohti Zagrebia. Vietim-
me koko päivän Zagrebissa, ensin yhdessä ja 
sitten pienissä ryhmissä. Palasimme Kutinaan 
vasta myöhään illalla.
 Torstaina aloimme tehdä talkoohommia jo 
aikaisin aamulla. Silloin oli myös tanssitunteja 
halukkaille. Tanssituntien jälkeen oli virkis-
tävä uimareissu, jonka jälkeen palasimme 
kirkolle viettämään hauskaa iltaa. Perjantaina 
osa meidän tiimistä lähti päiväksi Zagrebiin, 
ja osa jäi Kutinaan suunnittelemaan seuraa-
vaa päivää. Zagrebiin lähteneet viettivät aikaa 
kauppakeskuksessa. 
Myöhemmin tiimiläiset menivät piknikille 
syömään eväitä ja kävivät uimassa.
 Lauantaina oli jälleen aamulla lastenta-
pahtuma ja illalla nuortenilta. Nuortenilta 
oli jälleen aivan mahtava. Sunnuntaina oli 
meidän virallinen lepo- ja tavaroiden pakka-
uspäivä. Seuraava päivä olikin jo maanantai ja 
samalla meidän viimeinen kokonainen päivä 
Kroatiassa. Viimeisen päivän vietimme me-
renrannalla.”  

Sela, 13.
Kroatian matka oli Selan ensimmäinen aktiomatka.
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