
Hukassa vai kartalla 
suurkaupungin 
vilinässä?
Jos sinä muuttaisit asumaan suureen 
miljoonakaupunkiin, jossa et tuntisi 
ketään, niin mistä alkaisit tutustu-
misen ja tiedon etsimisen? Mistä 
saisit hengellistä ravintoa tai tietoa 
seurakunnista? 

Suurkaupunkeihin muuttaminen 
on todellisuutta monen aasialai-
sen elämässä. Muuttoliike maalta 
kaupunkeihin työn perässä on 
lisääntynyt. Kaupungit eivät kui-
tenkaan ole valmiita kasvuun, mikä 
taas lisää ekologisia ja sosiaalisia 
ongelmia. Esimerkiksi maaseudulla 
vallitsee yhteisöllisyys, kun taas kau-
punkiin tultaessa kyläyhteisö hajoaa 
ja muuttajat joutuvat muodostamaan 
uuden identiteetin.

Ajattele isosti

Uusien medioiden, internetin ja 
kännyköiden, käyttö evankeliumin 
kertomisessa on nopeutunut ja 
helpottunut. Mikä voisikaan estää 
evankeliumin leviämistä, kun viesti 
kulkee nyt hetkessä suurkaupungin 
sisällä ja maapallon toiselta ääreltä 
toiselle? 
Monelle kännykkä on tärkein media, 
ja sitä saatetaan vilkuilla jopa muu-
taman minuutin välein. Kännykästä 
luetaan uutisia, katsotaan kuvia ja 
videoita ja kuunnellaan ohjelmia. 
Tämä puolestaan haastaa kristillisiä 
radiotoimittajia entistä suurempaan 
laaja-alaisuuteen – pitää hallita 
vanhat menetelmät ja omaksua koko 
ajan uusia tapoja olla vuorovaikutuk-
sessa yleisön kanssa. Sinä voit astua 
kuvaan tässä kohdin. Katso sivu 4 ja 
tartu haasteeseen!

Keskelle elämää
Evankeliumi on Jumalan voima, johon meitä kutsu-
taan uskomaan näkemättä ja luottamaan tunte-
matta. Sen varaan saamme laskea koko elämäm-
me. Juha Vähäsarjan uusimpaan kirjaan on koottu 
jakeita ja hartauksia jokaisesta raamatunkirjasta ja 
se sisältää kauniita luontokuvia. 
Tilaa 15 euroa + toim.kulut. www.lahetyskauppa.fi 
tai 050 564 3541.
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Oma keidas Aasiassa
Kasvava joukko aasialaisia muuttaa kaupunkeihin. Työ- tai koulumatkat kuljetaan usein 
julkisilla liikennevälineillä ja moni selaa napit korvilla kännykkäänsä. Metrossa, bussissa 
tai junassa on aikaa vetäytyä omaan keitaaseen ja selailla ystävien kuulumisia tai hiljen-
tyä Sanan äärelle. 

− -Kun luen Johanneksen evankeliumia, koen Jumalan puhuvan suoraan minulle. Se 
tuntuu ihmeelliseltä. En ole koskaan aiemmin lukenut Raamattua, mutta nyt olen vakuut-
tunut, että Jeesus elää ja hän johtaa elämääni. Olen riippuvainen Jeesuksesta ja jatkan 
varmasti FEBCin ohjelmien kuuntelemista, kirjoittaa eräs japanilainen palautteessaan. 

Monelle japanilaiselle kristillisen radioaseman ohjelmat ovat ainoa heidän tuntemansa 
kirkko. Suomalaiset kristityt tukevat Keikon kirjelaatikko -ohjelmaa, jossa tuottaja Keiko 
Yoshizaki lukee kuuntelijoiden kirjeitä, vastaa heidän kysymyksiinsä ja rukoilee heidän 
puolestaan.

Jumala rakastaa siellä ja täällä

Maailmassa on 55 maata, joiden väestöstä alle 10% on kristittyjä. Näistä 44 maata sijait-
see Aasiassa. Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja Aasia on kehityksen kärjessä. Siksi saamme 
olla iloisia, että teknologian välityksellä evankeliumia on mahdollista julistaa nopeasti ja 
kustannustehokkaasti ja sillä tavoitetaan valtavia ihmismääriä. Jumalan sana ja rakkaus 
koskettavat kuitenkin yhtä sydäntä kerrallaan, joten meidän tehtävänämme on varmis-
taa, että mahdollisimman monella on pääsy ilon ja toivon keitaalle myös suurkaupungin 
keskellä. ”Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun”, 
vakuuttaa Herramme ja Jumalamme Jesajan kirjassa 43:1.
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Jumala keskellä kaupunkia
Viime kuukausien tapahtumat Hongkongissa herättävät 
monia kysymyksiä, jopa pelkoja. 
Myös muissa Aasian suurkaupungeissa on osoitettu mieltä 
useita kertoja viime vuosikymmenen aikana. Tilanteet eivät 
ole uusia. Jo Raamatussa luemme, kuinka kansojen meri 
kohisee, kuohuu ja pauhaa (esim. Jes. 17:12; Ps. 46:7).  

Maailman ja yhteiskuntien muuttuessa ja väestön kasva-
essa kaupungeissa asuvien osuuden arvioidaan kasvavan 
60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. YK ennustaa, että 
tuolloin 17 maailman 25 yli kymmenen miljoonan asukkaan 
megakaupungista sijaitsee Aasiassa ja Afrikassa. 

Kun 83 prosenttia maailman ei-kristityistä asuu Aasiassa, 
lähetystyötä on yhä vahvemmin suunnattava Aasian 
suurkaupunkeihin. Sansan ja kumppaniemme medialähe-
tystyö tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä mm. Kiinan, Intian, 
Japanin, Kambodžan, Thaimaan ja Mongolian kaupungeissa 
sanomalla rauhan ja turvan tuojasta. 

Kuohunnan keskellä Psalmin 46 sanat viestivät toivoa: ”Jumala on kaupunkinsa keskellä, 
kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee.” (j. 6). 

Voimme yhdessä rukoilla Aasian suurkaupungeissa elävien sisariemme ja veljiemme 
puolesta ja rohkaista heitä: ”Lakatkaa te huolehtimasta! Tietäkää, että minä olen Jumala, 
kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa.” (j. 10)  

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja, rovasti
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

Suomalaisten 
tuella avioliitto- ja 
perheneuvontaa 
Kambodžaan

− Monttuisten teiden takana, alueella, 
jota kukaan ei kehitä, on puuplantaasi.  
Sen keskellä on seurakunnan 
sivutoimipiste, johon elokuun 
puolivälissä kokoontui 35 avioparia 
hakemaan työkaluja avioliiton 
kehittämiselle. Yhden päivän kurssi on 
seurausta yhteistyökumppanimme, 
Krusa FM:n, viikoittaisesta perheradio-
ohjelmasta, jota Sansa tukee, kertoo 
Aasian työn aluepäällikkö Ilkka 
Kastepohja. 

− Ohjelmassa pastori Joseph Keo käy 
läpi Suomen Lähetysseuran eläkkeellä 
olevien lähettien, Anna-Kaarina ja 
Matti Palmun, kirjoittamaa perhetyön 
materiaalia. Ohjelman kuuntelijat ovat 
pyytäneet kurssia, jossa materiaalin 
antia käydään konkreettisemmin läpi. 
Kurssipäivä on todettu ratkaisevan 
tärkeäksi parisuhteessa ja perhe-
elämässä ja päivän päätteeksi 
kiitolliset kurssilaiset saavat kirjasen 
itselleen. Suomalaiset kristityt 
tukevat Sansan kautta Krusa FM:n 
perheohjelmia ja kustantavat vuodessa 
5-6 avioliittokurssia.

MedialähetysjohtajaltaLähetysuutisia

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy marraskuussa.

 Toivoa naisille -leiri 4. – 6.10   
 Nokialla. Mukana Sansasta mm.   
 Seija Uimonen, Eeva Vähäsarja 
 ja Satu Hauta-aho. Tule kuulemaan  
 maailman naisten tilanteesta, op-

pimaan Raamattua, rukoilemaan ja tapaamaan kanssasiskoja! Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset http://toivoanaisille.fi/nokian-tn-leiri/ 

Nyt hehkuu kauneutta
Myös lakastuva maa.

Puut ruskan kirkkautta
kantavat loistavaa.

Virsi 575:3
Kuvat: FEBC ja 
Sansan kuva-arkisto 
ellei toisin mainita. Ku
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facebook.com/Sanansaattajat

twitter.com/Sanansaattajat

sansa.fi/videotuotanto

youtube.com/sansatv

Kuva: Ilkka Kastepohja



Sanan koskettamat

Palautteita

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Lähetys käynnissä

Palautteita Aasiasta

Hei! Kuuntelen kanavaanne joka päivä. Olen ollut sairas synty-
mästäni asti. Äiti ja sukulaiset kehottivat minua suorittamaan 
enemmän uskonnollisia harjoituksia, että paranisin. En halunnut 
tehdä niin, koska uskon Jumalaan, mutta he sättivät minua ja se 
on vaikeaa. Haluaisin päästä seurakuntaan sunnuntaisin, mutta 
ei ole ketään, joka veisi. Minulla ei ole ketään muuta, jolle kertoa 
näitä ajatuksia. Kiitos, että kuuntelette. – Thaimaa

Halusin jo aiemmin aloittaa raamattukirjekurssin, mutta pel-
käsin, koska ajattelin, että tulisin jotenkin aivopestyksi. Sitten 
kuulin Keikon kirjelaatikko -ohjelman, ja pelkoni kaikkosivat. 
Olen niin halunnut löytää jonkun, johon voin luottaa, ja haluan 
tietää, onko Jeesus Kristus sellainen. Olisi ihanaa, jos Jumala 
todella on rakkaus, armo ja lohduttava Herra. Olen 63-vuotias 
mies, ja elän taloudellisten vaikeuksien keskellä. En voi luottaa 
kehenkään muuhun kuin todelliseen Jumalaan. Ohjatkaa minua 
eteenpäin. – Japani

Olen kuullut Toivoa naisille -ohjelman vasta neljä kertaa, ja 
yhden aiheena sattui olemaan abortti. Muistin silloin viimeisen 
raskauteni. En halunnut saada lasta ja yritin eri tavoin saada 
raskauden keskeytymään, mutta en onnistunut. Nyt poikani 
elää ja on terve. Tärkeintä oli saada kuulla ohjelmassa, että voin 
antaa itselleni anteeksi, koska Jumala antaa minulle anteeksi. Ei 
ollut sattumaa, että löysin nämä ohjelmat. – Kambodža



Keskellä suurkaupunkia – juuri 
Sinulle
Aasiassa ihmiset muuttavat suurkaupunkeihin paremman 
elämän toivossa. Elämä kaupungissa ei useinkaan ole helppoa, 
ja moni kokeekin olevansa yksinäinen suurten ihmismassojen 
keskellä. Monen elämä on kännykässä, jolla pidetään yhteyttä 
ja etsitään tietoa ja lohdutusta. Kristilliset radio-ohjelmat ovat 
keitaita juurettomuuden ja jatkuvien ärsykkeiden keskellä. 
Investoi Aasian suurkaupunkien ihmisiin ja osallistu keräyk-
seen! Keräyksen tuotto käytetään Aasian perheradiotyöhön 
sekä muuhun medialähetystyöhön vuosina 2019–2021 
FEBC:n,  TWR:n ja VOS:n kautta. Kiitos lahjastasi!

Kiitos tuestasi ja siunaus kanssasi!

2222 33338 Mediatyön yleiskannatus
7111 01007 Teemavuosi 2016 Kohti toivoa - keräys

INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11033 Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
2222 11046 Gujaratinkielinen NTL
2222 11088 Hindinkielinen NTL
2222 11114 Orijankielinen NTL
2222 11101 Intian tv-ohjelmat

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

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA KESKI-AASIAN 
MEDIATYÖ:
2222 14001 Lähi-idän radio-ohjelmat (arabia)
2222 14108 Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14205 Israelin multimediaohjelmat,
Caspari-keskus (venäjä)
2222 14056 Lähi-idän naisten tv-ohjelma
(arabia)
2222 14069 David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)

2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten 
tv-ohjelmat
2222 15107 SAT-7 Pars, farsinkieliset aikuisten
opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen NTL

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö

PROJEKTIT:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luteri-
laiset kirkot

LÄHETIT:
4444 10010 Ezzinet
4444 10023 Murphy
4444 20026 Tapio
4444 20055 Braz de Almeida
4444 20042 Kroatian työ yleisesti
5555 31008 Kroatian kummitoiminta
4444 10049 Tunér

4444 10052 Chughit
4444 10065 Vähäsarjat
4444 10078 Rissanen

KOTIMAANTYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
1111 31101 Testamenttitulot
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
4444 40035 Vaittinen
4444 40048 Erelä

SEURAKUNTIEN LAHJOITUKSET:
Kullekin seurakunnalle on oma viitenumero,  
katso www.sansa.fi
 

HINTAESIMERKKEJÄ:
Yhden radio-ohjelman hinta on 130 euroa ja paikallis-
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian, 
Mongolian, Kambodzhan, Thaimaan ohjelmat). 

Inkerin kirkon radio-ohjelmat ovat 50 euroa. 

Suomenkielisen Raamattu kannesta kanteen -ohjelman 
hinta on 150 €  (15 min). Yhden tv-ohjelman hinta on 
300 euroa. 

Lisätietoa radio- ja tv-ohjelmista sekä viitenumeroiden 
käytöstä antaa Pirjo Hyövälti, puh. 050 564 3541 

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 7111 50016

LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
Puhelun hinta on 15,36 € 
+ pvm / puhelu.

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Herra, kiitos alkaneesta syksystä ja 
kaikesta uudesta, mitä se tuo tul-
lessaan. Siunaa kaikki menemiset, 
tulemiset, kohtaamiset, sanomiset 
ja tekemiset. Auta, ettemme hosui-
si päämäärättömästi ympärillem-
me, vaan malttaisimme hiljentyä ja 
kuunnella Sinua. Aamen.

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr 

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan 
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Saaja
Mottagare

Saajan 
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Viitenro
Ref.nr

Euro

IBAN BIC

OKOYFIHH
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Seurakunta

Käyttötarkoitus

Posti nro

Lähiosoite

Käyttötarkoitus  
Användningsändamål

Postitoimipaikka

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttö-
tarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita 
osoitteesi ja seurakuntasi.

OHJE

Tartu 
haasteeseen!


