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Maailma vapisee, kun Kiina
aivastaa

VUOSI 2020 ON ALKANUT HÄMMENTÄVISSÄ tunnelmissa. Toteen on käynyt sanonta, jon-

ka mukaan koko maailma vapisee, kun Kiina aivastaa. Koronaviruksen vaikutusta eri elämänalueille
emme vielä tiedä. Sen tiedämme, että kristillinen
media tukee viruksen vuoksi eristyksiin joutuneita
Kiinan kristittyjä. Esimerkiksi radiokanava Liangyou (Hyvä ystävä) lähettää normaalien ohjelmien
lisäksi suoraa rukousohjelmaa muusta maasta eristettyihin 11 miljoonan asukkaan Wuhaniin ja koko
Hubein maakuntaan. Kristillisessä mediassa tulevat
kuuluviin myös paikallisten ihmisten tilanne ja
heidän äänensä.
Myös Thaimaan Koratissa 26 ihmisen hengen
vaatineen joukkoampumisen takia Sansan tukeman Sydänystävä-ohjelman ylimääräiset lähetykset ovat rohkaisseet thaimaalaisia viestillä Jumalan rakkaudesta, armosta ja rauhasta. Sansan Aasia
elämään -teemavuoden mukaisesti olemme kumppaniemme rinnalla siellä, missä toivon viestiä tarvitaan.

UUDEN VUOSIKYMMENEN KYNNYKSELLÄ

Sami Heinomo

meitä haastavat monet muutokset, mutta myös
mahdollisuudet. Eteläisellä pallonpuoliskolla väestö kasvaa. Euroopassa väki vähenee, ikääntyy ja
monipuolistuu. Työelämän muutokset, kaupungistuminen, konfliktit, ilmastonmuutos ja pakolaisuus
lisäävät globaalia muuttoliikettä. Vuonna 2050 ar-

vioidaan kaupungeissa asuvan lähes 70 prosenttia
maailman väestöstä. Sosiaalinen media voi toisaalta
”heimouttaa” ihmisiä, toisaalta vahvistaa verkostoja
ja yhteenkuuluvuutta.

Kristillinen media tukee
viruksen vuoksi eristyksiin
joutuneita Kiinan kristittyjä.
USKONTOJEN MERKITYS KASVAA ja uskonnollisuus moninaistuu. Kristittyjä on noin kolmannes maailman väestöstä eli noin 2,5 miljardia.
Kristinusko vahvistuu eteläisellä pallonpuoliskolla
nopeammin kuin se rapautuu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Samanaikaisesti jopa 260 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa tai lisääntyvää vainoa.
Kärjessä ovat useat Aasian, Afrikan ja Lähi-idän
maat, joissa myös Sansan tukemaa mediatyötä
tehdään.
Kaikille sama Kristus-keskeinen evankeliumi
vaikuttaa myös siellä, missä lisääntyvä arvojen vastakkainasettelu johtaa ihmisten eriarvoistumiseen.
Muutosten keskellä Jumala ei hylkää luomaansa
maailmaa. Hän täyttää uskovat ilolla ja rauhalla ja
lahjoittaa Henkensä vaikutuksesta runsaan toivon.

Lähetyskulma

Siivoa, luota ja iloitse
Mervi Viuhko

Uuden vuoden alussa kysyin jälleen Isältä, mitkä voimasanat hän haluaa antaa ikään kuin johtotähtinä tähän vuoteen. Missä hän haluaa minun
kasvavan ja kuinka hän haluaa rohkaista minua. Tällä kertaa ne tulivat kolmena verbinä: ”Siivoa, luota ja iloitse!” Jokainen niistä tuntuu kuin helmeltä taivaasta. On ollut innostavaa päästä matkalle löytämään mitä Isä haluaa puhua
ja tehdä näiden kautta.

onkaan siivota omasta elämästä sellaisia
asioita, jotka kiinnittävät sydäntä liikaa
maallisiin.

Erilaisten vaikeuksien keskellä jos-

kus kapinoimme, miksi Jumala ei avaa
polkuja etukäteen. Missä asiassa tänään
kipuiletkin, luota, että Isä siirtää esteet
tai rakentaa sillan eteesi oikeaan aikaan.
Kulje rukoillen ja hänen uskollisuuteensa luottaen. Epävarmuuden yllättäessä
pyydä häntä sulkemaan kaikki muut
paitsi sen oikean oven.
Paasto korostaa kurinalaisuutta katumuksessa. Entä millaista on Jumalan
mielen mukainen iloitseminen paastonaikaan? Saamme vaalia sydämen
aarteenamme Jeesuksen sovitustyötä
omalle kohdallemme. Ja iloita siitä, että
saamme olla mukana Jumalan lähetyksessä, jotta mahdollisimman moni sielu
voitetaan iankaikkiseen elämään.

Aura Laihinen

Kuljemme paastonaikaan, jonka
tarkoituksena on vahvistaa hengellistä elämää vähentämällä kiinnostusta
aistien nautintoihin. Paastoa harjoitettiin juutalaisuudessa, ja myös Jeesus
kehotti siihen esimerkillään ja opetuksessaan. Paastonajan tekstissä (Matt.
6:16–21) Jeesus varoittaa kokoamasta
aarteita maan päälle. Kuinka tärkeä

Ikkuna
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Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evankelis-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.
Huomattavimmat työalueet ovat Intia, muslimimaat, Kaakkois-Aasia ja Kiina. Yhdistyksen lähetys- ja projektityöntekijöitä
on FEBC:n, SAT-7:n, TWR-Euroopan ja Aasian, OM Eastin sekä
Kroatian evankelisen kirkon työyhteydessä. Heistä kaksi 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.

4041 0895
Painotuote

LÄHDE 1/2020 MAAILMALLA Medialähetystyö tavoittaa
ihmiset ympäri maailmaa. Tässä numerossa on asiaa muun muassa
Etiopiasta, Indonesiasta, Intiasta, Itävallasta, Kambodžasta, Kiinasta,
Mongoliasta, Taiwanista ja Turkista.
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Sari Savela

Ivan Laptev vihittiin
Inkerin kirkon piispaksi
Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon

Inkerin kirkon yhteistyökumppanina Sansa tukee kirkon mediatyön ja viestinnän kehittämistä, mm. Karjalan rovastikunnan mediakoordinaattori Oksana Dyban työtä sekä ohjelmia Karjalan
televisiossa.

Tanskan Norea 50
vuotta
Sansan yhden pohjoismaisen kumppanin,
Tanskan Norea-medialähetyksen (Norea Medie
Mission) 50-vuotista taivalta juhlittiin Hederslevissä 1.–2. helmikuuta. Norea tekee kristillisiä radio-ohjelmia ja muuta mediasisältöä Tanskassa sekä
tukee kristillistä mediatyötä Albaniassa, Eritreassa, Etiopiassa, Intiassa, Keski-Aasiassa, Kiinassa,
Lähi-idässä ja Turkissa. Työtä johtaa Ole Sørensen.
(Lähde).

Liliann Keskinen

piispaksi vihittiin
Ivan Laptev sunnuntaina 9. helmikuuta. Pietarin Pyhän
Marian kirkossa
piispanvihkimyksen
toimitti emerituspiispa Aarre Kuukauppi
avustajinaan arkkipiispa Jānis Vanags
Latviasta, piispa Tiit
Salumäe Virosta,
piispa Seppo Häkkinen Suomesta ja
piispa Vsevolod Lytkin Siperian evankelis-luterilaisesta
kirkosta sekä Pyhän
Marian seurakunnan
Inkerin evankelis-luterilaisen
kirkkoherra Mihail
kirkon uusi piispa Ivan Laptev.
Ivanov.
Inkerin kirkon piispan tehtävästä 24 vuoden jälkeen eläkkeelle jääneen
Aarre Kuukaupin läksiäisiä vietettiin edeltävänä
lauantaina. Tervehdyksessään Kuukauppi kehotti
pysymään ”Jumalan sanassa, rakkaudessa ja yhteydessä keskenänne Jeesuksessa Kristuksessa”.
Juhlallisuuksiin osallistui suuri joukko Inkerin
kirkon jäseniä sekä yhteistyökirkkojen ja -järjestöjen
edustajia eri maista. Suomen valtion tervehdyksen
toi Pietarin pääkonsuli Anne Lammila.

Marja-Liisa Ezzine haluaa levittää
pelastuksen sanomaa eläkkeelläkin
Sari Savela

MARJA-LIISA EZZINE
JÄI SANSASTA eläkkeelle

vuoden vaihteessa.
– Oikeastaan elämäni ei ole
muuttunut juurikaan eläkkeelle jäämisen jälkeen. Jatkan tukityötäni turvapaikanhakijoiden parissa. Ainut ihanuus on
se, ettei aamulla tarvitse rynnätä tietokoneen ääreen tiettyyn
aikaan, Marja-Liisa kertoo.
Marja-Liisa on yhdessä miehensä Davidin kanssa toiminut
Sansassa arabiankielisessä televisio- ja maahanmuuttajatyössä. Pariskunta jatkaa Sansan
seniorityöntekijöinä.
– Davidin avustaminen
SAT-7:lle tehtävissä televisio-ohjelmissa jatkuu entiseen
tapaan.

ALKUUN AJATUS ELÄKKEELLE JÄÄMISESTÄ

tuntui Marja-Liisasta vaikealta,
mutta pian hän oivalsi, kuinka
hän voi nyt käyttää aikansa
tahtomallaan tavalla.
– Mieleeni tuli niin paljon
asioita, joita haluaisin tehdä,
että täytyy ottaa jarrutkin käyttöön pikapikaa.
Marja-Liisa näkee kutsumuksekseen turvapaikanhakijoiden rinnalla kulkemisen
ja tukemisen niin kauan kuin
nuoret kristityt häntä tarvitsevat.
– Toivoisin tavoittavani myös aivan uusia ihmisiä,
Marja-Liisa pohtii.
– Niin kauan kuin Jumala
sallii, luulen tekeväni jotakin,
jotta sanoma pelastuksesta le-

viäisi ja hänen armonsa juurtuisi jokaiseen.

VUOSISTAAN SANSASSA
MARJA-LIISA on kiitollinen

sansalaisille ja Jumalalle.
– Ne ovat olleet rikkaita ja
onnellisia vuosia. Vaikeitakin
ongelmia on työssä ja elämässä ollut riittämiin. Juuri ilon ja
itkun kokoelma on sitä rikasta
elämää.
– Olen saanut tutustua Sansan piirissä oleviin mitä ihanimpiin ihmisiin niin toimistossa kuin Suomea kiertäessämme. Samoin arabit, joiden
parissa olemme työtämme
tehneet, ovat antaneet niin
paljon rakkautta meille, ettei
sitä pysty koskaan antamaan
heille takaisin.

LiftariPro – Raamattu käyttöön nuorisotyössä
RAAMATUN OPETTAMINEN, havainnollis-

taminen ja sen lukemiseen
innostaminen on iso haaste
nuorten parissa kristillistä
työtä tekeville. Avuksi tähän
tärkeään työhön on LiftariPro – Raamattu käyttöön
nuorisotyössä -sivusto. Se on
laaja ja monipuolinen materiaalipankki, joka on käyttäjälleen ilmainen eikä vaadi
rekisteröitymistä. Sivusto
löytyy osoitteesta LiftariPro.fi.
LiftariPro-sivustolta löy-

tyy Raamatun kertomuksiin
ja opetuksiin liittyvää ohjaajan materiaalia erilaisille kohderyhmille: kouluikäisille,
rippikoululaisille, nuorille ja
nuorille aikuisille. Sivustolla on muun muassa tasokasta
videomateriaalia, havainnollistamisvinkkejä, hartaustekstejä ja -ideoita, raamatturyhmämateriaalia, opetustekstejä, pelejä ja leikkejä. Sivuston
monipuoliset hakutoiminnot
helpottavat sopivan materiaalin löytämistä.

LiftariPro -sivusto on
suunniteltu yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden kanssa, ja
sen on julkaissut Raamatunlukijain Liitto ry.
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Yhä useammin lähetystyöntekijät
tulevat eteläisen pallonpuoliskon maista
TEOLOGIA Kristinusko kasvaa maailmalla, ja kristillisyyden painopiste siirtyy yhä enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle.
Maailma uskonnollistuu ja uskonnollisuus monipuolistuu, mutta samalla uskonnonvapaus kapenee monissa maissa.
Eila Murphy

L

Jukka Kääriäinen

ähetysteologisen International
Bulletin of Missionary Research
(IBMR) -lehden tuorein numero kuvailee kristinuskon
globaalia tilannetta otsikolla Jatkuva
siirtyminen globaaliin etelään.
Maailmalla kristinusko kasvaa,
vaikka Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon jäsenmäärä jatkaa laskuaan.
Kristinuskon kasvu globaalissa etelässä on nopeampaa ja vahvempaa kuin
sen rapautuminen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Kristinusko kasvaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasiassa sekä
korkean syntyvyyden että kääntymysten kautta. Kristittyjen osuus maailman väestöstä on noin 32,3 prosenttia (lähes 2,52 miljardia). Heistä kaksi
kolmasosaa asuu globaalissa etelässä.
Eniten kristittyjä asuu Afrikassa (667
miljoonaa) ja latinalaisessa Amerikassa
(612 miljoonaa). Kristittyjen osuuden
maailman väestöstä arvioidaan kasvavan 35 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä ja globaalin etelän osuus kristityistä kasvaa jopa 77 prosenttiin.
World Christianity and Mission
2020 -tutkimus nostaa esiin kolme yllättävää megatrendiä, joista ensimmäinen on maailman uskonnollistuminen.
Maailman väestöstä 88,7 prosenttia
tunnustaa jotakin uskontoa. Se on noin
10 prosenttia enemmän kuin vuonna
1970. Toiseksi maailman uskonnollisuus monipuolistuu, erityisesti Aasiassa. Samanaikaisesti uskonnollinen
monimuotoisuus kuitenkin vähenee
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kristinuskon ja islamin vahvan kasvun
vuoksi. Kolmanneksi maailmanlaajuinen uskonnollinen vapaus kapenee.
Väkiluvultaan suuret maat kuten Venäjä, Egypti, Pakistan ja Nigeria rajoittavat uskonnon vapautta ja harjoittamista. Myös uskonnollinen vaino on
kasvussa.

Lyhytaikaisten lähettien määrä
kasvussa
Kristinuskon tilaa ja lähetystyötä
kartoittavan tutkimuksen mukaan
kristinuskon ja islamin suhde tulee
yhä merkittävämmin vaikuttamaan
päätöksentekoon ja linjauksiin pai-

Suurin osa maailman kristityistä asuu Afrikassa.

kallisella, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Kristityt ja muslimit
muodostavat yhdessä enemmistön
(57%) maailman väkiluvusta, vuoteen
2050 mennessä heidän osuutensa on jo
66 prosenttia.

Kristillinen lähetystyö
painottuu edelleen
suhteettomasti kristillisiin
maihin.
Lähetystyöntekijä-käsite on muuttunut. Vaikka länsimaista lähetetään
yhä vähemmän pitkäaikaisia lähetystyöntekijöitä, samanaikaisesti lyhytaikaisten lähettien määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Kiinnostus lyhytaikaisiin
lähetys- ja palvelutehtäviin on nousussa. Eniten pitkäaikaisia lähettejä lähetetään maailman eteläisistä maista kuten
Brasilia, Etelä-Korea, Filippiinit ja Kiina. Hieman yllättävää on se, että maat,
joissa on eniten kristittyjä, ovat myös
suurimpia lähetyskenttiä. Esimerkiksi Yhdysvallat on samanaikaisesti sekä
johtava lähettävä (138 000 pitkäaikaista
lähetystyöntekijää) että vastaanottava

(35 000 lähetystyöntekijää) maa.
Kristillinen lähetystyö painottuu
edelleen suhteettomasti kristillisiin
maihin. Tarve lähetystyölle on suurin
siellä, missä ei vielä ole kristillistä yhteisöä tai vakiintunutta kirkkoa. Esimerkiksi väkilukuun suhteutettuna
Bangladeshissa, Turkissa ja Iranissa on
erittäin vähän lähetystyöntekijöitä.

Monikulttuurinen yhteisöjen
yhteisö

Kolmas huolenaihe liittyy kristittyjen muuttoon pois Lähi-idästä. Sen
taustalla on poliittisia, sosiaalisia ja
historiallisia paineita. Kristittyjen
maastamuutto Lähi-idästä muistuttaa
globaalin kristinuskon pysyvästä piirteestä: diasporayhteisöistä. Aivan kuten varhaiskristityt hajaantuivat Israelista ja perustivat uusia uskonyhteisöjä
ja seurakuntia siellä, minne asettuivat,
samalla tavoin globaali kirkko leviää
ja kasvaa yhteisöjen kautta tänään,
myös Suomessa. Yksi merkittävimmistä diasporakansoista on kiinalaiset.
Olisiko niin, että samalla kun Kiinan
valtio pyrkii laajentamaan poliittista
vaikutusvaltaansa, kiinalaiset kristityt
luovat kristillisiä diasporayhteisöjä
ympäri maailmaa?

Euroopassa ja Suomessa monet
kristilliset tahot pyrkivät edistämään
kirkon uudistusta juuri yhteisöjen ja
yhteisöllisyyden kautta. Timo Pöyhösen kirja Yhteisöjen kirkko on yksi esimerkki yhteisöllisyyden tärkeyden
pohdinnasta kirkossamme. Voisivatko
diasporayhteisöt, olivat ne sitten Lähi-idästä, Kiinasta tai muualta, toimia
uudistavana voimana myös Suomessa? Voisiko kirkkomme tulevaisuus
olla aito, monikulttuurinen yhteisöjen
yhteisö, Kristuksen ruumis, jossa erilaiset toimijat, taidot ja hengelliset lahjat olisivat elintärkeitä kirkon elämälle? Tämä ei ole pelkästään strategista
ajattelua vaan raamatullinen visio lopun ajasta: ”Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei
kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä
oli ihmisiä kaikista maista, kaikista
kansoista ja heimoista… He seisoivat
valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä: –
Pelastuksen tuo meidän Jumalamme,
hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja
Karitsa!” (Ilm. 7: 9–10)
Kirjoittaja on kirkon lähetystyön keskuksen lähetysteologi
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Median huikeat mahdollisuudet
väkirikkaassa Aasiassa
Aasia on maailman vähiten evankelioitu maanosa. Mediatyön
mahdollisuudet Aasiassa ovat suuremmat kuin koskaan.
Jotta ihmiset tavoitetaan, on oltava mukana median nopeassa
kehityksessä.

S

Kristiina Erelä ja Ilkka Kastepohja

ansan tehtävänä on viedä evankeliumi
median avulla heille, jotka eivät sitä
muuten kuulisi. Evankeliumin tarve
erityisesti Aasiassa, Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa on edelleen suuri. Media
on tehokas tapa tavoittaa ihmisiä niissä
maissa, joihin lähetystyöntekijät eivät
pääse tai joissa kristillisten kirkkojen
työtä rajoitetaan.
Vuoden 2020 teema on Aasia elämään. Vuositeemamme kautta haluamme piirtää kuvan aasialaisten arjesta,
kulttuurien rikkaudesta, uskontojen
kirjosta ja syvästä tarpeesta kuulla evankeliumi. Jeesus on tie, totuus ja elämä.

Sarja välittää prostituoiduille Jumalan
rakkautta ja auttaa ja rohkaisee heitä uuteen elämään.

Aasia elämään
Maailman väkirikkaimman maanosan, Aasian väestömäärä kasvaa jatkuvasti ja valtaosa ihmisistä on nuoria. Aasian taloudellinen ja tekninen
kehitys on nopeaa ja kristittyjen määrä on vähäinen kommunismin,
islamin tai buddhalaisuuden puristuksessa. Aasia on myös maailman
vähiten evankelioitu maanosa. Seurakunnat, jos niitä on, ovat usein
pieniä. Kristillinen mediatyö tavoittaa radiolähetysten avulla erityisesti
maaseuduilla laajoja kuulijamääriä. Sama viesti tuotuna älypuhelimien
kautta tavoittaa vastaavasti kaupunkilaisia.
Globaali talous ja poliittiset voimasuhteiden muutokset näkyvät
Aasiassa vahvasti. Monissa maissa tuloerot kasvavat kaupunkilaisten
ja maalla asuvien kesken. Mediateknologian harppaukset näkyvät erityisesti kaupungistuneissa maissa, missä mediaa käytetään entistä enemmän älypuhelimien eri sovellusten ja palvelujen kautta. Sosiaalisen
median eri vaihtoehdot mahdollistavat suoran keskustelualustan

miljoonien aasialaisten kanssa. Uuden oppiminen on jatkuvaa, sillä toimintaympäristön
poliittinen todellisuus muuttuu ja digitaalinen
media kehittyy. Muutosvauhti on yllättänyt
aasialaiset kirkot ja kristilliset mediajärjestöt.
Voittajia ovat ne, jotka pystyvät tai osaavat
muuttaa kristillisen todistuksen digitaalisen
median edellyttämään muotoon ja rakentavat
eri viestintäkanavien avulla siltoja seurakuntiin.
Toimintavuonna 2020 Sansa jatkaa yhteistyökumppanien rohkaisemista hyödyntämään kaikkia
niitä mediakanavia, joiden käyttäjiksi ihmiset siirtyvät. Maaseudulla ja kaupungeissa mediaa käytetään
eri tavalla. Kaupungeissa televisiota ja älypuhelimen
kautta digitaalista mediaa käytetään entistä enemmän, kun
vastaavasti maaseudulla muutos on maltillisempaa. Vanhempi
ikäluokka pitäytyy perinteisten medioiden parissa joko taloudellisten
syiden pakottamina tai yksinkertaisesti siksi, ettei digitaalisia palveluja
ole vielä saatavilla.

Uusia avauksia Toivoa naisille -työssä
Toivoa naisille -työ on ennen kaikkea rukousliike, jossa naiset voivat
jakaa elämänsä tärkeitä kysymyksiä, nostaa niitä Jumalan eteen ja kertoa
saamastaan toivosta eteenpäin heille, jotka eivät Jeesusta vielä tunne. Yhteys toisiin ohjelmantekijöihin vahvistaa ja antaa voimia jaksaa
vaikeissa olosuhteissa. Keski-Aasiassa Sansan tukemaa kazakinkielistä
Toivoa naisille -ohjelmaa tehdään viranomaisilta salassa. Kolmen vuoden
välein järjestettävä alueellinen konferenssi varustaa ohjelmantekijöitä
sekä hengellisesti että käytännöllisesti.
Intiassa Sansa on tukenut Toivoa naisille -työtä vuodesta 2011.
TWR tekee Toivoa naisille -työtä Etelä-Aasian alueella Intian lisäksi
jo Nepalissa, Sri Lankassa, Bangladeshissa, Bhutanissa, Pakistanissa,
Afganistanissa ja Malediiveilla. Vuonna 2020 TWR-Intia rekrytoi
Sansan tuella alueelle intialaisen Toivoa naisille -työn koordinaattorin
johtamaan kasvavaa työtä. Sansan rahoittaa myös ihmiskaupan uhreille
tehdyn 10-osaisen Kätketyt aarteet -audiosarjan tuottamisen hindin
kielelle. Sarja välittää prostituoiduille Jumalan rakkautta ja auttaa ja
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Kotimaantyö tavoittaa kasvokkain ja
virtuaalisesti
Marja Soikkeli

Sansan työalue

Seurakuntien medialähetyspyhissä eri puolilla Suomea voi tavata sansalaisia. Sansan työstä ja Aasia elämään -teemavuodestamme kertovat
niin koulutetut vapaaehtoiset kuin työntekijätkin.
Sansan valtakunnallista suomenkielistä kolehtipyhää vietetään
8.3.2020. Tällöin kerromme seurakunnissa Aasiassa tehtävästä työstä.
Porvoon hiippakunnan seurakunnissa vietetään Sansan kolehtipyhää
ensimmäistä kertaa 19.4. Tuolloin kolehtikohteena on Toivoa naisille
-työ.
Järjestämme Tuomasmessun 23.2. yhteistyössä Liikemiesten
lähetysliiton kanssa Turun Martin seurakunnassa. Toivoa naisille -työn
20-vuotisjuhlaa vietämme konferensseissa 25.4. Pirkkalassa ja 26.4.
Äänekoskella. Lisäksi Toivoa naisille -työn aluetapahtumia järjestetään
eri puolilla Suomea.
Valtakunnalliset Medialähetyspäivät ovat Seinäjoella 16.–17.5.
Lakeuden Ristin kirkossa. Päivien teemana on ”Ollahan Herran hallus”.
Tuemme ja varustamme myös seurakuntien medialähetysryhmien
vetäjiä ja rohkaisemme uusien piirien perustamista. Tavoitteemme on
innostaa työhön myös uusia rukoilijoita, ryhmiä ja tukijoita.

Apua maahanmuuttajatyöhön
rohkaisee heitä uuteen elämään.
Sansa on vuodesta 2019 kustantanut TWR:n arabiankieliselle Toivoa naisille
-työlle työntekijän, joka vastaa sosiaalisen median kautta tulleisiin yhteydenottoihin. Lähi-idän alueella naisen elämä saattaa olla ulkoisesti vaurasta, mutta yltäkylläisyyden keskellä he elävät vankeina omissa kodeissaan ja ovat ahdistuneita
ja masentuneita. Toivoa naisille -työn sosiaalisen median kautta he kuulevat
rakastavasta Jumalasta.

Intiassa, pääosin maaseudulla
Biharin, Jharkhandin ja Gujaratin
osavaltioissa, Sansa on tukenut
vähemmistökielillä radioituja lyhytja keskiaaltolähetyksiä jo yli kolme
vuosikymmentä.

Palvelemme seurakuntien maahanmuuttajatyötä vierailuin sekä sosiaalisen median kautta. Tuotamme edelleen saarnoja arabiankielellä
audio- ja tekstimuodossa. Muuta materiaalia seurakuntien maahanmuuttajatyön tueksi löytyy Sansan kotisivuilta www.sansa.fi/hope.

Radiossa ja mobiilisti
Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma ja Domini Life -mobiilisovellus tukevat kristittynä elämistä ja kutsuvat uusia mukaan medialähetystyöhön. Raamattu kannesta kanteen -ohjelman radioinnit jatkuvat Radio Deissä ja Järviradiossa sekä lisäksi Ruotsissa ja Norjassa.
Ohjelma on myös kuunneltavissa mobiilisovelluksen ja internetin
kautta kaikkialla maailmassa.

Viestintä kutsuu mukaan rukoilemaan,
toimimaan ja lahjoittamaan
Viestinnän avulla kasvatamme etenkin Sansan Aasian-työn tunnettuutta ja kutsumme uusia ihmisiä rukoilemaan ja lahjoittamaan työlle.
Toteutamme neljä Aasian teemavuoteen liittyvää keräyskampanjaa.
Sähköinen viestintä painottuu Sansa.fi- ja Seurakuntalainen.fi-verkkosivujen ohella yhä vahvemmin sosiaaliseen mediaan (Facebook,
Twitter ja Instagram). Ajankohtaiset sisällöt versioidaan eri julkaisukanaviin sopiviksi. Lähetystyöaiheista sisältöä tuotetaan myös Raamattu
kannesta kanteen -radio-ohjelmaan. YouTubessa julkaistaan säännöllisesti Lähetysaika-uutiskatsausta.
Painetuilla julkaisuilla varustetaan erityisesti vakiintuneita tukijoita. Lähde-lehti on osa Sansan kokonaisviestintää. Lisäksi julkaistaan
Ristiaalloilla-kirjettä.

Kambodžassa kristilliset perheradioohjelmat eheyttävät perheitä. Ohjelmat
ovat nostaneet esiin todellisen tarpeen
avioliitto- ja perheseminaareille.

Islamilaisessa ympäristössä
toimiminen ei ole ongelmatonta,
mutta mahdollista. Kasvava trendi
on suoratoistaa radio-ohjelmia
internetissä, sosiaalisessa mediassa
tai älypuhelinsovelluksissa.

Kehitämme Domini Life -mobiilisovellusta yhdessä Kansan Raamattuseuran ja
muiden kehittäjäkumppaneiden kanssa. Vuonna 2020 on tarkoitus ottaa käyttöön tapahtumaominaisuus, joka palvelee hengellisten suurjuhlien järjestäjiä
ja kävijöitä.

sansa.fi
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Rukouskalenteri
helmikuu – huhtikuu 2020
Tervetuloa rukoilemaan medialähetystyön puolesta!
Leikkaa rukousaiheet talteen lehdestä tai tulosta osoitteesta
sansa.fi/esirukoukset. Rukouskalenteria voi tilata myös
Sansan toimistosta, p. 019 457 7700 tai sansa@sansa.fi.

Rukousaiheita
1. Sansan tämän vuoden teemana on

Rukous
Rohkeus
Sansan työn vaikutusalue

me niihin teknistä osaamista ja varoja.
Rukoilemme myös ammattitaitoista
henkilökuntaa sekä pääkaupungin
että maaseudun asemille.

Evankeliumi

seurakunta innostuu hakemaan
Sansan yhteisöjäseneksi. Tavoitteena
on vuoden lopussa vähintään sata
yhteisöjäsentä.

10. Rukoilemme Iranin kristittyjen
puolesta; rohkaise ja varjele heitä. Kiitos että SAT-7:n ohjelmat ovat heidän
tukenaan. Anna myös tänään monen
iranilaisen löytää tv:n ääreen ja tulla
kosketetuksi.

17. Kiitämme siitä, että Toivoa naisille
-työtä on tehty Suomessa jo 20 vuotta.
Rukoilemme Pirkkalassa 25.4. ja Äänekoskella 26.4. pidettävien konferenssien puolesta.

3. Sansan valtakunnallinen kolehti-

11. Rukoilemme Itävallassa Jari Vähä-

Aasia elämään. Pyydämme viisautta
tehdä oikeita ratkaisuja aasialaisten
tavoittamiseksi, jotta mahdollisimman
moni kuulee evankeliumin.

2. Rukoilemme, että yhä useampi

pyhä on 8.3. Pyydämme johdatusta ja
siunausta kolehtipyhän valmisteluihin
ja lukuisiin seurakuntavierailuihin
tuona päivänä.

sarjalle voimia ja viisautta uusiin työtehtäviin, kun hän on siirtynyt TWR:stä
lähetysjärjestö OM:n palvelukseen.

työikäisiä suomalaisia ja innostamaan
medialähetystyöhön − rukoilemaan,
toimimaan ja tukemaan.

12. Medialähetyspäiviä vietetään
Seinäjoella 16.−17.5., yhdessä Seinäjoen seurakunnan kanssa ja teemalla
Ollahan Herran hallus. Anna valmisteluiden sujua juohevasti.

5. Kiitämme siitä, että Kätketyt aarteet

13. Sansan kevätkeräyksellä kylve-

4. Herra, auta meitä tavoittamaan

-ohjelma on saanut välittää toivoa jo
sadoille pakkoprostituution uhreille eri
puolilla Eurooppaa. Siunaa ohjelman
tuotantoa myös hindin kielellä ja
jakelua Intiassa.

6. Rukoilemme SAT-7 Network -tapahtuman puolesta 25.−27.3. Turkissa.
Siunaa Mikael Tunéria hänen tehtävissään tuossa tapahtumassa sekä
SAT-7:n persiankielisessä työssä.

7. Rukoilemme viisautta ja johdatusta
Sansan tulevan toiminnanjohtajan
rekrytointi- ja valintaprosessiin.

8. Kiitämme kaikista vapaaehtoisista,
jotka antavat aikaansa, taitojansa ja
varojansa evankeliumin eteenpäin
viemiseksi.

9. Mongoliassa Wind FM:n Ulaan-

baatarin radioasemalla monet asiat
vaativat teknistä päivitystä. Pyydäm-

tään Sanan siementä aasialaisten
sydämiin. Rukoilemme, että evankeliumi tavoittaa erityisesti heitä, jotka
eivät ole vielä kuulleet ilosanomaa
Jeesuksesta.

14. Kiitämme yhteistyöstä seurakun-

tien kanssa. Anna vastuunkantajille
viisautta, kun he päättävät lähetystyöhön liittyvistä asioista.

15. Keikon kirjelaatikko -ohjelma
on ollut FEBC-Japanin rakastetuin
ohjelma jo vuosikymmeniä. Pyydämme ohjelmaan jatkajaa, jotta Keiko voi
siirtyä viettämään eläkepäiviä.
16. Herra, siunaa ja varjele kaikkia

lähetys- ja projektityöntekijöitämme:
Elina Braz de Almeida, Päivi ja Ilkka
Kastepohja, Eila Murphy, Sirpa Rissanen, Mikael Tunér sekä Eeva ja Jari
Vähäsarja.

18. Rukoilemme, että Raamattu
kannesta kanteen -ohjelman rahoitus
pysyy vakaana ja ohjelmat voivat
jatkua viidesti viikossa. Kiitos, että
myös Rkk-mobiilisovellus tuo ihmisiä
Raamatun äärelle.
19. Rakas Taivaan Isä, anna iloa,
voimia, terveyttä ja viisautta kaikille
Sansan työntekijöille.
20. Rukoilemme viisautta mediayhteistyön neuvotteluihin Thaimaan
ja Indonesian luterilaisten kirkkojen
kanssa.

21. Kiitämme niistä nuorista, jotka
ovat jo Sansan yhteydessä. Auta meitä
löytämään lisää nuoria medialähetystyön pariin.
22. Kristittyjä vainotaan Intiassa.
Rukoilemme siunausta ja varjelusta
erityisesti TWR-Intian työntekijöille ja
heidän perheilleen sekä radio-ohjelmien kuuntelijoille.
23. Kiitämme seniorityöntekijöistäm-

me. Pyhä Jumala, anna heidän jaksaa
jatkaa arvokasta vapaaehtoistyötään
levosta käsin niin kauan kuin näet
tarpeelliseksi.

24. Kiitämme Sansan kansallisista
työntekijöistä. Siunaa Oksana Dybaa
Venäjällä, Nenad Hadžihajdicia

Kroatiassa ja Parastoo Poortaheria
Kyproksella.

25. Herra, johdata oikeat ihmiset oi-

keisiin medialähetystyön tehtäviin niin
täällä Suomessa kuin yhteistyökumppaniemme työssä maailmalla.

26. Pyydämme siunausta ja varjelus-

ta Kamerunissa radioasema Sawtu
Linjiilan työntekijöille ja ohjelmien
kuuntelijoille. Varjele heitä, kun Boko
Haram tekee naapurimaan Nigerian
puolelta hyökkäyksiä kamerunilaisiin
kyliin.

27. Indonesiassa toimii satakunta kristillistä paikallisradiota. Talousvaikeuksien takia osa on jouduttu myymään,
ja monesti ostaja on ollut islamilainen
toimija. Herra, johdata ohjelmien tekijöitä, jotta armokeskeinen viesti saa
yhä enemmän jalansijaa.

28. Lähetys- ja projektityöntekijämme
tarvitsevat lisää esirukoilijoita ja taloudellista tukea. Pyhä Jumala, kiitos
niistä ihmisistä, joiden sydämelle
lasket näiden asioiden hoitamisen.
29. Rakas Taivaan Isä, kiitos että olet
pitänyt huolta Sansan taloudesta.
Rukoilemme, että tänäkin vuonna
voimme toteuttaa ulkomaisten kumppanien kanssa sovitut hankkeet.
30. Pyydämme siunausta maapallol-

lemme. Anna meille viisautta ja halua
tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat
luonnon ja ilmaston kannalta kestäviä,
myös medialähetystyössä.

Kiitos rukoustuestasi!
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Paluupostia

”Raamattuohjelma on kuin
hyvä ystävä”
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Kuuntelija- ja katsojapalautetta

1

INDONESIA ”Toivoa naisille
-ohjelman jälkeen sydämeni
rohkaistui voittamaan pelon.
Ymmärsin, ettei minun tarvitse
pelätä, koska Jeesus suojelee minua aina.
Edellisestä ohjelmasta ymmärsin myös,
että kun haluan tunnustaa syntini ja
pyytää Jumalalta anteeksi, hän antaa
anteeksi ja pyyhkii pois kaikki syntimme.”
TWR-Indonesia

2

KHMER ”Kuuntelemme mieheni
kanssa khmerinkielistä Toivoa
naisille -ohjelmaa joka sunnuntai ryhmässä toisten kanssa.
Ohjelmat ovat muistitikulla, joka liitetään
kaiuttimeen. Erityisesti ohjelma Ristiriidat perheessä kosketti meitä. Ymmärsimme, että vanhempien pitää yrittää olla
esimerkkinä lapsille ja että lempeät sanat
estävät riitoja. Ohjelman jälkeen kerroin
ryhmälle omasta vaikeudestani ja pyysin
siinä ryhmän edessä anteeksi mieheltäni.
Hänkin pyysi anteeksi minulta. Olemme
todella kiitollisia Toivoa naisille -ohjelmien hyvistä sisällöistä.” TWR Kambodža/
FEBC Kambodža

Heti sinä iltana annoin elämäni Jeesukselle ja rukoilin.

3

KUKNA ”Olen kotoisin hinduperheestä. Lapsesta asti suoritin
erilaisia uskontoon kuuluvia
asioita niin kuin vanhempanikin. Toiset lapsetkin ottivat silloin mallia
minusta. Nyt aikuisena olin kerran
palaamassa pellolta kotiin radio mukanani. Silloin kuulin omalla äidinkielelläni
ohjelman. Puhuja selitti, miksi Jeesus
Kristus tuli maailmaan. Hän tuli pelastamaan syntisiä. Sen jälkeen ymmärsin, että Jeesus tuli maailmaan minun
vuokseni. Jumala kosketti minua, aloin
seurata Jeesusta ja elämäni muuttui. Olen

valtavan kiitollinen Jumalalle, että hän
paljasti pelastussuunnitelmansa minulle
radio-ohjelman kautta.” TWR-Intia

4

MONGOLI ”Olen Orgil, ja elän
mieheni ja kahden lapsemme
kanssa Bayanhongorin läänissä.
Päätin hiljattain pyytää Jeesusta
elämääni, ja aloin käydä seurakunnassa.
Olen uusi uskova, ja yritän kuunnella
hengellisiä lauluja ja lukea Raamattua
säännöllisesti, mutta lukeminen ei ole
kovin mielenkiintoista. Siksi aion mennä
mukaan raamattupiiriin, jossa luemme
Raamattua yhdessä toisten uskovien
kanssa. Ystävä antoi minulle hiljattain
pienen radion, jonka kautta voin kuunnella Wind FM -perheradion ohjelmia pitkin
päivää. Raamattuohjelma on kuin hyvä
ystävä. On suuri siunaus, kun ohjelma
auttaa minua Raamatun lukemisessa ja
ymmärtämisessä.” FEBC-Mongolia

5

OROMO ”Elämämme oli
rauhallista ja onnellista siihen
asti, kun perheemme joutui
tulvien johdosta evakuoitumaan
Etiopian somalialueelta Oromian alueelle.
Täällä asumme valtavan ihmismassan
keskellä muoviteltoissa, joita valtio ja paikalliset asukkaat ovat antaneet. En ollut
kuullut radioasemastanne aiemmin. Eräs
kristitty mies, jonka tapasin täällä leirillä,
kutsui minut kuuntelemaan ohjelmaa. Se
oli oromon kielellä, joka on äidinkieleni.
Olin todella iloinen kuullessani sitä outoa
uskonnollista ohjelmaa. Olen kyllä muslimi, mutta en huomannut ohjelmassa
mitään väärää. Minusta teillä on ainutlaatuinen asema, joka lähettää uskonnollisia, naisten- ja terveysohjelmia. Kaikki
ohjelmat olivat mielenkiintoisia, rohkaisevia, lohduttavia ja opettavia. Minusta tuli
ohjelmienne säännöllinen kuuntelija.”
Etiopian evankelinen Mekane Yesus
-kirkko

6

THAI ”Kävin koulua vain neljä
vuotta, koska isä kuoli ja minunkin oli pakko tehdä mitä vain
työtä, että saimme ruokaa. Myö-

hemmin äitikin kuoli ja minä avioiduin.
Mieheni jalka amputoitiin ja myöhemmin
hänkin kuoli. Minulla on kaksi lasta, molemmat rakennuksilla töissä. Lisäksi kasvatan kolmea sukulaislasta. Selässäni on
hermosärkyä. Silti olen iloinen siitä, että
löysin täällä maaseudulla radiostani Sydänystävä-ohjelman. Sillä radiokanavalla
ei missään muussa ohjelmassa puhuta Jeesuksesta. Elämässäni on paljon stressiä ja
vain tämä ohjelma tuo siihen helpotusta.
Toivon, että Sydänystävä voi olla monelle
ystävänä.” FEBC–Thaimaa

7

TURKKI ”Kun olin katsonut rukousohjelmanne, tajusin, että Jumala on hyvä eivätkä pahat asiat
tule Jumalalta. Nyt elämässäni
on toivo, ja sain sen teiltä. Toivottavasti
nämä ohjelmat jatkuvat kanavallanne.”
SAT-7 Türk

8

VASAVI ”Olen 21-vuotias mies,
hinduperheestä ja perheen nuorin.
Rahanpuutteen vuoksi kävin vain
10 luokkaa koulua, vaikka olisin
halunnut jatkaa. Vuonna 2016 jouduin
onnettomuuteen ja olin vuoteen omana.
Silloin halusin jotain rentouttavaa ja
kuuntelin radiosta hindinkielisiä elokuvalauluja. Kerran kun taas etsin sellaista kanavaa, kuulinkin omalla kielelläni
jotain Jeesuksesta. Puhuja puhui naisesta,
joka oli sairastanut verenvuototautia 12
vuoden ajan, ja jonka Jeesus paransi. Heti
sinä iltana annoin elämäni Jeesukselle
ja rukoilin. Seuraavana aamuna kipu
oli kadonnut. Se vielä vahvisti uskoani
Jeesukseen. Rukoilin terveyteni puolesta
edelleen, ja puolen vuoden sisällä Jumala
paransi minut kokonaan. Olen koko ajan
kuunnellut Jeevana Khajana -ohjelmia
omalla kielellämme. Olen kiitollinen
TWR:n työstä, joka on suuri siunaus elämässäni.” TWR-Intia

Hän antaa anteeksi ja pyyhkii pois
kaikki syntimme.
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Valtaosa kiinalaisista ei ole
kuullut evankeliumia
Kristittyjen määrä on alle 10 prosenttia Kiinan 1,4 miljardin väestöstä.

Teksti ja kuvat:
Ilkka ja Päivi Kastepohja

K

iina on viime vuosina
muuttunut yhä vaikeammaksi maaksi vähemmistöille, varsinkin kristityille.
Valvonnan monitasoista lisäämistä
perustellaan terrorismin, rikollisuuden tai Kiinan valtiolle haitallisen
toiminnan estämisellä. Tähän valvottavien ketjuun kuuluu myös kaikki
uskonnollinen toiminta.

Kiinan protestanttinen kirkko on maailman suurin kirkko.
Kiinan protestanttinen kirkko on
maailman suurin kirkko. Kristittyjä arvioidaan olevan 80–100 miljoonaa riippuen laskutavasta. Todellista
lukumäärää ei tiedä kukaan. Kiinan
Raamattuseuran vuosikertomuksen
mukaan kirkko kasvaa noin miljoonalla jäsenellä vuosittain. Joka tapauksessa kristittyjen määrä on alle
10 prosenttia Kiinan 1,4 miljardin
väestöstä.
Joidenkin lähetysteologien mielestä Kiinassa on kristittyjä jo niin
runsaasti, että kirkko pystyisi itsenäisesti julistamaan evankeliumia
Jeesuksesta. Kaikki eivät jaa tätä näkemystä. Taiwanilla toimivan Voice
of Salvation (VOS) -radiostudion johtaja Brad Yu sanoo, että yli 90 prosenttia kiinalaisista ei ole vielä kuullut evankeliumin ilosanomaa.
Kiinassa perustetaan uusia seurakuntia joka viikko. Kasvuun liittyy
haasteita. Pappeja ja raamatunopettajia on liian vähän. Raamatun tunteminen on heikkoa erityisesti maaseudulla.
- Mediatyölle on todella tarvetta,
sanoo Brad Yu.
Lisämutkia matkaan tuovat poliittiset liikehdinnät, joista Suomessakin on viimeisen puolen vuoden
aikana uutisoitu laajasti. Esimerkkejä

Ilkka ja Päivi Kastepohja ovat Sansan silmät ja korvat Aasiassa. Asuinpaikkana on Singapore. Ilkka toimii Sansan
aluepäällikkönä ja auttaa yhteistyökumppaneita digitaalisten medioiden kehitystehtävissä. Päivi työskentelee Aasian
viestintäkoordinaattorina ja kertoo Suomeen, mitä hyvää Jumala tekee Aasiassa. Kastepohjien ensimmäinen työvuosi
Aasiassa sisälsi paljon uuden oppimista. Käytännössä työtä tehdään työparina.

näistä ovat jatkuvat mielenosoitukset
Hongkongissa, taannoiset Taiwanin
presidentinvaalit tai ihmisoikeusjärjestöjen esiin nostamat pakkotoimet
uiguuri-muslimeja vastaan.
Kristittyjen toimintamahdollisuuksien kaventuminen näkyy esiIhmiset haluaisivat
mennä kirkkoon,
mutta eivät voi, sillä
kirkkoja on suljettu
Kiinassa koronaviruksen vuoksi.

Raamatun tunteminen
on erityisen heikkoa
Kiinan maaseudulla.
Median välityksellä
tarjottaville raamatunopetusohjelmille
onkin valtava tarve.

Raamatun tunteminen on heikkoa
erityisesti maaseudulla.

merkiksi siten, että Raamatun ostaminen on vaikeutunut. Kiinankielisiä
Raamattuja kyllä painetaan maassa,
mutta lähes kaksi kolmasosaa on tarkoitettu ulkomaanmyyntiin.
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Taiwan
Taiwan on Itä-Aasiassa sijaitseva yli
23 miljoonan asukkaan valtio, jossa
puhutaan pääasiassa mandariinikiinaa.

KIINA

Taiwanin yleisimpiä uskontoja ovat buddhalaisuus,
kungfutselaisuus ja taolaisuus.
Väestöstä 84 % on taiwanilaisia, 14 % mannerkiinalaisia ja 2 % alkuperäiskansaa.

Mobiilisovelluksesta
kehittymässä päämedia
Radiostudio Voice of Salvationin
(VOS) perusti Taiwanissa Norjan lähetysliitto. Sansa on tukenut studion
toimintaa sen alusta, vuodesta 1974
lähtien. Keväällä 2019 VOS:in työn
suurin ulkomainen tukija, norjalainen Norea Mediamisjon ilmoitti
lopettavansa ohjelmatoiminnan
tukemisen, koska se ei ole heidän
uuden strategiansa mukaista. Norjalaisten taloudellinen panos on ollut
merkittävä ja tuen loppuminen on
kipeä isku mandariinikiinankieliselle Voice of Salvationin (Pelastuksen
ääni) mediatyölle Taiwanissa.
Radio-ohjelmia on lähetetty vuosikymmenten ajan ulkomailta. Mediateknologian kehitys on tuonut
VOS:in mediapalettiin uusia kanavia, kuten internet, sosiaalinen media ja uusi älypuhelinsovellus. So-

velluksen kehittäminen kesti lähes
kolme vuotta ja maksoi useita kymmeniä tuhansia. Sansa rahoitti 90
prosenttia kehittämiskuluista.
VOS:in johtaja Brad Yun mukaan
ihmisten mediankäyttö on muuttunut Kiinassa. Aikaisemmin ajateltiin,
että lyhytaaltoradio tavoittaa ihmisiä
parhaiten. Nyt arvioidaan, että mobiilisovelluksesta tulee tärkein kanava, jolla vahvistetaan Kiinan kristittyjä syvällisellä raamatunopetuksella ja varustetaan heitä kertomaan
uskostaan. VOS panostaakin aikaisempaa enemmän digitaaliseen mediaan. Mobiilisovelluksesta on tulossa päämedia, jota radio-ohjelmat täydentävät. Radio-ohjelmat tavoittavat
erityisesti maaseudun väestöä.
Taiwanin 23 miljoonan väestöstä kristittyjen osuus on vain noin 4,5

Taiwan on kooltaan vain hieman Belgiaa suurempi
saari, vain tunnin lentomatkan päässä Manner-Kiinasta,
ja siellä voi siirtyä paikasta toiseen paikallisjunien lisäksi
noin 300 kilometriä tunnissa kiitävällä luotijunalla.

Voice of Salvationin radio-ohjelmat
tarjoavat nuorille apua erilaisiin elämän
ongelmiin, kuten ahdistukseen ja yksinäisyyteen.

prosenttia. Se on suhteellisesti vähemmän kuin Kiinassa. VOS on siksi
aloittanut nuorille suunnatun evankelioivan keskusteluohjelman ”I Talk”,
yhteistyössä Taipein protestanttisten
seurakuntien kanssa.
VOS:in toiminnan kehittymisen
avain on aktiivinen yhteistyö Kiinan
kirkon vastuullisten kanssa. Tätä
kautta mobiilisovelluksille on mahdollista saada laaja käyttäjäkunta.
Samalla sanoma pelastuksesta tulee
miljoonien kiinalaisten ulottuville.
Tämän verkoston luomiseen ja evankelioivien ohjelmien tuottamiseen
VOS tarvitsee ennen kaikkea esirukousta, mutta myös taloudellista tukea.

Kiinassa on valtavat mahdollisuudet evankeliumin kertomiselle. Sansan yhteistyökumppanit FEBC Hongkong
ja VOS Taiwan tavoittavat
kiinalaisia digitaalisen median avulla.

Monessa Aasian maassa
radiotyötä tehdään perhenäkökulmasta. Ohjelmissa
kerrotaan, kuinka voi elää
hyvää, toisia kunnioittavaa
ja tasapainoista elämää.
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Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien
Putiikkiin!
Kun teet ostoksesi täällä, olet mahdollistamassa ilosanoman ja avun viemisen sinne,
missä sitä eniten tarvitaan.
Nyt on aika hankkia hyvää lukemista
kevättalven iltoihin sekä itselle että lapsille.
Tutustu ja tee löytöjä – anna hyvän kiertää!

Monta tapaa tehdä
hankintoja Putiikista!
TOIMI NÄIN:
1) Tilaa sähköpostitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
2) Tilaa netin kautta: lahetyskauppa.fi
3) Tilaa puhelimitse:
puh. 050 564 3541 (ma–pe klo 10–15)
4) Tule käymään Hyvinkäällä, os.
Munckinkatu 67. Myymälä on avoinna
keskiviikkoisin klo 10–15.

sansa.fi

UUTUUKSIA JA TARJOUKSIA
Maarit Eronen –
Jane Jones
Kadun kukka
18 € UUTUUS!
Prostituutiosta vapauteen. Vuoden
kristillinen kirja
2019.
Saara Kinnunen
Äidin ikävä 27 € UUTUUS!
Juha Vähäsarja
Keskelle elämään
15 € UUTUUS!
66 hartautta koottu jokaisesta Raamatun kirjasta.
Pekka Simojoki
Mullan makua ja taivaan tuoksua 25 €
Keikkamiehen hartauskirja.

ÄÄNITTEITÄ
Riitta Lemmetyinen
Tuon taivaallista äänikirjana 9 €
TARJOUS!
Äänikirja sisältää 2
cd:tä. Lukijana: Riitta Lemmetyinen.
Jukka Norvanto
Raamattu kannesta
kanteen -ohjelman opetuksista cd-levyt MP3-muodossa: Uusi
testamentti (624 luentoa) 130 €,
Vanha testamentti (810 luentoa)
140 €.
TARJOUS! Uusi ja Vanha testamentti
yhdessä
ostettuina
240 €.

KIRJOJA
Raamattu elämään
-kirjasarja Radiopastori Jukka Norvannon
Raamattu kannesta
kanteen -radio-ohjelman pohjalta kirjoittamia Raamattu elämään
-sarjan kirjoja on ilmestynyt 54. TARJOUS! Koko sarja
540 € (Yksittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Terveeseen uskoon 17,90 €
Kirjeet Kolossalaisille, Filemonille ja Titukselle.
Murrosaikojen profeetta
17,90 €. Hesekielin kirja.
Jukka Norvanto
Hedelmästään puu tunnetaan
25 € UUTUUS!
Kirjan mukaan parhaiten hedelmää tuottavat puun oksista ne,
joissa on sopivasti
taakkaa taivuttamaan
niitä sivulle.
Eedenistä itään ja takaisin 25 €
Ihmisen pelastustie alusta
loppuun.
Aadamista alkaen 15 €
TARJOUS!
Hartaus jokaiselle aakkoselle.
Rajatonta rakkautta 4 €
TARJOUS!
Tahtoisin olla hyödyksi 3 €
TARJOUS!
Tahtoisin antaa anteeksi 3 €
TARJOUS!
Mailis Janatuinen
Salomo 27 € UUTUUS!
Valtakunta etsii taistelijoita.

Anna-Liisa Valtavaara Syyllinen olo – syystä vai suotta? 19 €
Oikea ja väärä
syyllisyys sekoittuvat helposti ja
jopa vahvistavat
toisiaan. Ne syntyvät eri tavoin,
ja siksi niistä vapaudutaankin eri
tavoin.
Mari Ahvenjärvi
Koko perheen hartauskirja 25 €

TARJOUKSIA
Hannu Pelkonen
Voihan Venäjä! 20 €
Rakentajarovastin
matkassa Suomen
suvun maille.
Juha Vähäsarja
Joka päivä.
Varjelet tieni 20 €
Lapsen lailla 9 €
Tomas Sjödin
Se tapahtuu, kun
lepäät 10 €
Levossa on salaisuus.
Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 10 €
Elämää Kroatian evankelisessa
kirkossa. Muistoja ihmisistä ja
tapahtumista kirjoittajan värikkään ja vaiheikkaan elämän varrelta. Värikuvakuvitus. Julkaisijana Sansa.
Saara Kinnunen
Sovintoon elämän kanssa 5 €

Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 €
Vie lukijansa ihmiskaupan maailmaan Euroopassa ja erityisesti
Kyproksessa, jossa kirjoittaja on
työskennellyt ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa keskuudessa.
Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 5 €
Israelissa, maailmalla, kotimaassa. Kuljettaa medialähetystyön
matkassa, johdattaa Raamatun
maisemiin, juutalaisiin juhlapyhiin ja raamatunkertomuksiin.
Sopii myös raamattu- ja rukouspiirien työskentelyyn. Julkaisijana Sansa.
Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 €

LAHJAKIRJOJA
Riitta Lemmetyinen
Kyynel ja kiitos 25 € UUTUUS!
Pieniä tarinoita suurista asioista.
Sari Savela
Sanoja sinulle
– Onneni on 9 €
TARJOUS!
Minna Ala-Heikkilä
Eikä sinua enää ole 26 €
TARJOUS!
Lapsensa menettäneet kertovat.
Leena Hietamies
Matkalla surun läpi 19 €
Tässä kirjassa on surutyön tueksi
myös Raamatun tekstejä ja rukouksia.

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE
Emma Segal – CPH:n toimituskunta
Kuva siirtyy sanaan 17,00 €
UUTUUS!
Raaputa tarra ja väritä. Yli 1000
tarraa.
Katariina ja Tero Rautio
Kadonnutta kirkkovuotta etsimässä 15 €
8–12 vuotiaille.
Connie Palm
101 aarretta Raamatusta
jotka jokaisen lapsen pitäisi kuulla 14,90 €
Martina Steinkühler –
Angela Holzmann
Ihanaa, että löysit minut! 5 €
TARJOUS!
Pieni kertomus suurta pelkoa
vastaan. Kertoo psalmin 23 avulla Daavidista ja hänen lampaistaan niin yksinkertaisesti, että
pienimmätkin ymmärtävät.
Marja Sevón (suom.)
Pääsiäiskertomus 4 €
TARJOUS!
Pääsiäisen tapahtumat
sarjakuvana ja paljon
tehtäviä. Alle kouluikäisille ja alakoululaisille.
Rhona Davies – Mirja Sevón
(suom.)
Uskon ja toivon kertomuksia
lapsille 17 €
Alle kouluikäisille ja alakoululaisille.
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Michael Berghof
100 rakasta raamatunkertomusta 12 €
Yli 3-vuotiaille.
Jan Godfrey – Paula Doherty
Iso tarrakirja – Raamatun kertomuksia 12 €
Yli 250 tarraa.
Betham James ja Paula Doherty
Iso puuhakirja –
Raamatun kertomuksia 12 €
Puuhaa ja pohdittavaa.
Sophie Piper –
Angelo Ruta
Kymmenen käskyä 12 €
Kirjaan on koottu runoja ja Raamatun lainauksia, jotka yhdessä
pirteän piirroskuvituksen kanssa
havainnollistavat
kymmentä käskyä.
Alle kouluikäisille.
Nina Ramstadius – Jari Välkkynen
Minä lapsi pienoinen… 6 €
Kauniita iltarukouksia. Vihkonen,
sisältää kirjekuoren.
Jatta Pöyhönen – Niina Honkanen
Enkelin siivin 6 €
Runovihkonen, sisältää kirjekuoren.

MUSIIKKIA
Pekka Simojoki
Nordic Praise, cd 15 € TARJOUS!
Englanninkielinen Ylistys-levyn
kansainvälinen versio.
Hepreankielinen
ylistyslevy, cd 20
€ UUTUUS!
Pekka Simojoki
Farsi Nordic Praise, cd 15 € /kpl
tai 100 € /10 kpl
Sansa on tuottanut Pekka Simojoen Nordic Praise -levyn farsin
kielellä.
Laulajana
mm. Gilbert
Hovsepian.

KORTTEJA

1

Sansan hengelliset kortit
1-os 1 €/nippu, Erikoistarjous
voimassa 31.3.2020 asti.
Sisältää 10 erilaista korttia (aiheet mm. kukka, maisema, oikea
tie, ruska, orava, virtaava vesi,
tyttö Intiasta)
Muut Sansan 1-osaiset: 1 €/kpl
1) Tyttö Kiinasta, lähetyskortti. Kannessa: Rukoile – Odota –
Luota. Kuva: Shutterstock.
2) Kolme ruusua, kannessa:
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Kuva: Eeva-Liisa
Luoto.
3) Tilhi, kannessa: ”Katsokaa
taivaan lintuja: eivät ne kylvä,
eivät ne leikkaa eivätkä kokoa
varastoon ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne.” (Matt.
6:26). Kuva: Terho Pelkonen.
4) Pääsiäiskortti, kannessa Pääsiäisiloa! Takana: Kristus on
ylösnoussut uusi elämä on voittanut! (10 kpl /5 €) TARJOUS!
5) Ystävälle, takana: ”Ystävällinen katse ilahduttaa mielen.”
(Snl. 15:30). Kuva: Shutterstock.
Sansan 2-osaisia: 1,50 €/kpl
TARJOUS!
6) Rusokirsikka, kannessa: Sydämelliset onnittelut. Sisällä: ”Herra
sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari joka auttaa. Hän ilolla
iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinus-

Pekka Simojoki
Häikäisevän kirkas, cd 20 €
Jatkoa Ylistys-levylle. Sovitukset
Markku Perttilä. Upeat solistit,
soittajat ja EtCetera-kuoro luovat jälleen huikean musiikillisen
matkan.
Mirja Lassila
Kun minulla on sinut, cd 20 €
UUTUUS!
Mirja Lassilan säveltämää
ja sanoittamaa
blueshenkistä/
herkempää melodista gospelia. Heikki Kärhä on
mukana tulkitsemassa lauluja ihmisten ja Jumalan välisestä rakkaudesta.
Pekka Laukkarinen
Gloriaa, cd 10 € TARJOUS!

2
3

5

4
7

6

Kätevästi verkosta

lahetyskauppa.fi
8

Enemmän kuin kauppa!

ta riemulla riemuitsee.” (Sefanja
3:17). Kuva: Anne Rajala.
7) Ruusu, kannessa: Onnea. Sisällä: ”Herra siunatkoon sinua

ja varjelkoon sinua.” (4. Moos.
6:24). Lisäksi: Lämpimät onnittelut juhlapäivänäsi. Kuva: Timo
Granström.

8) Osanotto, kannessa: Lämmin
osanotto. Sisällä: Suruun osaa ottaen. Kuva: Marjaana Kotilainen.

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

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

Servietit 4,20 €/pkt.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan
yhdessä, Siunaus matkassasi.
Värit: keltainen, viininpunainen,
samppanja, valkoinen, limetinvihreä. Sisältää 20 kpl.

Jukka Salminen
Liian suuret hampaat, cd 15 €
TARJOUS!
Tupla-cd, 49 laulua.

SANSA-TUOTTEITA
Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa lyhytaaltoaluetta. Veivigeneraattorilla ladattava akusto. Ei sisällä
paristoja, joita
voi tarvittaessa
laittaa kolme.

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

Lautasliinat 4,50 €/pkt.
Koko: 33 cm x 33 cm. Teksti: Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina
luonamme. Toisistamme kiitämme. Siunaa myöskin päivämme.
Tai: Siunaa Jeesus ruokamme,
ole aina luonamme. Auta meitä
muistamaan, että kaiken sulta
saan. Värit: keltainen, viininpunainen, valkoinen, limetinvihreä,
joulunpunainen. ja -vihreä. Sisältää 20 kpl.
Villasukat 15 – 20 €/kpl
Kauniita, hyvälaatuisia, työn ystävän tekemiä sukkia. Sekä miehille että naisille.
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Termosmuki 15 €
Termoksen toiselle puolelle painettu punaisella: Toivo, vapaus,
ilo, usko, rauha, lämpö, rakkaus.
ja toiselle puolelle maailman
kartta sekä teksti Hope on Air!
sansa.fi. Mukin väri: Valkoinen.
Putkihuivi 5 €
Yksi koko, materiaali joustavaa
kangasta. Väri: turkoosi. Painatus: Sansan logo ja teksti Mission On Air (Lähetys käynnissä).

TOIVOA NAISILLE
-TUOTTEITA
Pipo 12 € UUTUUS!
Materiaali pehmeä puuvillajersey, sisältää n. 5 % elastaania.
Hengittävä ja kevyt kangas.
Värit:
Punainen tai harmaa.
Sydäntunnus.
TN-tuote.

Muistivihko 6 €
UUTUUS!
Kaunis kierrevihko muistiinpanoja
varten. Sisältää
yhdeksän kuvaa
ja jokaisella sivulla sydäntunnus.
Tuubihuivi 5 € UUTUUS!
Väri valkoinen. Sydäntunnus.
Toivoanaisille.fi
Heijastin 10 € /kpl tai
15 €/2 kpl TARJOUS!
Designheijastin on kansainvälisesti tunnetun jalkinesuunnittelijan, Terhi Pölkin, hyväntekeväisyystyö. Ajatuksena on antaa
ääni äänettömille. Ihmiskaupan
vastaisen työn tunnus, Kätketyt
aarteet -työn tukemiseksi.
Kahviliinat 4,20 €/pkt. Värit
punainen ja painatus valkoinen
tai valkoinen ja painatus punainen (sydäntunnus). Sisältää
20 kpl.
Kynä 3 €
Tyylikäs kuulakärkikynä. Teksti: toivoanaisille.fi.
Väri tummanpunainen.
Laventelisaippua 5 €
Pieni, sievä, käsintehty Kroatiassa. Palmu-, kookos- ja oliiviöljy,
eteerinen laventeli ja vesi. Ostamalla tuotetta tuet Toivoa naisille -työtä.
Orvokkikortti
(2-osainen) 5 €
Toivoa Naisille
-työn tukemiseen,
aidoista orvokeis-

ta. Sisältää kirjekuoren. Tekijä
Tuula Jäppinen.
Tuoksupussi 4 €
Marijana ja hänen miehensä
asuvat Kroatiassa, pienessä kylässä Kitisancissa. Heillä on iso
pelto, jossa viljelevät laventelia ja tuottavat tuotteita kuten
tuoksupusseja ja saippuoita.
Ostamalla tuet Toivoa naisille
-työtä.

MUITA TUOTTEITA
Turvalompakko 35 €
Keinonahka-/alumiinilompakko,
RFID-suojattu (estää
etäluvun),
tila 9 maksu- tai luottokortille.
Lisäksi setelitasku. Koko 7,5 x
9,5 x 2,50 cm. Väri: musta.
Turvalamppu 21 €
Monikäyttöinen lamppu, jonka voi magneetilla kiinnittää
esim. auton konepeltiin. Mukana hätävalo, turvavyöleikkuri ja
ikkunaiskuri. Tarpeellinen varuste kaikkiin autoihin! Sisältää
AA-paristot (2 kpl).
Tyynyliinat 18 € UUTUUS!
Painokuvassa niitynkukkaset.
Pohja valkoinen. Teksti: Sinua
siunata tahdon. Käsinpainettu
ja ommeltu Suomessa. 100 %
puuvilla. Koko: 50 cm x 60 cm.
Valmistaja: Uniikki Kangastus.
Painokuvassa lampaat. Pohja-

väri valkoinen. Teksti: Nuku hyvin. Päivän touhut taakse jää,
minua jo väsyttää. Kiitos, että
nukkumaan, peiton alle mennä
saan. Hyvää yötä Jumala. Siunaa meitä kaikkia. Painatuksen väri: vaalean punainen tai
vaalean sininen. Käsinpainettu
ja ommeltu Suomessa. 100 %
puuvillaa. Koko: 50 cm x 60 cm.
Mallin suunnittelu: Salli Parikka
Wahlberg. Valmistaja: UniikkiKangastus.
Pizzakaulin 8 €
Erittäin kätevä pizzan leivontaan ja kaulimiseen.
Voiveitsi
3,80 €
Sydänkuviolla
ja katajasta.
Puulusikka
5 € /7 €
Materiaali
koivu.

TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse:
050 564 3541
(ma−pe klo 10−15)
Sähköpostitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivujen kautta:
lahetyskauppa.fi tai sansa.fi
Postitse: Sansa/Putiikki, PL 13,
05801 Hyvinkää
Tarjoukset voimassa
30.03.2020 saakka tai niin
kauan kuin tavaraa riittää.
Lähetyksiin lisätään toimituskulut.

Lähetyskauppa Putiikki
Hyvinkään toimitalossa,
Munckinkatu 67.

Patalappu 5 €
Hyvinkään seurakunnan käteväpiirin valmistamia kauniita
patalappuja. Koko n. 20 cm x
20 cm.

Avoinna joka keskiviikko
klo 10−15.

Tervetuloa!

Tarrat
Raamatunlauseita 2,20 €/arkki
12 tarraa arkilla.
Kosketuskynä valolla 4 €
Mukana kuulakärkikynä ja
led-valo. Teksti: Valoa kansoille. www.sansa.fi.
Sansan oma tuote.

lahetyskauppa.fi

Lasten villasukat tai lapaset
5 € /kpl
Kauniita, työn ystävien erikokoisia, lähinnä pienille lapsille tekemiä sukkia ja lapasia.

KYLLÄ KIITOS, tilaan Lähde-lehden!
Medialähetystyön lehti

1/2019 helmikuu

Yhä useampi
kristitty kokee
vakavaa vainoa
s. 20
Kastepohjat,
uudet projektityöntekijät
ovat perillä
Singaporessa
s. 17
Maailman
uskonnot
s. 5

Rukouskalenteri
s. 9
Paluupostia
s. 10

Perheradiotyötä ja
perheseminaareja
yhdistetään
Kambodžassa
s. 6

Saajan nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Maksajan nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja toimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti:

Suomeen ja muihin Pohjoismaihin:
kestotilauksena 34 €/v
vuositilauksena 39 €/v
opiskelijatilauksena 23 €/v
Pohjoismaiden ulkopuolelle, lentokuljetus:
kestotilauksena 44 €/v
vuositilauksena 49 €/v

Lisätietoja p. 050 564 3511

Sansa
maksaa
postimaksun

TILAA LÄHDE
Medialähetys
Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

• Iloksi itsellesi
• Lahjaksi läheisellesi
• Osallistut medialähetystyöhön
Lähde kertoo maailmanlaajasta medialähetystyöstä juurevasti ja koskettavasti. Sen sivuilta löytyvät
kuuntelija- ja katsojapalautteet, haastattelut, matkakuvaukset ja kenttäkirjeet. Lähdettä lukemalla
pysyy myös Lähteellä, Jumalan sanan äärellä.
Liittymällä Medialähetys Sanansaattajien varsinaiseksi- tai kannattavaksi jäseneksi saat Lähde-lehden jäsenetuna.
Vuonna 2020 Lähde-lehdestä ilmestyy 4 numeroa, kaksi sekä keväällä että syksyllä. Niissä on
kaikissa 24 sivua. Jokaisessa lehdessä on myös
sivu rukouksia ja sivu palautteita.
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Huokauksen päässä

LÄHTEELLÄ Kaikkivaltias haluaa olla yhteydessä luotuunsa. Siinä yhteydessä pääsemme lähelle Luojan sydämen
lyöntejä. Vain huokaus riittää avaamaan yhteyden.
Arja Savuoja

R

ukouksen monimuotoisuus
ei tyhjene selityksiin. Rukousta kuvaillaan usein sydämen puheena, seurusteluna
Jumalan kanssa. Muotona voi olla
esimerkiksi kiitos, ylistys, anomus,
palvonta, laulu, maalaus, huokaus
tai hiljaisuus. Rukous ei ole väline,
jolla taivuttelemme Jumalaa toimimaan meidän mielemme ja tahtomme
mukaisella tavalla. Rukous on lahja.
Se on nöyryyttä kurottautua Jumalan
puoleen ja antaa tämän itseä suuremman tulla avuksi hätäämme, uskoksi
epäilyymme, iloksi kiitokseemme,
tueksi suruumme ja lohduttajaksi
kaipuuseemme.

Jumala-suhteemme on alkulähde ja
voimageneraattori kaikille
toimillemme ja ihmissuhteillemme.
Jumala tietää

Tarvitaanko uskoa, jotta voi rukoilla? Se, että käännymme Jumalan
puoleen, on jo uskoa. Moni meistä
on hapuillut Kaikkivaltiaan puoleen
jo silloin, kun emme vielä tunteneet Jeesusta. Saamme luottaa, että
taivaallinen Isämme näkee ja tietää
millä mielellä ja asenteella me häntä
lähestymme. Raamattu kertoo selkeästi, millainen rukous kuullaan:
”Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä
kiittäen hänen kauttaan Jumalaa,
Isäämme.” (Kol. 3:17) Jumala tietää
myös velttoutemme. ”Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.” (Matt.
26:41) Vain huokaus taivaallisen
Isämme puoleen riittää avaamaan yhteyden Isän ja hänen lapsensa välille.
Jumala-suhteemme on alkulähde ja
voimageneraattori kaikille toimillemme ja ihmissuhteillemme.
Kysymyksemme, elämäntilanteemme ja vaikeutemme voivat toisinaan olla niin suuria ja haasteellisia,

Sari Savela

että emme löydä sanoja. Oma rukoukseni typistyy toisinaan jonkinlaiseen huokaukseen: Oi Herra, sinä
tiedät. Armahda ja auta! Raamatun
tekstit ja valmiit rukoukset ovat hyvä
apu silloin, kun omat sanat loppuvat.
Lohdullista on tietää, että Isä ymmärtää, vaikka lapsi takeltelee. Huokaustemme päässä oleva Jumala näkee ja
tietää asiamme. Jeesuksen armolliset
sanat kantavat: ”Minä rukoilen heidän puolestaan.” (Joh.17:9)

Parantavan valon alle

Minua, itsekeskeisestä, 2020-luvun
kulkijaa ravisteli Ole Hallesbyn
toteamus: ”Rukous ei lähde minun
tarpeestani, vaan ensisijaisesti Jumalan tarpeesta olla yhteydessä minun
kanssani.” (Rukouksen Ihmeellinen
maailma, Perussanoma Oy) Jumala,
maailmankaikkeuden Luoja, elämän
ylläpitäjä kaipaamalla kaipaa yhteyttä sinun ja minun kanssa! Eikö tässä
ole henkeäsalpaavan huikea näköala rukouksen maailmaan, lähelle
taivaallisen Isämme sydänääniä? Hallesby jatkaa: ”Rukous on asettumista
armon auringon paisteeseen, jotta
hätämme saa tulla parantavan valon
alle. Rukous on pelastetun ihmisen
suonen sykintää.”
Tiedostammepa sitä tai emme, niin
juuri tuota hätämme parantumista –
sisäisen tai ulkoisen – me kaipaamme. Katkeruus, ylpeys, mitättömyyden kokemus, anteeksiantamattomuus – ne raastavat meitä kalvavan
taudin lailla. Kuolemanpelko, sairaus,
yksinäisyys – näihin kaikkiin rukous
tuo lievitystä. Kun suostumme Jumalan armon ja rakkauden parantavaan läheisyyteen, huomaamme pian,
kuinka paljon elämässämme ja ympärillämme on hyvyyttä – huolimatta siitä, mitä meiltä kenties puuttuu.
”Rukouksen hiljaisuuteen, valoon
kirjan avatun, lähellesi Vapahtaja,
kutsut kesken taistelun” ohjaa meitä
virsi 525.
Varjele tapaa, niin tapa varjelee sinua, pätee niin rukoukseen, lepoon,
ihmissuhteisiin kuin harrastuksiin.
Hyvän aikaansaaminen edellyttää
ajan erottamista tärkeälle asialle.

Jeesus antoi enemmän
Rukousvastaukset ovat taivaallisen
Isämme rakkauskirjeitä meille – silloinkin, kun me toivoimme ja pyysimme toisenlaista vastausta. Tämän
sai kokea myös kanaanilainen nainen,
kun hän pyysi Jeesusta parantamaan
pahan hengen vaivaaman tyttärensä (Matt.15:21-28). Jeesus kohtelee

Viivyttämällä vastaustaan Jeesus
antoi naiselle enemmän kuin
tämä pyysi.
tätä hätääntynyttä, pakanakansaan
kuulunutta äitiä varsin tylysti: Jeesus
vaikenee, jopa kahdesti. Nainen ei
anna periksi, vaan toistaa pyyntönsä.
Lopulta Jeesus sanoo naiselle sanat,
joiden myötä ei ainoastaan naisen
tytär parantunut, vaan Jeesus asetti
tämän pakankansaan kuuluvan äidin
uskon sankareiden joukkoon. ”Suuri
on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot.” Viivyttämäl-

lä vastaustaan Jeesus antoi naiselle
enemmän kuin tämä pyysi.
Jos sinä olet rukoillut, eikä vastausta kuulu, saat uskoa kuuluvasi
samaan joukkoon tämän äidin kanssa. Taivaallinen Isämme ei tahdo
kieltää sinulta eikä minulta runsasta
hyvyyttään ja armoaan. Päinvastoin,
hän tahtoo antaa meille enemmän
kuin osaamme pyytää. Omista anomuksistani eräs suurimmista täyttyi
ihmeellisesti. Krooninen sairauteni ei
parantunut, mutta sain avun. Jumalan antoi lääkäreille viisauden kehittää helpotusta tuovan lääkkeen. Tätä
en ymmärtänyt rukoilla.

Kiitos rukouksen
lahjasta
RUKOUS ”Rakas Jeesus, kiitos rukouksen lahjasta. Kiitos, että sinä avasit
yhteyden Isän luokse. Auta meitä, jotka
olemme heikkoja, raivaamaan elämästämme enemmän tilaa yhteydelle sinun
kanssasi. Sinun läheisyydessäsi elämämme saa merkityksen. Amen.”
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Media tavoittaa nopeasti suuria
ihmismääriä

KIRJE KENTÄLTÄ Eeva ja Jari Vähäsarjan elämässä puhaltavat uudet tuulet. Jari on aloittanut OM Eastin kenttäjohtajana.
Eeva jatkaa TWR:n Toivoa naisille -työn aluekoordinaattorina. Pariskunnan tukikohtana on edelleen Wien Keski-Euroopassa.
Jari ja Eeva Vähäsarja

Sari Savela

VIIMEISTEN VUOSIEN TAPAHTUMAT maailmalla ovat olleet

työkalujen sekä sisällön tuotannon
koulutusta.
OM tekee työtä monilla alueilla, joissa on vaarallista olla kristitty,
mikä tuo työhön oman herkän sävynsä. Näin ollen kaikkea ei voi kertoa esimerkiksi lähettikirjeissä.

varsin hämmentäviä. Ja todennäköisesti vauhti vain kiihtyy lähitulevaisuudessa. Uutisista on entistä vaikeampaa tietää ovatko ne totta vai
tarua. Myös uskonnollinen tarjonta
muuttuu aina vain villimmäksi. Mitä
pitäisi ajatella esimerkiksi Kopimismikirkosta, joka julistaa, että tieto
on pyhää ja tiedon jakaminen on
pyhä toimitus. Kirkko on rekisteröity
Ruotsissa. Entä sitten Pastafarismi?
Kirkon nimi on Lentävän Spagettihirviön kirkko. Se on kuulemma
rekisteröity kirkoksi Uudessa-Seelannissa. Nämä löytyivät pikagooglauksella ja niiden todenperäisyys
on kyseenalainen. Tietenkin paljon
on myös vakavaa ja uhkaavaa uskonnollista toimintaa.

TARVITAAN VAKAATA KRISTILLISTÄ OPETUSTA ja julistusta.

Muutokset maailmalla vaikuttavat
myös kristilliseen lähetystyöhön.
Joka päivä maailman ei-kristillinen
väkimäärä kasvaa 50 000 hengellä.
Palvelimme aikoinaan kuusi vuotta
Afrikassa ja tuona aikana kohtasimme työssämme ehkä muutamia
tuhansia ihmisiä. Siis kohtasimme
ja meillä oli teoreettinen mahdollisuus tuon kuuden vuoden aikana
kertoa evankeliumista ihmisjoukolle,
joka vastaa noin tunnissa kasvavaa
ei-kristittyjen määrää. Vaikuttaa
vahvasti liian hitaalta toiminnalta.
Voisiko medialähetystyö olla ainakin
osavastaus haasteisiin? Sillä saavutetaan suuria ihmismääriä median
vaikutusalueella.

JARI VAIHTOI VIIME VUODEN

loppupuolella TWR:stä OM Eastiin.

Eastin työntekijöihin, jotka ovat mukana ihmiskaupan vastaisessa työssä.
He tapaavat prostituoituja Wienin
kaduilla ja bordelleissa auttaen heitä
terveydenhoitoon, oleskelulupiin ja
moniin muihin asioihin liittyvissä
kysymyksissä. He kertovat Jumalan
rakkaudesta. Nämä työntekijät auttoivat aikoinaan, kun TWR:n Toivoa
naisille -työ suunnitteli Kätketyt
aarteet -kuunnelmasarjaa pakkoprostituution uhreille. Nyt he käyttävät
Kätketyt aarteet -ohjelmaa yhtenä
osana työtään.

Kaupunkinnäkymä Wienistä.

OM on tuttu monille suomalaisille
aktioidensa ja laivojensa ansiosta.
Myös Eeva on nuorena ollut OM:n
aktiossa Keski-Euroopassa. OM
East oli vahva toimija Raamattujen
piilokuljettamisessa rautaesiripun
taakse. Vain mielikuvitus rajasi, mitä
kaikkea silloin kokeiltiin. Oli salalokeroilla varustettuja pakettiautoja,
ilmapallolähetyksiä ja monia muita
keinoja.

OM EASTIN KENTTÄJOHTAJALLE tuli vuoden vaihteessa

työkausi päätökseen ja hän oli jo
aikaisemmin päättänyt, että ei enää
hae uutta kautta. Hänen mielestään
uudistamisen tarve oli niin suuri,
että seuraajalla piti olla lahjat ja kyky
viedä tiimi uuteen aikaan. OM East
oli toteuttanut koko maailmanlaajuista OM:ää koskevan kyselyn siitä,
mitkä ovat puutteet ja mitä tarvittaisiin työssä. Selvästi suurin tarve
oli digitaalisen median osaamisen
parantaminen ja työkaluja siihen.
Tämän seurauksena OM Eastissa
tehtiin perusteellinen kartoitus siitä,

minkälainen uuden kenttäjohtajan
tulisi olla. Vaatimukset olivat niin
monipuoliset ja haastavat, että he
tulivat siihen tulokseen, että uuden
johtajan pitäisi olla Jeesus.

Sansan kuva-arkisto

Joka päivä maailman ei-kristillinen
väkimäärä kasvaa 50 000
hengellä.

EEVA ON WIENIN VUOSIEN
AIKANA tutustunut muutamiin OM

IHMEELLISTEN TAPAHTUMIEN SUMMANA OM East ja

Jarin esimies TWR:ssä, David Fry,
johdatettiin yhteen. Hän on erittäin
hyvä henkilö OM:n kenttäjohtajaksi.
Hänellä on laaja tietotaito, visioita
ja tunneälyä. Imu uuteen tiimiin oli

Vaatimukset olivat
niin monipuoliset
ja haastavat, että he tulivat
siihen tulokseen, että uuden
johtajan pitäisi olla Jeesus.
kova Jarillekin, ja niin sitten tapahtui, että hänkin siirtyi sinne. Työnkuva muotoutuu hiljalleen, mutta
siihen kuuluu ainakin projektien
hallintaa ja digitaalisen median

Eeva ja Jari Vähäsarja

JUMALA ON LUVANNUT JOHDATTAA MEITÄ, kun kuljemme

rukoillen. Olemme kokeneet vahvasti Jumalan johdatusta siinä, että
Jarille avautui tehtävä OM Eastin
yhteydessä. Järjestön toimisto on
lähellä kotipaikkaamme Wieniä eikä
vaikkapa jossain toisessa maassa.
Jumala on luotettava ja hän haluaa
pitää huolta elämästämme. ”Sinä
olet minun kallioni ja pakopaikkani.
Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä
sinä olet minun Jumalani.” (Ps. 31:4)
”Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä
luotan.” (Ps. 25:1–2).
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Medialähetyspäivät Seinäjoella 16.–17.5.2020
Ollahan Herran hallus
MEDIALÄHETYSPÄIVÄT järjestetään yhdessä
Seinäjoen seurakunnan kanssa. Ohjelmassa on muun
muassa lähetysaiheisia tilaisuuksia ja raamattuopetusta
sekä kanavia esimerkiksi arabiankielisestä maahanmuuttajatyöstä, Toivoa naisille -työstä ja Intian mediatyöstä.
Nuorille on tarjolla omaa ohjelmaa nuorten kansainvälisen tanssi- ja draamaryhmän M18 kanssa. Sunnuntain
messussa Lakeuden Ristissä saarnaa Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura.
− Medialähetyspäivät pidetään ensimmäistä kertaa Pohjanmaalla. On ilo olla järjestämässä tapahtumaa yhdessä
Seinäjoen seurakunnan kanssa. Jälleen kerran luvassa on innostavaa ja hengellisesti rakentavaa ohjelmaa
ja musiikkia. Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi
tapaamaan ystäviä ja kuulemaan siitä, kuinka evankeliumia viedään eteenpäin median avulla Aasiaan ja muualle
maailmaan. Tänäkin päivänä sanoma Jeesuksesta muuttaa ihmisten elämää, sanoo Medialähetyspäivien johtaja
Marko Pihlajamaa.
Lämpimästi tervetuloa!
OHJELMA
Perjantai 15.5.
9.30-15.30 Lähetysseminaari: Menkää maitten ääriin asti.
Illalla, Sansan lähettien ja vapaaehtoisten tapaaminen.
Lauantai 16.5.
10.00 Avajaiset ja raamattuopetus Ollahan Herran hallus
11.00 Aasia elämään -lähetyskatsaus
12.00 Lounas
13.30 Kanavat:
1) Rajaton rukous, Toivoa naisille -työ Suomessa 20 vuotta
2) Sano se arabiaksi, arabiankielinen työ Suomessa
3) Jumalan rakkaus näkyväksi, SAT-7
4) Sansa palveluksessanne! Seurakuntakanava
5) Kuplivaa iloa, nuorten M18 -ryhmä Kroatiasta
6) Uskon ABC Venäjän Karjalassa

Laajakaista

14.30 Päiväkahvi
15.00 Kanavat:
1) Rajaton rukous, Toivoa naisille -työ Suomessa 20 vuotta
2) Sano se arabiaksi, arabiankielinen työ Suomessa
3) Missä menet, Intia?
4) Sansa palveluksessanne! Seurakuntakanava
5) Kuplivaa iloa, nuorten M18 -ryhmä Kroatiasta
6) Uskon ABC Venäjän Karjalassa
16.15 Ollahan Herran hallus -juhla
18.00 Päivällinen
19.00 Raamattuopetus Ollahan Herran hallus Aasiassa
20.00 Domini Life -rukousilta ja Lina Sandellin yhteislauluja
Sunnuntai17.5.
9.00 Herra hoitaa omiansa – aamurukous
10.00 Messu
12.00 Lounas
13.30 Herran haltuun! -päätösjuhla
INFO
• Musiikista vastaavat Timo Lankinen ja Maria Väinölä
(Seinäjoen srk).
• Sansan Putiikki palvelee päivien ajan tapahtumapaikalla.
• Tapahtumapaikkana on Lakeuden Risti, Koulukatu 24,
60100 Seinäjoki. Tilaisuudet pidetään pääosin kirkkosalissa. Muualla pidettävät tilaisuudet ilmoitetaan myöhemmin.
• Esteettömyys: Lakeuden Ristissä on invaluiska pääovilla
sekä kuoriosaan / alttarille. Kirkosta löytyy myös inva-WC,
induktiosilmukka (koko kirkon alue) sekä pistekirjoitusvirsikirjoja.

nuksella ”Medialähetyspäivät” joko puhelimitse: 020 741
8181 tai sähköpostilla: sorsanpesa@sorsanpesa.fi
• Scandichotels.fi tai soittamalla 06 2413 0019. Tarjous on
voimassa 1.5.2020 saakka.
• www.hotelalma.fi Varaukset sähköpostilla alma@
hotelalma.fi tai soittamalla 06 4215200 tai 040 5615079.
Tarjous on voimassa 5.5.2020 saakka.
Pysäköinti Lakeuden Ristin eteläpuolella (Ala-Kuljun kadulta käännyttäessä) on parkkipaikka, joka on tarkoitettu
seurakunnassa asioiville. Parkkiaika kiekolla on
4 tuntia.
Muutokset mahdollisia.
Ohjelma päivittyy netissä sansa.fi/MLP20 ja huhtikuun
Lähde-lehdessä.
Lisätietoja Medialähetys Sanansaattajat (Sansa),
Hyvinkää, 019 457 7700, sansa.fi

Majoituksen voi varata lähialueen hotelleista. Hotelleilla
on tarjoushinnat tunnuksella ”Medialähetyspäivät”.
• Sokoshotels.fi varaustunnuksella BMLP2019 (tarjous
voimassa 8.5.2020 saakka) tai suoraan hotellista sähköpostilla: lakeus.seinajoki@sok.fi tai soittamalla 010 7648 000.
• www.sorsanpesa.fi Varaukset suoraan hotellista tun-

MARJA SOIKKELI | sidosryhmäpäällikkö | marja.soikkeli@sansa.fi

Salaisuus on rakkaudessa – Jumalan rakkaudessa
ALOITIN TYÖVUOTENI VIERAILEMALLA eteläkarjalaisessa Parikkalan seurakunnassa. Siellä vallitsi mukava meininki. Medialähetystyö kiinnosti seurakuntalaisia
ja yhdessä pohdimme Jumalan suunnitelmaa maailmaa
varten. Loppiaispyhän tekstin äärellä pääsimme aitiopaikalle kuin tosi-tv-ohjelman katsojaksi. Teksti on huikea:
tähtitaivaan kirkkain tähti johtaa itämaan viisaat tietäjät
Betlehemiin ja he löytävät Jeesuksen. Tietäjät ohjataan kuitenkin pois toista tietä. Tämän jälkeen Jeesus-lapsi välttää
verilöylyn, kun hänen perheensä pakenee Egyptiin. Yhdessä seurakunnan kanssa ihmettelimme Jumalan määrätietoista pelastussuunnitelmaa, joka toteutuu Jeesuksessa.
Hän lähettää meidät yhä uudelleen maailmaan.
ODOTAN UUDEN YSTÄVÄNI thaimaalaisen Kamolthip
Prapunpongin tuloa Suomeen. Emme ole koskaan tavanneet, mutta välillämme on vahva side. Olemme pohtineet,
mitä kaikkea viisumihakemuksissa Suomeen tarvitaan ja
mitä häneltä odotetaan seurakuntavierailuilla. Sähköpostiviestit ovat kulkeneet Thaimaan ja Suomen välillä, mutta

sitäkin nopeampi on rukouksen silta. Prapunpong toimii
FEBC-Thaimaan sekä radiotoimittajana että ohjelmatoiminnan ja kuuntelijapalvelun päällikkönä. Hän kohtaa
kuuntelijatapaamisissa monia kustantamamme ohjelman
kuuntelijoita. Tämä nainen näkee yhteistyömme hedelmää
kasvoista kasvoihin. Keväällä saamme kuulla siitä lisää.

MAAILMANLAAJA KIRKKO SAA KASVOT jokaisessa kohtaamisessa, olkoon se sitten kasvokkain tai
virtuaalisesti vaikkapa Lähetysaika-katsauksen kautta.
Kirkon työssä rakkaus yhdistää heitäkin, jotka eivät tunne
toisiaan. On ihmeellistä, että suuri joukko lähetysväkeä
rakastaa niitä lähimmäisiä, joita ei ole koskaan nähnyt. Salaisuus onkin rakkaudessa. Ei meidän rakkaudessamme,
vaan Jumalan. ”Sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka
rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.”
(1. Joh. 4:7) Tämä on kirkon vahvuus.
”Toivon siule kaikkee hyvvee”, toivotteli
minulle Parikkalassa tapaamani uusi ystäväni Päivi
postikortissaan. Samaa toivotan sinulle.
Leena Punkari
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Arja Savuoja eli Lady 3R räppää siitä,
”joll’ei oo hintaa eikä vertaa”
MUKANA MISSIOSSA Oululainen Arja Savuoja kirjoitti runoja jo lukioikäisenä. Nyt hän saa niitä Pyhän Hengen
inspiroimana. Runoista syntyy myös räppiä.

Arja Savuoja

A

Liisa Heinänen

rja Savuojan räpit saavat
kuulijat hyvälle tuulelle.
Hän sijoittelee niitä runoesitykseensä Keskeneräisenä
täydellinen. Vakavien, koskettavien
ja syviinkin vesiin vievien runojen
joukossa räpättävät runot aluksi ehkä
hämmästyttävät mutta saavat sitten
kuulijassa aikaan oivaltamisen iloa.
– Olen saanut räpeistä palautetta
ventovierailtakin, että juuri tähän aikaan tarvitaan uusia, erilaisia tapoja kertoa näistä elämän tärkeimmistä
asioista.
Savuoja räppää nimellä Lady 3R.
Hän ei aluksi itsekään ymmärtänyt,
mikä ihmeen 3R.
– Olin mieheni kanssa miettinyt,
että nimessä olisi Lady, mutta emme
keksineet lisäksi muuta. Sitten marjapuskassa tuli ihan selvästi Lady 3R.
Koen, että Jumalan persoona Pyhä
Henki antoi sen minulle, vaikka nimi
tuntui kummalliselta.
Sitten ärrätkin selvisivät: runot, räpit ja Raamattu. Arja Savuoja on Medialähetys Sanansaattajien eli Sansan
Pohjois-Suomen aluepäällikkö. Kun
hän mainitsi nimen löytymisestä Sansan toiminnanjohtajalle Juha Auviselle, tämä kertoi, että Sansassakin puhuttiin sen historian alussa kolmesta
R-kirjaimesta. Silloin se oli vielä radiolähetysjärjestö, ja sanat olivat rukous,
radio ja Raamattu.

Jotkut Arja Savuojan runoista ovat syntyneet Nuppu-koiran innoittamina.

tin taakse. Kun pääsin kotiin, sanoista
syntyi runo.
Savuoja kirjoitti runoja jo lukioikäisenä ja uudelleen muutaman vuoden
jakson täytettyään 30 vuotta. Sitten
asia unohtui, kunnes hän oli Rovaniemellä Radio Dein haastattelussa keväällä 2017.

Runot koskettavat ja liikuttavat
Arja Savuoja lausui runojaan julkisesti ensimmäisen kerran syksyllä 2017.
Nyt hän tuo runonsa seurakunnan
tapahtumiin ja muuallekin, minne
pyydetään. Ne ovat saaneet hyvän
vastaanoton. Runot koskettavat ja

Mieleen tulee sanoja tai rivejä

Arja Savuoja kokee saavansa runonsakin Jumalan Pyhän Hengen inspiroimana. Hän sanoo, että tekijänoikeudet
runoista kuuluvat Taivaan Iskälle.
Joskus hän saa koko tekstin. Usein hänen mieleensä tulee muutamia sanoja
tai rivejä.
– En päätä, että kirjoitan runon
vaikkapa keväästä. Ne tulevat ihmeellisen Pyhän Hengen inspiraation välityksellä.
Savuoja kertoo esimerkin. Hän oli
palaamassa ystävänsä mökiltä. Siellä oli keskusteltu vaikeasta ihmissuhteesta.
– Kuin salama kirkkaalta taivaalta mieleeni tulivat sanat katkeruutta, kaunaa, velkomista, vihaa. Pysäytin auton ja kirjoitin sanat parkkikui-

”Kaikki runot ovat syntyneet oman elämäni todellisista tilanteista.”
– Haastattelijani kertoi saavansa
lauluja Pyhän Hengen inspiroimana ja sanoi minunkin saavan. Ihmettelin, mistä hän voi tietää, kun emme
tunteneet toisiamme. Olen todellakin
saanut myös lauluja saman jumalallisen inspiraation kautta. Haastattelija
sanoi, että tuli sellainen tunne. Silloin
muistin ruutuvihon, johon oli kirjoittanut runoja. Kun palasin kotiin, etsin
sen ja löysin myös lukioajan runot. Sen
jälkeen runoja on tullut lisää.

liikuttavat.
– Kaikki runot ovat syntyneet
oman elämäni todellisista tilanteista.
Siksi kuulijankin on helppo tunnistaa itselleen tuttuja asioita, Savuoja
sanoo.
Yksi runoista syntyi, kun Savuoja luki Raamattua papillon-rotuinen
Nuppu, 5, sylissään. Runossa verrataan koiran ja omistajan läheisyyttä
ihmisen suhteeseen Jumalaan.
”Hauveli iloitsee mistä vain mitä

sen kanssa touhuilee. Entä tuoko minulle ilon ja elämän täyteyden, jos
vietän aikaani rukoillen, Raamattua
tutkien. Jokainen pienikin herkku on
koiralleni arvokas makupala. Saako
minutkin vahvistumaan ja virvoittumaan vaikka vain yksikin Raamatun
jae, lause tai sana?”
Arja Savuojan runot käyvät vuoropuhelua Raamatun kanssa. Jokaiseen
runoon tulee kuin vastaus Raamatusta, jota lukee joku toinen. Pohjois-Suomessa hän on Sansan vapaaehtoinen
Anneli Hanski. Etelä-Suomessa työparina on ollut Sansan mediatuottaja Merja Kauppinen. Hän harrastaa
näyttelemistä ja on ollut avuksi runokoosteen muokkaamisessa kokonaisuudeksi.
– Runon kuultuaan kuulija voi jäädä suruun ja kaipaukseen. Raamattu
antaa Jumalan vastauksen tilanteeseen. Tässä kristinusko eroaa kaikista muista valtauskonnoista. Se ei ole
uskonto vaan elävä suhde Jeesukseen.
Raamattu on Jumalan Sanaa, joka ohjaa, johtaa, kehottaa ja rohkaisee.
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Sosiaaliset ohjelmat!

Lähimmäisenrakkautta median välityksellä.
”...kaikki on Jumalan
kädessä, hän suo
kasvun.” 1. Kor. 3:7

Sansan kustantamista ohjelmista noin 12 % on
sosiaalisia ohjelmia. Ne jakavat terveystietoa, perhevalistusta, psykologista neuvontaa, ammatillista koulutusta ja niissä opetetaan kristillisiä arvoja, kuten anteeksiantoa ja lähimmäisenrakkautta. Ohjelmat antavat moninaisia eväitä parempaan elämään.
Tutkittuja esimerkkejä vaikutuksista:

* Kambodža: puolisot oppivat keskustelemaan ja perheet lähettävät lapsiaan kouluun.
* Kamerun: kuuntelijat oppivat viljelemään maata ja kasvattamaan lapsiaan
* Intia: kriisiradion antama psykologinen tuki auttoi asukkaita toipumaan tulvan traumoista. sansa.ﬁ/aasia

Soita nyt lahjasi
0600 18808

Puhelun hinta 15,36 € + pvm
Kiitos tuestasi!

90 €

MEDIALÄHETYS
SANANSAATTAJAT
PL13, 05801 Hyvinkää

7111 50139

YLEISVIITTEET:
2222 33338
7111 30007

Sansan mediatyön yleiskannatus
Aasian teemavuosikeräys 2019, mediatyö

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

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

2222 12003
2222 12100
2222 12139
2222 12155
2222 12207
2222 12210
2222 13002
2222 18007
2222 12142

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

INTIAN MEDIATYÖ:

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

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

AASIAN MEDIATYÖ:

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA
KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14069
2222 14302
2222 14205
2222 17105
2222 14111
2222 15039
2222 15107
2222 14072
2222 15204
2222 15055
2222 15042

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...

Lahjoita Aasian ohjelmien tuotantoon. Ne tuovat kaukaisen lähimmäisen elämään valoa!

AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 21104
2222 21007
2222 24004

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104
2222 31000
2222 35103

Inkerin kirkon mediatyö
Kroatian radio-ohjelmat
Kätketyt aarteet -hanke

2222 12113
2222 11075
1111 31305

Kriisiradio Aasiassa
Viestinnän valmennusohjelma,
Intian luterilaiset kirkot
Domini Life -sovellus (kehitystyö)

4444 20055
4444 10010
4444 11019
4444 20042
4444 10023
4444 10078
4444 10049
4444 10036
4444 10065
4444 11019

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

HANKKEET:

LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:

David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
Israelin mediatyö yleensä
Israelin opetusvideosarja,
KOTIMAANTYÖ:
Caspari- keskus (heprea)
1111 31004
Sansan yleiskannatus
Kazakinkielinen TN
1111 31208
Merkkipäiväkeräykset
Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö
6666 31004
Raamattu kannesta kanteen
SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja
1111 31101
Testamenttitulot
nuorten tv-ohjelmat
4444 40048
Erelä
SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset
aikuisten opetusohjelmat
YHDEN RADIO-OHJELMAN hinta on 130 euroa ja paikallisSAT-7 Kids, arabiankieliset
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Indonesian, Kambodžan, Kroatian,
lasten tv- ohjelmat
Mongolian, Thaimaan ohjelmat). Suomenkielinen Rkk-ohjelma 150
Turkin radio-ohjelmat
Turkin tv-ohjelmat
euroa (15 min). Kaikki tv-ohjelmat 300 euroa. Lisätietoa: Pirjo Hyövälti,
Turkinkielinen TN
p. 050 564 3541, pirjo.hyovalti@sansa.fi

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311, 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt varat käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen,
internetin ja muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun
mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa (kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa
(uudet digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).
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Sansan ohjelmakartta on kuin
hedelmäpuu
Vuonna 2020 voit tutustua Sansan laajaan työhön ohjelmakarttamme ja sitä kuvittavien palautteiden kautta.

K

Merja Kauppinen ja Erkki Salo
artta on sisäinen työkalu,
jolla määritämme tukemamme ohjelmat luokkiin seurataksemme, onko
ohjelmasisältöjen jako strategiamme
mukainen. Sisältötyyppien pääluokat
ovat sosiaaliset, evankelioivat, raamattuopetus- ja kristillisen kasvatuksen ohjelmat. Ohjelmakarttaa voidaan
kuvata tuottoisana hedelmäpuuna.
Maaperänä ovat ihmiset tukemiemme kristillisten medioiden peittoalueella. Siemen kylvetään ja juurta
kasvatetaan, jotta mullasta nousisi
jotain.
Sansan tukemista ohjelmista noin
12 prosenttia on sosiaalista sisältöä – kuvaannollisesti puun juuria.
Evankelioivat ohjelmat kattavat noin
kolmanneksen ohjelmakarttamme
sisällöistä. Ne ovat puun runko. Raamattuopetusohjelmat, puun oksat,
tarjoavat seurakuntayhteyden niille,
joille sellaista ei esimerkiksi etäisyyksien johdosta ole muuten tarjolla. Ne
tukevat hengellisessä kasvussa myös
ihmisiä, jotka saattavat olla uskossaan
yksin, jopa vainottuina. Kristillisen
kasvatuksen ohjelmat kutsuvat hedelmää tuottavaan kristityn elämään.
Vaikka Sansa ei tue joka työalueella neljää ohjelmatyyppiä, niitä kaikkia
tarvitaan eheän viestikokonaisuuden
aikaansaamiseksi.

Sosiaalisten ohjelmien tarkoitus on
auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti hänen tarpeistaan
lähtien.
Sosiaaliset ohjelmat keväällä
keskiössä

”Olen Uuganbaiar. Tykkään kuunnella
kanavaanne, koska kaikki ohjelmat ovat
hyviä ja niistä saa tärkeää tietoa. Musiikkikin on hyvää. Kuuntelen yleensä tätä
kanavaa. Joskus satuin kuulemaan kanavanne kristillistä ohjelmaa. Luulin silloin

Sansan ohjelmakartta on kuin tuottoisa hedelmäpuu, jossa eri kohderyhmille tarkoitetut ohjelmatyypit linkittyvät toisiinsa. Prosentit kertovat
ohjelmatyypin osuuden Sansan kustantamista
ohjelmista.

Juuret = Sosiaaliset ohjelmat (12 %)
Ohjelmat osoittavat lähimmäisenrakkautta
ja vastaavat paikallisiin tarpeisiin.

Runko = Evankelioivat ohjelmat (31 %)
Kerrotaan evankeliumi ja uskon perusta.

Oksat = Raamatunopetusohjelmat (35 %)
Syventävät uskoa ja Raamatun tuntemusta,
tarjoavat vainotuille ja yksinäisille kristityille
kirkon ja seurakunnan.

Hedelmät = Kristilliset kasvatusohjelmat
(22 %)
Rohkaistaan viemään evankeliumia ja toteuttamaan Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä.

ensin, että kyseessä oli ohjelma Ihminen
ja luonto. Mutta jonkin ajan päästä, kun
puhuttiin Jeesuksesta, tajusin, että tämän
täytyy olla kristittyjen ohjelmaa. En tosin
usko Jeesukseen, mutta en voi olla kuuntelematta. Ohjelmissa on hyvä tasapaino
tieteen ja uskonnon välillä. Toivon teille
kaikkea hyvää.” Mieskuuntelija Mongoliasta.
Sosiaalisten ohjelmien tarkoitus
on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti
hänen tarpeistaan lähtien. Motiivina
on lähimmäisen rakkaus. Meidät on
kristittyinä kutsuttu hyviin tekoihin
ja vaikuttamaan yhteisöissä. Kristillisen median kautta annetaan terveystietoa, perhevalistusta, psykologista
neuvontaa, ammatillista koulutusta
ja opetetaan kristillisistä arvoista lähteviä elämän valintoja kuten anteek-

siantamista. Esimerkiksi kriisiradiotyössä annetaan ohjeita tulvan tai
maanjäristyksen tuhoamilla alueilla,
kunnes muu viestintäverkko saadaan
palautettua. Sosiaalisilla ohjelmilla voi
olla myös vaikutusta muun kristillisen ohjelmatarjonnan vastaanottoherkkyyteen.
Sansan mediatutkija Eila Murphyn
tekemien tutkimusten perusteella
tiedämme, että ohjelmat ovat todella vaikuttaneet kuulijoiden elämään.
Intiassa Biharin alueella kriisiradion
antama psykologinen tuki ja kansanmusiikki auttoivat ihmisiä palautumaan tulvan aiheuttamista traumoista. Kambodžan perheradiosta saatu
palaute kertoo, että puolisot oppivat
keskustelemaan ja perheet lähettävät
lapsiaan kouluun. He kokevat olevan-

sa rakastettuja. Radio Sawtu Linjiilan
kuuntelijat Kamerunissa ovat oppineet viljelemään maata, hävittämään
kotieläimiä vaivanneet ötökät, antamaan kasvatusta lapsilleen, ja puolisot ovat oppineet sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Aasia elämään -teemavuosi kutsuu Sinua rinnalla kulkijaksi
Jatkamme tänä vuonna sansa.fi/aasia
-sivun päivitystä tarjoten siellä kootusti artikkeleita, palautteita, videoita
sekä blogimuotoista luettavaa Aasiasta. Sivulla kannattaa käydä useita
kertoja vuoden aikana oppimassa ja
myös saamassa rohkaisua.
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Radio

Keväällä uppoudutaan Danielin kirjaan
Markku Karonen

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN -radio-ohjelma on neljän-

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu Radio Deissä

nellä kierroksella. Helmikuun lopussa ja
maaliskuun alussa käydään Hesekielin kirja
loppuun. Maaliskuussa on lisäksi vuorossa
Tituksen ja Filemonin kirjeet, minkä lisäksi
syvennytään Danielin kirjaan. Huhtikuussa jatketaan Danielin kirjan tutkimista ja
aloitetaan Heprealaiskirjettä. Runsaan 5,5
vuoden aikana tutkitaan koko Raamattu,
lähes jae jakeelta. Helmikuun lopusta huhtikuun loppuun edetään seuraavasti:

HELMIKUU

Viikko 8 Hes. 33:1-38:23
Viikko 9 Hes. 39:1-44:16

MAALISKUU

Viikko 10 Hes. 44:17-48:35, Tit. 1:1-16
Viikko 11 Tit. 2:1-3:15, Filem. 1:1-25, Dan. 1:14
Viikko 12 Dan. 1:15-4:6
Viikko 13 Dan. 4:7-6:29

HUHTIKUU

Viikko 14 Dan. 7:1-8:12
Viikko 15 Dan. 8:13-9:27
Viikko 16 Dan. 10:1-12:2
Viikko 17 Dan. 12:3-13, Hepr. 1:1-14
Viikko 18 Hepr. 2:1-4:1

RAAMATTUA OPETTAA radiopas-

tori Jukka Norvanto. Raamattu kannesta
kanteen -ohjelman toimittaja vaihtuu

Elina Karonen

määräajaksi. Heinolalainen Elina Karonen
toimii vakituisen toimittajan Marjaana
Keräsen sijaisena joulukuuhun asti.
Juontoääni vaihtuu maaliskuun alussa.
Ohjelmassa on mukana lähetysaiheisia ja
Sansan työhön liittyviä haastatteluja.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (Sansa) tuottamaa raamatunopetusta voi seurata: Radio Deissä
ma–pe klo 21 (uusinnat arkisin klo 2 ja
klo 6) ja Järviradiossa ma‒pe klo 6.30.

Kaikki opetukset ovat kuultavissa myös
internetin kautta Sansan omilta audiosivuilta sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät lisäksi jo
radioidut opetukset ja tulevien opetusten
päivittäiset otsikot.
Omaan älypuhelimeensa tai taulutietokoneeseensa voi ladata Rkk-mobiilisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa.
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja
Windows-versiot.

Sami Jalonen | hallituksen jäsen

taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 89,0
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeenlinna 105,9 MHz (taajuus muuttuu 2020,
uusi 106,5 MHz), Joensuu 107,4 MHz,
Jyväskylä 94,1 MHz, Kajaani 100,0 MHz,
Kemi 100,5 MHz, Kokkola 104,3 MHz ja
91,8 MHz, Kouvola 96,2 MHz, Kristiinankaupunki 89,5 MHz, Kruunupyy 105,9
MHz (vuoden 2020 aikana), 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 89,4
MHz, Tampere 98,8 MHz, Turku 107,3
MHz, Vaasa 98,8 MHz.
Järviradiossa: Alajärvi 100,1 MHz
ja 107,9 MHz (Lehtimäki), Helsinki
103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 MHz, Jämsä
(Mänttä-Vilppula) 107,5 MHz, Kannus
92,7 MHz, Kauhajoki (Isojoki) 98,3 MHz,
Kaustinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7 MHz,
Kouvola 91,0 MHz, Kuopio 102,9 MHz,
Lestijärvi 99,1 MHz, Mikkeli 97,6 MHz,
Oulu 107,4 MHz, Parkano 99,6 MHz,
Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 87,9
MHz, Pylkönmäki 90,5 MHz, Pori 95,4
MHz, Rauma 107,7 MHz, Riihimäki 104,9
MHz, Saarijärvi 90,5 MHz, Salo 102,9
MHz, Savonlinna 89,6 MHz, Seinäjoki
99,1 MHz, Tampere (Nokia) 107,4 MHz,
Turku (Lieto) 88,0 MHz, Vaasa 103,0 MHz,
Viitasaari 89,6 MHz, Vimpeli 89,7 MHz ja
Äänekoski 102,8 MHz.

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

Sansalaisena

Ikuisuuden kosketus
SAIN NUORUUDESSANI VIERAILLA Trans World
Radion (TWR) radioasemalla Monte Carlossa. Se on kokemus, jota en unohda koskaan; nuorukainen keskellä
valtavia lähettimiä, joita käytetään kristillisen sanoman
levittämiseen yli vuorten ja merien. TWR:n radioasema rakennettiin aikoinaan Hitlerin propagandakoneiston osaksi.
Yhtään lähetystä sieltä ei tosin silloin lähetetty, vaan Jumalalla oli aivan toisenlaiset suunnitelmat. Ajan saatossa
vuorelta alkoi kaikua evankeliumin vapauttava sanoma.

MAHDOLLISUUKSIEN RUNSAUS on tuonut muka-

naan myös haasteita. Ne ovat isoja ja usein kokonaan uudenlaisia. Yksi suurimmista on mediamaailman sirpaloituminen tavattoman pieniin osiin. Siinä missä aikaisemmin
pystyimme tavoittamaan suuria määriä ihmisiä ja vieläpä pitkän matkan päästä, nyt tilanne on muuttumassa.
Varsinkin nuorison tavoittaminen vaatii ihan uudenlaisia
keinoja ja medioita – uudenlaisia ihmeitä.

aikaisemmin. Radionkin olisi jo pitänyt kuolla moneen
kertaan. Mutta näin ei ole tapahtunut; radio voi hyvin ja
sitä kuunnellaan edelleen – ja paljon. Maailma tosin on
muuttunut kovasti siitä, mitä se oli käydessäni Monte
Carlossa kauan sitten.

KYSYMYS KUULUUKIN, mitä voisimme tehdä? Miten
voimme edistää niitä asioita, joihin uskomme ja joiden
mukaan haluamme elää? Miten voin osaltani olla välittämässä sanomaa lohdutuksesta, toivosta ja elämästä? Se on
mahdollista, jos teemme sen yhdessä. Yhdessä saamme
olla välittämässä sanomaa Jumalan valtakunnasta,
sanomaa, joka koskettaa.

Nyt evankeliumia tarvitaan enemmän kuin kos-

Siunausta elämääsi!

Maailma muuttuu nyt ehkä nopeammin kuin koskaan

kaan. Mutta vaikka tarve on suuri ja koemme usein
riittämättömyyttä annetun tehtävän edessä, on tilanteessa
jotain hyvääkin. Evankeliumia voi tänään levittää hyvin
monin, eri tavoin.

Sami Jalonen

.
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Lähde mukaan

Tapahtumia helmikuun lopulta huhtikuun loppuun
▶▶ 20.2. ESPOO/Tapiola Kirkon
Olohuone, Kirkkopolku 6, klo
18 Lähetyksen naiset -keskustelu- ja kirjallisuusryhmä, Seija
Uimonen (seniori). Teetarjoilu
klo 17-18 seurakuntasalissa.
▶▶ 22.2. HYVINKÄÄ Café Aula,
Jussintori, Hämeenkatu 3, klo
13 Naisten kahvit, Kamolthip
Prapunpong (FEBC-Thaimaa) ja
Marja Soikkeli.
▶▶ 22.2. OULU/Tuira Kirkko,
Myllytie 5, klo 16 Sanailua nuorten aikuisten tapahtuma.
Taivaankansi välineenä – Sansa
sanan lähettinä, Arja Savuoja.

thip Prapunpong (FEBC-Thaimaa) ja Eila Murphy.

esittelyä, Jaana Lescelius (TN-lähettiläs).

▶▶ 27.2. KANGASNIEMI Kangasniemi-sali, Otto Mannisen
tie 1, klo 13 lähetystilaisuus,
Ajankohtaisia terveisiä Thaimaasta, Kamolthip Prapunpong
(FEBC-Thaimaa) ja Eila Murphy.

▶▶ 7.3. LAHTI/Joutjärvi Kirkko,
Ilmarisentie 1, klo 13 Tuhat ja
yksi toivoa -tapahtuma. Mukana
arabiankielisen Toivoa naisille
-työn koordinaattori ”Joud”,
Mervi Viuhko, Satu Hauta-aho,
Seija Niemi (TN-lähettiläs), Liisa
Heinänen (TN-lähettiläs) sekä
Lahden seurakunnan työntekijöitä sekä vapaaehtoisia.

▶▶ 27.2. TURKU/Tuomiokirkkoseurakunta Tuomiokirkko,
Tarkk’ampujan kappeli, Tuomiokirkonkatu 1, klo 17.30 Arki-illan
rukoushetki, Toivoa naisille –
rukousaiheet, TN-lähettiläs Pirjo
Hintsa.

8.3.

on Sansan
kolehtipyhä.

▶▶ 23.2. ILMAJOKI Kirkko, Kirkkotie 18, klo 10 messu, saarna
Anitta Vuorela. Messun jälkeen
lähetystilaisuus, Aasia elämään,
Vuorela.

▶▶ 28.2.-1.3. PARIKKALA Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus,
Oronmyllyntie 250, Kaiken
keskellä ilo! - Naisten päivät,
raamattutunteja, Seija Uimonen
(seniori).

▶▶ 23.2. KERAVA Katupappila,
Kauppakaari 8, klo 15 Olohuonematkat maailmalle, Sansan radiotyö Intiassa, Helmi
Mikkola.

▶▶ 1.3. HELSINKI/Vuosaari
Kirkko, Satamasaarentie 7, klo
11 messu, Kamolthip Prapunpong (FEBC-Thaimaa) ja Tiina
Virtanen. Kirkkokahvit.

▶▶ 23.2. PÄLKÄNE Kirkko,
Onkkaalantie 81, klo 10 messu,
jonka jälkeen lähetystilaisuus,
Ajankohtaisia terveisiä Thaimaasta, Kamolthip Prapunpong (FEBC-Thaimaa) ja Marja
Soikkeli.

▶▶ 1.3. VANTAA/Rekola Kirkko,
Kustaantie 22, klo 12 Lähetystyön keskustelutilaisuus, Juha
Auvinen.

▶▶ 8.3. HELSINKI/Oulunkylä
Maunulan kirkko, Metsäpurontie
15, klo 12 messu, saarna Anitta
Vuorela.

▶▶ 3.3. TAMPERE/Tuomiokirkkoseurakunta Aleksanterin kirkon
krypta, Pyynikin kirkkopuisto,
klo 14 Pyynikin lähetyspiiri,
Toivoa paremmasta maailman
naisille, TN-lähettiläs Liisa Heinänen.

▶▶ 8.3. HOLLOLA Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2, klo 10
messu, saarna Matti Korpiaho
(seniori). Messun jälkeen kirkkokahvit, Matti ja Tuula Korpiaho
(seniorit).

▶▶ 23.2. TURKU/Martinseurakunta Kirkko, Huovinkatu,
klo 18 Tuomasmessu. Messu toteutetaan yhteistyössä
Sansan kanssa, mukana Marja
Soikkeli, Kamolthip Prapunpong (FEBC-Thaimaa) ja Anneli
Salenius (seniori). Järjestäjinä
toimivat Martinseurakunta ja
Suomen Liikemiesten lähetysliitto.
▶▶ 26.2. SASTAMALA Arja Mäkelän koti, Sarkiantie 144, klo
14 Toivoa naisille -kahvikutsut.
Rukousta, rakkautta, toivoa
paremmasta, TN-lähettiläs Liisa
Heinänen.
▶▶ 26.2. TOIVAKKA Seurakuntakoti, Salomonin tie 8, klo 18
lähetystilaisuus, Ajankohtaisia
terveisiä Thaimaasta, Kamol-

▶▶ 4.3. HÄMEENLINNA/Lammi Vapaaehtoiskeskus Keidas, Lamminraitti 37, klo 10
Lähetyskahvila, Ajankohtaisia
terveisiä Thaimaasta, Kamolthip
Prapunpong (FEBC-Thaimaa) ja
Marja Soikkeli.
▶▶ 4.3. SÄÄKSMÄKI Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, klo 18 Naistenilta,
Minusta Toivoa naisille -rukoilija,
TN-lähettiläs Liisa Heinänen ja
Tea Rasi.
▶▶ 5.3. KERAVA Katupappila,
Kauppakaari 8, klo 11 Torstaipysäkki, Toivoa naisille -työn

▶▶ 8.3. HATTULA Kirkko, Kirkkotie 29, klo 10 messu, saarna
Timo Vasko.
▶▶ 8.3. HELSINKI/Oulunkylä Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, klo
10 messu, saarna Anitta Vuorela.

▶▶ 8.3. HYVINKÄÄ Kirkko, Hämeenkatu 16, klo 10 messu,
saarna Timo Reuhkala. Messun
jälkeen lähetystilaisuus, Reuhkala.
▶▶ 8.3. JUVA Seurakuntatalo,
Virastotie 2, klo 17 lähetystilaisuus, Juha Auvinen ja Seija
Uimonen (seniori).
▶▶ 8.3. KOKKOLA/Suomalainen
Kirkko, Läntinen Kirkkokatu
12, klo 10 messu, Arja Savuoja.
Messun jälkeen Naistenpäivä,
Savuoja.
▶▶ 8.3. LAHTI/Salpausselkä

Kirkko, Petsamonkatu 10, klo 10

messu, saarna Timo Lankinen.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus, Timo Lankinen.
▶▶ 8.3. PORVOO Tuomiokirkko, Kirkkotori 1, klo 10 messu.
Messun jälkeen Toivoa naisille
-tapahtuma, klo 12 ruokailu ja
klo 13 juhla (Seurakuntakoti,
Lundinkatu 5). Mukana arabiankielisen Toivoa naisille -työn
koordinaattori ”Joud”, Mervi
Viuhko, Kati Lücke (VAT, Sansan
hallituksen jäsen) sekä Porvoon
seurakunnan työntekijöitä ja
vapaaehtoisia.
▶▶ 8.3. SAVONLINNA/Kerimäki
Kirkko, Hälväntie 1, klo 10 Sansan kirkkopyhän messu, saarna
Juha Auvinen. Messun jälkeen
seurakuntakodissa, Urheilutie
2, lähetyslounas ja -tilaisuus,
Juha Auvinen ja Seija Uimonen
(seniori).
▶▶ 8.3. TAMPERE/Harju Pispalan
kirkko, Pispalan valtatie 16, klo
11 messu, saarna Marko Pihlajamaa. Messun jälkeen lähetystilaisuus, Pihlajamaa.
▶▶ 8.3. URJALA Kirkko Urjalantie
12, klo 10 messu, saarna Marja
Soikkeli. Messun jälkeen sakasti-

kahvit ja lähetystilaisuus, Median siivin maailmalle, Soikkeli.
▶▶ 9.3. TAMPERE/Messukylä
Levonmäen seurakuntakoti,
Hikivuorenkatu 63, klo 11 Kaukajärven senioripäivä, Mitä on
Toivoa naisille -työ, TN-lähettiläs
Liisa Heinänen.
▶▶ 10.3. HELSINKI/Tuomiokirkkoseurakunta Hyvän Toivon
kappeli, Länsisatamankatu 26,
klo 14 Kappelikahvila, Sansan
farsinkielinen työ, Timo Reuhkala.
▶▶ 10.3. TAMPERE/Messukylä
Linnainmaan seurakuntakeskus,
Korpikodinkatu 2, klo 11 Linnainmaan senioripäivä, Mitä on
Toivoa naisille -työ, TN-lähettiläs
Liisa Heinänen.
▶▶ 12.3. OULU Rukoushuone,
Koulukatu 41, klo 18 Kohtaamispaikkailta, Raamattuopetus, Arja
Savuoja.
▶▶ 15.3. HELSINKI/Paavali Kirkko, Sammatintie 5, klo 10 messu,
saarna Anitta Vuorela. Messun
jälkeen kirkkokahvit, Ajankohtaisia terveisiä Sansan työstä,
Vuorela.

KUTSU JÄSENILLE

Sääntömääräinen kevätkokous
Medialähetyspäiviä edeltävänä perjantaina 15.5.2020 klo 18
Lakeuden Ristin seurakuntatiloissa. Osoite Koulukatu 24,
60100 Seinäjoki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu klo 17 alkaen.
Ilmoittautuminen viimeistään 8.5.2020
sähköpostitse: ilmoittautuminen@sansa.fi
puhelimella: 050 564 3511 /Helmi Mikkola tai
050 564 3843 / Erja Tillgren.

Lämpimästi tervetuloa!

Medialähetys Sanansaattajat ry
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▶▶ 15.3. RAAHE Seurakuntakoti,
Kirkkokatu 10, klo 12 Limingan
rovastikunnan lähetyspyhä, Satelliittitelevisio toivon lähettinä,
Arja Savuoja.
▶▶ 15.3. TAMPERE/Eteläinen
Härmälän kirkko, Talvitie 26, klo
10 messu, Marja-Liisa ja David
Ezzine (seniorit). Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Ezzinet.
▶▶ 17.3. OULU/Tuira Kirkko,
Myllytie 5, klo 18 Miestenpiiri,
Raamattuopetus, Ylistä Herraa
minun sieluni, Arja Savuoja.
▶▶ 21.-22.3. LEPPÄVIRTA Seurakunnan, Uusheräyksen ja
Sansan raamattuviikonloppu
Leppävirran kirkossa, Kirkkokaari 1 ja Vanhassa pappilassa,
Savonkatu 19, Marko Pihlajamaa.
▶▶ 22.3. ALAVUS Kirkko, Kirkkotie 7, klo 10 messu, saarna Mervi
Viuhko. Messun jälkeen keittolounas ja ELY:n, Sansan sekä
Alavuden seurakunnan yhteinen
alueellinen Toivon aarteet -naistenpäivä, Viuhko.

▶▶ 22.3. PUUMALA Kirkko, Kirkkotie 1, klo 10 messu, saarna
Marja Soikkeli. Messun jälkeen
lounas ja Toivoa naisille -teemainen juhla seurakuntakodilla.
Mukana Mariakuoro ja Puumalakvartetti sekä Marja Soikkeli.
Myyjäis- ja arpajaispöytä.
▶▶ 23.3. ALAVUS Olohuone,
Järviluomantie 7, klo 13 Lähetystupa, Aasia elämään, Mervi
Viuhko.
▶▶ 26.3. TURKU/Tuomiokirkkoseurakunta Tuomiokirkko,
Tarkk’ampujan kappeli, Tuomiokirkonkatu 1, klo 17.30 Arki-illan
rukoushetki, Toivoa naisille
-rukousaiheet, TN-lähettiläs
Pirjo Hintsa.

▶▶ 29.3. TAMPERE/Eteläinen
Hervannan kirkko, Lindforsinkatu 7, klo 11 perhemessu, jonka
jälkeen lähetyslounas ja Sansan
toimintapiste, Kriisiradio auttaa
katastrofissa, Eila Murphy.

▶▶ 28.3. KUOPIO Tuomiokirkko, Vuorikatu 17, klo 17 Radio
Dein ja Medialähetys Sanansaattajien ystäväilta. Tervetuloa
kuulemaan kristillisen radiotyön
kuulumisia ja rukoilemaan työn
puolesta. Tapahtumassa konsertoi rakastettu hengellisen musiikin tulkitsija Rene Laulajainen.
Kuulumisia sekä Intian radiotyöstä että kotimaisesta radiotyöstä. Mukana Sansasta Marja
Soikkeli ja Merja Kauppinen.

▶▶ 5.4. TAMPERE/Tuomiokirkkoseurakunta Aleksanterin kirkko,
Pyynikin kirkkopuisto, klo 10
messu, saarna Marko Pihlajamaa. Kirkkokahvit/Lähetystilaisuus, Pihlajamaa.

▶▶ 29.3. JOENSUU Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28, klo
13 Radio Dein ja Medialähetys
Sanansaattajien Testamentti tutuksi -iltapäivä. Tule kuulemaan
hyvää tekevistä testamenteista
sekä muiden tärkeiden asiakirjojen laatimisesta. Luennoimassa
ja kysymyksiin vastaamassa
varatuomari Harri Kontturi.
Kahvitarjoilu. Mukana myös
Johanna Reinikainen (Kristityt
Yhdessä ry/Radio Dei) sekä Merja Kauppinen ja Marja Soikkeli
(Sansa). Ilmoittautuminen 18.3.
mennessä sansa@sansa.fi tai
puh. 019 457 7700.
▶▶ 29.3. JOENSUU/Pielisensuu Kirkko, Huvilakatu 8 B, klo
17 Radio Dein ja Medialähetys
Sanansaattajien ystäväilta. Tervetuloa kuulemaan kristillisen
radiotyön kuulumisia ja rukoilemaan työn puolesta. Tapahtumassa konsertoi rakastettu
hengellisen musiikin tulkitsija
Rene Laulajainen. Kuulumisia
sekä Intian radiotyöstä että kotimaisesta radiotyöstä. Mukana
Sansasta Marja Soikkeli ja Merja
Kauppinen.
▶▶ 29.3. VANTAA/Vantaankoski
Myyrmäen Virtakirkko, Rajatorpantie 8, klo 10 messu, saarna
Salamat Masih (seniori). Messun
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Masih.

▶▶ 30.3. TAMPERE/Eteläinen
Hervannan kirkko, Lindforsinkatu 7, klo 18 lähetysilta (Sansa,
Pipliaseura ja SLEY), Toivon
sanomaa Aasiaan, Eila Murphy.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

▶▶ 16.4. OULU/Karjasilta Kastellin kirkko, sivurakennus, Töllintie
38, klo 18 Toivoa naisille -piiri,
Arja Savuoja.
▶▶ 17.4. OULU/Tuira Kirkko, Seurakuntasali, Myllytie 5, klo 18.30
Raamattuopetus, Seitsemän
Vähä-Aasian seurakuntaa, Arja
Savuoja.
▶▶ 19.4. TOHOLAMPI Kirkko,
Kirkkotie 143, klo 10 messu,
saarna Arja Savuoja. Messun
jälkeen Seurakuntakodilla (Lampintie 7) lähetystilaisuus, Iloa
Intiaan evankeliumilla, Savuoja.
▶▶ 21.4. JÄRVENPÄÄ Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6, klo 14
Medialähetyspiiri, David ja Marja-Liisa Ezzine (seniorit).

Toivoa naisille -työn
20-vuotisjuhlakonferenssit
▶▶ 25.4. PIRKKALA Kirkko, Arokuja 8,
Suomen Toivoa naisille -työn 20v-juhlakonferenssi. Klo 8.30 aamukahvi/
tee, ohjelma klo 9.30 alkaen, mukana
Toivoa naisille -työn kansainvälinen
johtaja Peggy Banks (tulkkina Tiina
Virtanen), Eeva Vähäsarja, (TN-työn
Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-Idän ja
Pohjois-Afrikan koordinaattori), Suo- Peggy Banks
men TN-työryhmä sekä Pirkkalan
seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia.
▶▶ 26.4. ÄÄNEKOSKI Kirkko ja seurakuntakeskus, Vellamontie 1, Toivoa naisille -työn 20v-juhlakonferenssi. Klo
8.30 aamukahvi/tee. Messu klo 10, saarna Peggy Banks.
Messun jälkeen klo 11 ruokailu ja klo 12.30 alkaen juhla.
Mukana Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja
Peggy Banks (tulkkina Tiina Virtanen), Eeva Vähäsarja
(TN-työn Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori), Suomen TN-työryhmä sekä
Äänekosken seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

▶▶ 23.4. TURKU/Tuomiokirkkoseurakunta Tuomiokirkko,
Tarkk’ampujan kappeli, Tuomiokirkonkatu 1, klo 17.30 Arki-illan
rukoushetki, Toivoa naisille
-rukousaiheet, TN-lähettiläs
Pirjo Hintsa.
▶▶ 26.4. HYVINKÄÄ Vanha
kirkko, Uudenmaankatu 13, klo
18 Sanan ja laulun ilta, David
ja Marja-Liisa Ezzine (seniorit), juontajana Matti Korpiaho
(seniori).

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

instagram.com/sansa.fi

DIGITAL

▶▶ 22.3. HUITTINEN/Vampula Kirkko, Sallilantie 74, klo 10
messu, saarna Anneli Salenius
(seniori). Messun jälkeen Naistenpäivä Toivoa naisille -työn
hyväksi, Anneli Salenius ja Pirjo
Hintsa (TN-lähettiläät).

▶▶ 28.3. KUOPIO Ravintola Kuopion Klubi, Kuninkaankatu 10,
klo 13 Radio Dein ja Medialähetys Sanansaattajien Testamentti
tutuksi -tilaisuus. Tervetuloa
kuuntelemaan tärkeiden asiakirjojen laatimisesta sekä testamenttilahjoittamisesta hyväntekeväisyyteen. Luennoimassa
ja kysymyksiin vastaamassa on
aiheeseen perehtynyt lakimies.
Mukana Sansasta Marja Soikkeli
ja Merja Kauppinen.

Sansan Instagram, mukana arjessa

SOME

▶▶ 15.3. KEMPELE Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Piriläntie 190,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta,
Jeesus voittaja, Arja Savuoja.

toivoanaisille.fi

Sansan Toivoa naisille -työ

rkk-sansa.net

Raamattu kannesta kanteen
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Nyt juhlitaan:
Toivoa naisille -työ 20 vuotta

R

Liisa Heinänen
ukousta, rakkautta, rinnalla kulkemista, auttamista,
kuulemista, kohtaamista,
toivoa paremmasta huomi-

sesta.
Näin Toivoa naisille -työn idean kiteyttää espoolainen Tuula Jäppinen.
Hän on yksi yli sadasta vapaaehtoisesta, jotka vetävät eri puolilla Suomea kokoontuvia Toivoa naisille -rukousryhmiä. Työ viettää tänä vuonna
20-vuotisjuhliaan.
Juhlavuoden päätapahtumia ovat
Pirkkalassa 25.4.2020 ja Äänekoskella
26.4.2020 järjestettävät valtakunnalliset konferenssit. Niiden päävieraaksi
saapuu liikkeen kansainvälinen johtaja Peggy Banks.
– Saamme kokoontua etsien Jumalaa ja tulla hänen läsnäoloonsa rukoilemaan, ylistämään ja tutkimaan Raamattua. Toivoa naisille -työn tämän
vuoden teema on lepo, johon Jeesus
kutsuu. Kutsu lepoon tuo toivoa ajassamme, jossa on monenlaisia paineita, Peggy Banks sanoo.

Matala kynnys

Toivoa naisille -työn malli on vedonnut suomalaisiin naisiin. Siinä
yhdistyvät tietoisuuden lisääminen
maailman naisten tilanteesta ja rukous heidän puolestaan.
– Yhdessä jakaminen, rukoileminen omien asioiden ja maailman naisten puolesta. Turvallinen ilmapiiri,
jossa voi olla oma itsensä ilman vaatimuksia, luettelee Suomen Toivoa naisille -työn koordinaattori Satu Hauta-aho syitä työn menestykseen.
Mukaantuloon on matala kynnys:
päivittäinen lyhyt rukous rukouskalenterin mukaan. Samalla jokainen
rukoilija liittyy maailmanlaajaan 63
000 rukoilijan ketjuun.
– Lähetystyö tulee lähelle. Rukoilla voi omassa kodissa eikä siihen tarvita paljon aikaa. Piirit kokoontuvat
kerran tai kaksi kuussa, joten kiireisenkin on mahdollista sitoutua, Hauta-aho jatkaa.

Jaana Lescelius, Järvenpää

Jaana Rantala, Espoo

Seija Niemi, Lahti

Toivoa naisille -työn ydin on rukouskalenteri, jossa on yksi rukous
jokaiselle päivälle. Saman rukouksen
rukoilee noin 63 000 ihmistä eri puolilla maailmaa.
– Aina kun uusi rukouskalenteri
tulee, havahdun siihen, miten paljon maailmassa on ongelmia, mutta
on myös iloja. Eri puolilla maailmaa
on myös samoja ongelmia kuten yksinäisyys ja arvottomuuden tunne,
Jaana Lescelius sanoo.
Hän muistuttaa, että ongelmia ei
pidä jäädä kauhistelemaan, vaikka
ne voivat olla kauheita kuten ihmiskauppa tai lapsimorsiamet.
– Kauheuteen ei voi jäädä vaan
muistaa toivon näkökulma. Kalenteri muistuttaa siitä, että on mahdollisuus rukoilla. Esimerkiksi viime
joulukuun rukouskalenterin otsikko,
Pelastus kuuluu kaikille, on hyvä.
Rukous yhdistää. Tunnen kuuluvani
maailmanlaajaan rukousyhteisöön.

Jaana Rantala koki saaneensa vastauksen monen vuoden rukoukseen, kun
hän kuunteli viime syksynä Espoonlahden kirkossa Eeva Vähäsarjan
kertovan Toivoa naisille -työstä.
– Tunsin, että löysin oman paikkani, jossa voin palvella. Voin tulla yhteen naisten kanssa ja rukoilla tyttöjen
ja naisten puolesta maailmanlaajuisesti.
Hän kokee Jumalan valmistaneen
vuosia häntä naistyöhön.
– Elämme maailmassa, jossa ihmisten kärsimykset jäävät helposti piiloon. Ne tulevat esille, kun pysähtyy
yhden ihmisen kohdalle ja kysyy, mitä
hänelle oikeasti kuuluu. Toivoa naisille mediatyön kautta pystyy tuomaan
toivoa ja valoa myös niille, joita emme
muuten kohtaa.
Rantala on käynyt Espoon Auroran
kappelin Toivoa naisille -ryhmässä.
– Tunsin heti rakkauden ja yhteenkuuluvuuden ilmapiirin, vaikka kaikki olivat vieraita ihmisiä. Se oli todella
koskettavaa.

Naisten kohtaaminen Länsi-Intian
Maharashtrassa. Näin vastaa 15 vuotta
Toivoa naisille -työssä mukana ollut
Seija Niemi kysymykseen, mikä on
mieleenpainuvin kohokohta näiltä
vuosilta. Niemi tutustui pienessä seurueessa Intian Toivoa naisille -työhön
vuonna 2012.
– Naiset tulivat kylästään vuoren
rinnettä alas pieneen kirkkoon. Heistä välittyi muutos, mikä heidän elämässään oli tapahtunut, kun he olivat
kuunnelleet Toivoa naisille -radio-ohjelmia. Heidän mukanaan tuli mies,
joka oli ohjannut naiset kuuntelemaan.
Hänellä itsellään oli noin 16–17-vuotias tytär, joka oli saanut käydä koulua ja
aikoi jatkaa opintojaan. Isä ymmärsi tytön tarpeen päästä kouluun, Seija Niemi kertoo.
Niemi kuuli Toivoa naisille -työstä ensimmäisen kerran bussipysäkillä
Turussa.
– Kohtaamisesta pysäkillä korviini
erottuivat sanat rakkaus, tyttöjen koulutus, naisten asema, naisten puolesta
rukoileminen ja lähetystyö.

10 kieltä, 101 ryhmää
Toivoa naisille (TN)-työn perustaja Marli Spieker
esitteli työtä ensimmäisen kerran Suomessa vuonna
2000 Sansan kesäjuhlissa Turussa. Nimenä oli silloin
Hanna-työ. Samana vuonna Sansan työntekijä Marjaana Kotilainen aloitti työn koordinaattorina.
Vuonna 2003 oli syntynyt 20 rukousryhmää. 2008 ryhmiä oli 25. Vuonna 2012 määrä oli 58, vuonna 2019 oli
101 ryhmää. Vuonna 2012 tilattiin 940 rukouskalenteria.

Vuonna 2017 luku oli yli 1500. Vuonna 2019 oli 1766
rekisteröityä tilaajaa. Käyttäjiä on tätä enemmän, koska
kalenterin voi lukea ja ladata netissä.
Rukousryhmät keräävät varoja TN-radio-ohjelmien
tuottamiseen ja lähettämiseen. Jaavan kieli oli ensimmäinen vuonna 2001. Uusia kieliä tuli mukaan: 2010
khmer, 2011 tamil ja indonesia, 2012 gujarati ja turkki,
2013 hindi, 2014 orija, 2017 kazakki, 2019 arabia. Vuodesta 2017 on tuettu ihmiskaupan vastaista Kätketyt
aarteet -kuunnelmaa.

sansa.fi

