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Kotimaantyö tavoittaa kasvokkain ja
virtuaalisesti
Marja Soikkeli

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.
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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

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
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

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.
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