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Jumala luo uutta

  SEITSEMÄN VIIKKOA POLIISIN valvomassa 
kotikaranteenissa ollut 48-vuotias kiinalainen kristitty 
nainen kirjoitti Wuhanista, että tunteet ovat vaihdel-
leet mielipahan, syyllisyyden, pelon, huolen ja epä-
varmuuden välillä. 

Sitten hän jatkaa: ”Karanteenin aikana perhe-elä-
mämme on ollut parempaa kuin koskaan, ja ilman 
ulkopuolisia häiriöitä. Olemme olleet pakotettuja 
kohtaamaan toisemme, oppimaan parempaa vuo-
rovaikutusta, antamaan tilaa toiselle, hidastamaan 
tahtia, ja olemaan perheenä vahvempi kuin milloin-
kaan. Tänä aikana olemme joutuneet turvautumaan 
toisten apuun oppiaksemme, miten saada ruokaa ja 
muita välttämättömyyksiä. Olen ollut uudelleen yh-
teydessä moniin vanhoihin ystäviin. Karanteenin 
vuoksi siteemme ovat vahvistuneet ja olemme tu-
keneet toisiamme tavoilla, joita en ole koskaan en-
nen kokenut.”

Kokemukset voivat olla tuttuja monille asuin-
maasta riippumatta. Koronapandemia on kosket-
tanut koko ihmiskuntaa ja kaikkia elämänalueita. 
Mikään ei ole entisellään. Poikkeusolojen aiheutta-
ma etätyön lisääntyminen on siivittänyt myös Suo-
men digiloikkaan, jolla voi olla pysyviä vaikutuk-
sia työelämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
Luovuus on otettu käyttöön avun ja tuen tarjoami-
seksi tarvitseville lähimmäisille. Toivon jakaminen 
on yhteinen tehtävämme.

HENGELLISTEN SISÄLTÖJEN SEURAAMINEN 
eri media-alustoilla on pandemian aikana lisääntynyt. 
Koteihinsa eristetyt ihmiset ovat voineet vastaanottaa 
toivon viestejä, osallistua ja kokea yhteyttä kristittyjen 
kanssa radion, television, internetin ja sosiaalisen me-
dian kautta. Medialähetystyön mahdollisuudet ovat 
nousseet arvoon arvaamattomaan.

RIEMULLINEN PÄÄSIÄISSANOMA KERTOO 
ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta, joka 
murtaa synnin, kuoleman ja pahan vallan. Kipujen 
mies ja sairauden tuttava tuntee ihmisen osan. Hän 
on rinnallamme ja voi auttaa. Hän kutsuu yhteyteen 
kanssaan ja toistemme kanssa. Salliessaan koettele-
muksia Jumala haastaa meitä muutokseen, uudistu-
miseen. Olemaan uusi luomus Kristuksessa. 

Hyvän Jumalan luomislahjaa ovat myös keväi-
nen luonnon puhkeaminen uuteen elämään, kesäi-
nen kasvu ja sadonkorjuu. Hän rakastaa, hallitsee ja 
ylläpitää luomaansa maailmaa. Mitään ei tapahdu 
hänen tietämättään. Hän luo uutta. 

Kahden maan kansalaiset
Timo Lankinen

 
 Tätä kirjoittaessani uutisissa on 

yksi aihe: korona. Mikä lie tilanne, kun 
lehti ilmestyy. Vieläkö asia on ajankoh-
tainen vai onko tilanne ryöstäytynyt hal-
linnasta? Tähän hetkeen kuuluu painava 
taakka siitä, että läheinen on jäänyt epi-
demian vuoksi jumiin Espanjaan. Rajat 
ovat kiinni. Kotiin pääsy, itsestään sel-
vyys, alkaa olla tavoittelemisen arvoinen 
aarre. Arkipäivässä ei huomaa arvostaa 
jokapäiväisyyksiä. Kaiken menettämisen 
uhka panee miettimään, mikä oikeasti on 
tärkeää.

Minulle Jumalan valtakunta on 
koti, jonne haluan päästä. Jeesus meni 
valmistamaan sijaa, se tekee siitä entistä 
läheisemmän. Olen odotettu perheenjä-
sen. Huomaan usein hautajaisissa pu-
huvani jollain tapaa Jumalan valtakun-
nasta kotina, jonne olemme kutsuttuja ja 

Karanteenin aikana 
perhe-elämämme on ollut 
parempaa kuin koskaan.

matkalla. ”Tulkaa, minun Isäni siunatut, 
ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut 
teille valmistettuna maailman perustami-
sesta asti.” Matt. 25: 34. Saamme olla osal-
lisia Jumalan valtakuntaan ja suorastaan 
omistaa sen, perillisinä. Kaikkivaltias 
majesteetti kutsuu luotunsa yhteyteen 
kanssansa. Siinä toteutuu luomisen ja 
lunastuksen päämäärä.

Arkisessa elämässä sitä ei aina osaa 
arvostaa. Tarvitaanko järisyttäviä tapah-
tumia, että arvostamme kansalaisuuttam-
me taivaan valtakunnassa? Toivon muis-
tavani, että Jumalan hyvyys vetää paran-
nukseen. Jumalan siunaukset arjessa ovat 
muistutuksia taivaan kodista, jonne Isä 
odottaa lapsiansa. Jumalan omat kokevat 
koti-ikävää eläessään kahden maan kan-
salaisina, jalat vielä maassa mutta sydän 
taivaassa. 

Sami Heinomo

Aura Laihinen
  JUHA AUVINEN   |   toiminnanjohtaja

Lähetyskulma
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Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Se perustettiin Hyvinkäällä 
vuonna 1973.
 Sansa tukee kristillistä mediatyötä 35 kielellä Aasiassa, 
Afrikassa ja Euroopassa. Nykyajan tekniikka vie viestin 
Jeesuksesta suoraan vastaanottajan korviin tai silmien eteen, 
ajattomasti ja rajattomasti.
 Huomattavimmat työalueet ovat Intia, muslimimaat, Kaak-
kois-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.
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Japrikuva-arkistoMiia da Silva 

Euroopan ja CAMENA 
-alueen Toivoa naisille 
-koordinaattoriksi  
Sansan hallitus on 
päättänyt ottaa kauppa-
tieteiden maisteri Miia da 
Silvan, 31, Sansan lähe-
tystyöntekijäksi 1.8.2020 
alkaen ja Sansan yhteistyö-
kumppanin, TWR:n Eu-
roopan sekä Keski-Aasian, 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
Toivoa naisille -työn koordi-
naattoriksi 1.1.2021 alkaen. 
Miia seuraa tehtävässä San-
san lähetystyöntekijä Eeva 
Vähäsarjaa, joka miehensä 
Jarin kanssa palaa Suomeen 
vuoden 2020 lopussa. 
 Miia da Silva on työskennellyt TWR:n palveluk-
sessa erilaisissa tehtävissä 2017 lähtien. Tällä hetkellä 
hän toimii Kyprokselta käsin saman alueen varain-
hankinnan ja kehityksen apulaisjohtajana. Suomalai-
sen Miian (os. Palttala) asemamaa tulee ensimmäiset 
kaksi vuotta olemaan Irlanti, jonne hän muuttaa 
elokuussa brasilialaisen miehensä Lucas da Silvan 
kanssa tämän opintojen takia. 

 

Toivoa naisille -juhlakon-
ferenssit marraskuussa
Suomen Toivoa naisille -työ viettää 20-vuotisjuhliaan. 
Toivoa naisille -juhlakonferenssit järjestetään tämän 
vuoden syksyllä, 14. marraskuuta Pirkkalassa ja 15. 
marraskuuta Äänekoskella.
	 −	Rukousta,	rakkautta,	rinnalla	kulkemista,	aut-
tamista, kuulemista, kohtaamista, toivoa paremmas-
ta huomisesta. Tätä on Toivoa naisille -työ, innostaa 
Tuula Jäppinen Espoon Auroran kappelin rukous-
ryhmästä.

Lucas ja Miia da Silva.

TWR

Ilkka Kastepohja

 Helmikuun 20. päivänä 
perustettiin Indonesian kristil-
listen radioasemien liitto Jarin-
gan Pelayanan Radio Indonesia 
(JAPRI). Etujärjestön tarkoituk-
sena on vahvistaa Indonesian 
kristillisten radioasemien toi-
mintaedellytyksiä.

Indonesialaisista valtaosa 
on muslimeja, mutta maan val-
tiomuoto ja laki takaavat toi-
mintamahdollisuuden myös 
muille uskonnoille. Indone-
siassa toimiikin nykyisin lä-
hes sata kristillistä paikallis-
radiota. 

Monet radioasemat ovat 
kärsineet rahoitusvaikeuksis-
ta. Myös hyvistä ohjelmista ja 
ohjelmien tekijöistä on pulaa. 
Moni radio on joutunut myy-
mään asemansa veloista sel-
vitäkseen. Usein ostajana on 
muslimitaho, joka muuttaa 
kanavan islamradioksi.

Perustamiskokouksessa 
etujärjestön johtajaksi valittiin 
Sansan yhteistyökumppanin 
FEBC-Indonesian operatiivi-
nen johtaja Jimriance Efraim. 
Kokouksessa perustetiin myös 
viisi alaosastoa, joista evan-
keliointitiimin johtoon valit-
tiin myös Sansan pitkäaikai-
sen kumppanin TWR:n Kak-
kois-Aasian aluejohtaja Utomo 
Santosa. Kaikki tehtävät pe-
rustuvat vapaaehtoisuuteen.

Jimriance Efraimin mu-
kaan etujärjestö vahvistaa 
neuvottelumahdollisuuksia, 
kun haetaan valtiolta toimi-
lupaa tai neuvotellaan yhteis-
työstä kaupallisten toimijoiden 
kanssa. Liiton suunnitelmissa 
on mahdollistaa laadukkaiden 
ohjelmien vaihtaminen asemi-
en kesken, koska monella ase-
malla on liian vähän omaa oh-
jelmatuotantoa. Suunnitelmis-
sa on myös kouluttaa toimitta-

jia ja neuvoa markkinoinnissa.  
Efraimin visiona on pitää 

nykyiset radioasemat toimin-
takykyisinä:

–Yhtään radioasemaa ei 
myydä enää pois, vaan vah-
vistetaan niiden toiminta-
edellytyksiä, että jokainen In-
donesian radioasema julistaa 
kirkkaasti hyvää uutista Jee-
suksesta Kristuksesta. Tämän 
toteutumiseksi tarvitsemme 
myös Suomen ystävien esiru-
kouksia. 

Medialähetyspäivät siirtyy elokuulle 2021
 Seuraavat Medialä-

hetyspäivät järjestetään 
Seinäjoella ensi vuonna, 28.–
29.8.2021, yhdessä Seinäjoen 
seurakunnan kanssa. Alun 
perin Medialähetyspäivät oli 
tarkoitus järjestää Seinäjoella 
16.–17.5.2020. 

−	Seinäjoen	Medialähetys-
päiviä on suunniteltu jo kah-
den vuoden ajan. Yllättäen 

suunnitelmat menivät uusik-
si. Elämä on joskus arvaama-
tonta, eivätkä suunnitelmat to-
teudu. Kristityllä on kuitenkin 
horjuvan maailman keskellä 
turva Jumalassa. Evankeliu-
mi menee eteenpäin, vaikka 
ajat ovat vaikeita. Usko Jee-
sukseen tuo toivon ihmisen 
elämään. Tämän toivon sano-
man äärellä saamme kohdata 

Indonesian kristillisille radioasemille 
oma etujärjestö

elokuussa 2021, rohkaisee San-
san henkilöstöjohtaja ja Medi-
alähetyspäivien johtaja Marko 
Pihlajamaa. 

Yhtään radio- 
asemaa ei 

myydä enää pois, vaan 
vahvistetaan niiden 
toimintaedellytyksiä. 

Sami Heinomo
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TEOLOGIA  Koko maailmaa koetteleva koronapandemia muistuttaa yhteiskuntiemme haavoittuvuudesta. Toisaalta histo-
rian esimerkit kertovat toivosta. Sen ylläpitäjinä ovat olleet kristityt, jotka ovat rohkaisseet Jumalan armolla, lupauksella 
iankaikkisesta elämästä ja auttamalla muita.  

Juha Auvinen

Antiikin aikana epidemiat 
toivat hätää ja ahdinkoa 
monille ja verottivat väes-
töä. Rooman valtakunnassa 

levisi 250-luvulla tauti, joka myöhem-
min ristittiin Karthagon piispan Cyp-
rianuksen (n. 200–258) mukaan. Tau-
tien lisäksi kristittyjä kohtasivat vainot. 
Mm. keisari Deciuksen toimeenpane-
ma laajamittainen vaino kesti tammi-
kuusta 250 kevääseen 251. 

Cyprianuksen rutoksi kutsutun 
epidemian aikaisessa kirjoituksessaan 
Kuolemantaudista (De mortalitate) piis-
pa Cyprianus neuvoi kristittyjä, kuinka 
suhtautua elämässä kohdattaviin on-
nettomuuksiin ja kuolemaan. Hän ke-
hotti olemaan uskon kautta valmiina, 
olipa kyseessä omaisuuden menettä-
minen tai vakavan taudin aiheuttama 
ruumiinjäsenten tuska tai vaikka per-
heenjäsenen tai rakkaan läheisen kuo-
lema. Paavalin sanaan 1. Tess. 4: 13–14 
viitaten Cyprianus totesi, että surullisia 
läheistensä kuolemasta ovat ne, joilla ei 
ole toivoa. ”Mutta me elämme toivos-
sa. Me uskomme Jumalaan ja luotam-
me siihen, että Kristus kuoli meidän 
puolestamme ja nousi kuolleista. Me 
pysymme Kristuksessa ja nousemme 
kuolleista hänen kauttaan ja hänessä.” 

Yhteinen hätä – jaettu toivo
Kun eräitä kristittyjä järkytti se, että 
tauti tempaisi mukaansa yhtä lailla 
kristittyjä kuin pakanoitakin, itsen-
sä arvostettuna puhetaidon opettaja-
na Karthagossa elättänyt ja vasta ai-
kuisiällä kristityksi tullut Cyprianus 
muistutti, ettei uskoon tulla sen takia, 
että saisi onnettomuuksista vapaa-
na iloisesti nauttia maailmasta. ”Niin 
kauan kuin olemme täällä maailmassa, 
samanlainen liha liittää meidät yhteen 
muun ihmiskunnan kanssa, vaikka 
eroamme heistä hengessä.” 

Katharina Cyprianus myönsi, että 
monet kristityt näkevät kuoleman 
kulkutautiin vapautuksena tästä maa-
ilmasta, mutta ei halunnut rohkaista 
marttyyriajatteluun. Sen sijaan hän to-
tesi, että kuolemantaudin ja ahdingon 
pelästyttäminä ”haaleat kristityt sytty-
vät, vapaamieliset ryhdistäytyvät, tur-
tuneet heräävät, luopiot joutuvat pa-
laamaan takaisin ja pakanoita saate-

lievittyy. Olemme aika tavalla pelois-
samme. Minulla on koettelemukse-
ni, ja olen huolissani vaimostani, jon-
ka synnytys lähestyy… Rutto on ollut 
kolmesti talossani. Pieni poikani oli yli 
kahdeksan päivää sairaana…” 

Lopulta joulukuun 10. päivänä Lut-
her saattoi kiitollisena todeta, että ”Kät-
heni on synnyttänyt minulle pienen ty-
tön… Synnyttäjä on terve, mutta heik-
ko. Myös poikani Johannes voi hyvin 
ja on iloinen.” Kuun lopulla rutto Wit-
tenbergissä oli ”kuollut ja kuopattu”. 
Luther kirjoitti: ”Olen ruumiillisesti 
terve, henkisesti sikäli kun Kristus sei-
soo rinnallani.” 

Lutherin oppilas, Suomen uskon-
puhdistaja Mikael Agricola, suomen-
si 1544 rukouksen, joka ei ole menettä-
nyt ajankohtaisuuttaan: ”Herra Juma-
la, jonka varassa meidän elämämme 
jokainen hetki on. Ota palvelijoidesi 
rukoukset vastaan. Kuule meitä, kun 
huudamme sairaiden puolesta avuksi 
sinun laupeuttasi. Anna meidän vielä 
iloita niiden terveydestä, joiden puo-
lesta nyt pelkäämme. Sinun rakkaan 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän 
Herramme kautta. Aamen”. 

Tuhon ja toivon tiet

taan uskoon.”
Hän haastoi sanomalla, että tauti ot-

taa selvää jokaisen ihmisen hurskau-
desta ja koettelee heidän mielenlaatun-
sa, ja kysyi mm.: 

– Auttavatko terveet sairaita? Ra-
kastavatko läheiset uskollisesti suku-
laisiaan? Säälivätkö isännät sairasta-
via orjiaan? Pysyvätkö lääkärit apua 
anovien sairaiden luona hylkäämättä 
näitä? 

Karthagon piispa kehotti varautu-
maan vilpittömällä mielellä, uskolla 
ja urheudella. ”Kuolemanpelosta va-
pautuneina ajatelkaamme kuoleman 
jälkeen seuraavaa kuolemattomuutta. 
Osoittakaamme, että tämä on se, mihin 
uskomme.” 

Cyprianus teloitettiin 14.9.258 kei-
sari Valerianuksen toimeenpaneman 
vainon aikana. Hänen kirjoituksensa 
jäivät elämään rohkaisuksi tulevien 
aikojen kristityille.  

”Kristus seisoo rinnallani”
Martti Luther (1483–1546) valmistau-
tui aloittamaan luentonsa Johanneksen 
ensimmäisestä kirjeestä pienelle jou-
kolle opiskelijoita, kun yli Euroopan 
pyyhkäisseen paiseruton ensimmäiset 
tapaukset havaittiin Saksan Witten-
bergissä elokuussa 1527. Suurin osa 

opiskelijoista oli paennut tautia. Lut-
her ja hänen raskaana oleva vaimonsa 
Katharina päättivät pysyä perheineen 
kaupungissa ystävien ja vaaliruhtinaan 
neuvoista huolimatta.

Luther perusteli päätöstään: 
– Jumala on sallinut vihollisen lähet-
tää meille myrkyn ja kuolettavan saas-
tan. Siksi pyydän Jumalaa armollisesti 
varjelemaan meitä. Sitten puhdistan 
asuintilat, tuuletan, annostelen lääkettä 
ja nautin sitä. Vältän paikkoja ja ihmi-

siä, joille läsnäoloni ei ole tarpeellinen 
etten saisi tartuntaa ja siten mahdol-
lisesti tartuttaisi muita ja niin piittaa-
mattomuudellani aiheuttaisi heidän 
kuolemaansa. Jos taas Jumala haluaa 
ottaa minut täältä, hän kyllä varmas-
ti minut löytää. Olen tehnyt sen, mitä 
hän on minulta odottanut, enkä siten 
ole vastuussa enempää omasta kuin 
toistenkaan kuolemasta. Jos lähim-
mäiseni kuitenkin minua tarvitsee, en 
vältä paikkaa tai henkilöä, vaan menen 
vapaasti.

Marraskuun alussa tilanne oli va-
kavampi ja kaikkialla ”kuului kuole-
man huuto”. Lutherille kuoleman pa-
keneminen ei periaatteessa ollut väärin 
”missä se ei ole Jumalaa ja lähimmäis-
tä vastaan”. Pappeja ja yhteisön hyvin-
voinnista vastaavia virkamiehiä sekä 
”palveluksen tai velvollisuuden toisiin-
sa sitomia” hän opasti sairaiden ja toi-
pilaiden luonnollisessa ja hengellisessä 
hoivaamisessa. Yhteisön tärkeänä teh-
tävänä oli Lutherin mukaan perustaa 
lasaretteja, ”ettei jokaisen kaupunkilai-
sen tarvitse pitää sairaalaa talossaan”. 

Myös Lutherin kodissa hoidettiin 
sairastuneita ystäviä ja talo oli taudin 
vallassa: ”… pian se raivoaa, pian se 

Sari Savela

”Haaleat kristityt 
syttyvät, vapaa-

mieliset ryhdistäytyvät, 
turtuneet heräävät, luo-
piot joutuvat palaamaan 
takaisin ja pakanoita saa-
tetaan uskoon.” 

Heinäkuussa vuonna 1527 Wittenbergiin saa-
pui rutto. Monet lähtivät kaupungista, mutta 
Martti Luther päätti jäädä kaupunkiin.
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Medialähetystyö vastaa myös  
koronaviruksen tuomiin 
haasteisiin
Koronaviruspandemia vaikuttaa myös Sansan kansainvälisten kumppanien arkeen. 

Aasiassa toimivan FEBC:n (Far 
East Broadcasting Company) 
pääjohtaja Edward W. Can-
non kertoo, että medialähe-

tystyö jatkuu jokaisessa maassa, jossa 
järjestöllä on toimintaa:  

−	Työskentelemme	kussakin	maassa	
paikallisen kirkon ja paikallisten työn-
tekijöiden kanssa, sillä heillä on paras 
tilannekuva. Lähetystemme sisältö on 
sama: sanoma Jeesuksesta. Iloksemme 
olemme saaneet huomata, että interne-
tissä ladattujen ohjelmasisältöjen määrä 
on kasvanut moninkertaisesti. Eli ihmi-
set todellakin kuuntelevat.

FEBC:n Kiinan-työn johtaja, pastori 
Raymond Lo kertoo, että pandemiasta 
huolimatta he haluavat tuottaa uusia oh-
jelmia. Ohjelmissa annetaan myös koro-
navalistusta ja rukoillaan kuuntelijoiden 
puolesta. 

– Ihana elämä -nimiseen ohjelmaan 
koostamme koskettavia tarinoita ihmi-
sistä epidemian keskellä. Ohjelma roh-
kaisee ja auttaa kuuntelijoita ymmärtä-
mään toisiaan. Keskustelemme myös 
epidemiasta ja paniikin välttämisestä. 
Toinen uusi ohjelma on erityisesti niille, 
jotka kärsivät henkisesti tästä tilanteesta, 
Raymond Lo antaa esimerkkejä.

Kiinassa FEBC tarjoaa rukoustukea 
radion lisäksi sosiaalisen median We-

Chat-ryhmissä ja puhelimitse. Ohjelmi-
en juontajat ja pastorit ovat päivittäin 
yhteydessä kuuntelijoihin.

Rohkaisua, Raamattua ja tietoa
FEBC-Japanin henkilökunta siirtyi työs-
kentelemään kotoa käsin jo helmikuun 
puolivälissä, ja radio-ohjelmia nauhoi-
tetaan kotona. Apulaisjohtaja Takanori 
Nagakuran ohjelmat sisältävät myös 
rohkaisua ja käytännön ohjeita, kuinka 
toimia uudessa tilanteessa. 

Myös Mongolian Wind FM -perhera-
dioaseman henkilökunta siirtyi jo helmi-
kuussa enimmäkseen etätöihin. Suorat 
lähetykset tehdään kuitenkin normaa-
listi studiossa, ja niissä jaetaan puolen 
tunnin välein tietoa virustartunnan eh-
käisemisestä. Kuuntelijoita neuvotaan 
välttämään väärän tiedon ja huhujen le-
vittämistä sekä seuraamaan viranomais-
ten ohjeita ja määräyksiä. 

Kambodžassa	perheradio	Krusa	
FM:n toiminta on jatkunut melko nor-
maalisti, sillä koronatapausten määrä 
on toistaiseksi maltillinen. FEBC-Kam-
bodžan	johtaja	Makara Samphalin mu-
kaan ohjelmiin voidaan esimerkiksi yhä 
kutsua ulkopuolisia haastateltavia. 

Krusa FM:n radioi terveysministeri-
ön koronatietoiskuja puolen tunnin vä-
lein. Koska julkiset kokoontumiset on 
kielletty, sunnuntain ohjelmistoon on 
lisätty raamatunopetusta. Myös arkisin 
radioidaan rohkaisevaa raamatunope-
tusta.

Aasian aluepäällikkö Ilkka Kaste-
pohja on ilahtunut, että Sansan yhteis-
työkumppanit eivät ole lamaantuneet 
koronaviruksen vuoksi. Ohjelmia on 
muutettu nopeasti vastaamaan ihmisten 
kysymyksiin ja pelkoihin. Nyt jos kos-
kaan ihmiset etsivät elämäänsä toivoa.  

Myös TWR siirtyi etätöihin
Maailmanlaajuisesti toimiva TWR 
(Trans World Radio) on myös siirtynyt 
etätyöhön niin paljon kuin mahdol-
lista. Microsoftin Teams-alusta sekä 
videoneuvottelut ja -puhelut oli jo 
aiemmin otettu käyttöön eri maissa.

−	Kiitän	Jumalaa	siitä,	että	TWR:n	
koko henkilöstö oli ehditty kouluttaa 
niiden käyttämiseen, kertoo TWR:n Eu-
roopan ja Afrikan alueen apulaisjohtaja 
Branko Bjelajac. 

TWR-Aasian Kiinan-työn osasto loi 
nopeasti uuden ohjelmasarjan, Epätoi-
vosta toivoon. Lyhyet ohjelmat koos-
tuvat rohkaisusta, evankelioivista pu-
heenvuoroista ja Raamatun tarjoamasta 
toivosta. Aiheina käsitellään myös pel-
koa, huolta ja kuolemaa. 

Sarja alkoi mandariinikiinan kielellä, 
mutta kielivalikoima laajenee. Ohjelmia 
voi kuunnella myös netissä ja jakaa so-
siaalisessa mediassa. 

SAT-7 panostaa suoriin
lähetyksiin
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa toi-
mivan satelliittitelevisio SAT-7:n kaksi 
arabiankielistä kanavaa sekä turkin- ja 
farsinkieliset kanavat toimivat nyt taval-

lista pienemmällä miehityksellä, eikä 
uusia ohjelmia nauhoiteta.

Useimmat SAT-7:n ohjelmat teh-
dään Egyptissä, Libanonissa, Turkis-
sa ja Kyproksella. Suoria lähetyksiä 
halutaan jatkaa, hallitusten ohjeita 
noudattaen.

Arabiankielinen lastenkanava 
SAT-7 Kids alkoi tehdä kahta suosit-
tua ohjelmaa suorina Facebook Live 
-lähetyksinä. Sen jälkeen Facebookis-
sa tulleiden reaktioiden, tykkäysten 
ja kommenttien määrä kaksinkertais-
tui. Kuukauden aikana sivujulkaisuja 
katsottiin noin 900 000 kertaa. 

Sosiaalisen median suorat lähe-
tykset tavoittavat paljon niitä lapsia 
ja nuoria, jotka eivät katso televisiota. 

−	Suoriin	lähetyksiin	tulee	kah-
desti kuussa ohjelma, jossa lapset 
voivat kertoa meille ongelmistaan ja 
rukoilla kanssamme, kertoo SAT-7:n 
toimitusjohtaja Rita Elmounayer. 

Annaleena Pakkanen, Sirpa Rissanen 
ja Tiina Virtanen

Internetissä ladat-
tujen ohjelmasi-

sältöjen määrä on kasvanut 
moninkertaisesti. 

Nyt jos koskaan 
ihmiset etsivät 

elämäänsä toivoa.

Kroatian evankelisen kirkon pappien zoom-kokouksessa pohdittiin kuinka 
tavoittaa seurakuntalaisia poikkeusoloissa.

Zolaa juontaa perheenäideille suunnattua 
ohjelmaa Winf FM:n studiossa Mongoliassa.

Elina Braz de Almeida 

FE
BC

-M
on

go
lia
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Koronakevät Mongoliassa ja Singaporessa: 
rajoituksia ja valvontaa 

Lähettihuollosta vastaava ulko-
maisen työn sidosryhmäpäällik-
kö Kristiina Erelä muistuttaa, 
että moniin muihin lähetysjär-

jestöihin verrattuna Sansalla on varsin 
vähän lähetys- ja projektityöntekijöitä.

−	Olemme	heihin	päivittäin	yhtey-
dessä. Yhdeksästä lähetystyöntekijäs-
tämme kolme oli tänä keväänä jo val-
miiksi Suomessa. Kolme asuu maissa, 
joissa todennäköisyys sairastua korona-
virukseen on pienempi kuin Suomessa. 
Yksi lähettimme on Euroopan maassa, 
missä tilanne on toistaiseksi parempi 
kuin Suomessa. Kaksi on palannut tila-
päisesti Suomeen, Kristiina Erelä kertoo.

Mongolia reagoi virukseen 
varhain
Mongoliassa ensimmäiset liikkumisra-
joitukset sekä lentokenttien ja rajan ter-
veystarkastukset otettiin asteittain käyt-
töön jo tammikuun lopulta, kun Kiinan 
raja sulkeutui.

−	Rajat	suljettiin	täysin	ja	kaikki	kan-
sainväliset lennot peruttiin maaliskuun 
alussa. Julkiset juhlat, kokoontumiset ja 
kulttuuritapahtumat on peruttu ainakin 
toukokuun loppuun, viestintäkoordi-
naattori Sirpa Rissanen sanoo.

−	Kaikki	maahan	saapuvat	testataan	
ja eristetään. Kauppojen ovissa ja ravin-

toloissa kehotetaan käyttämään maskia 
palvelun saamiseksi. Lähes poikkeukset-
ta ihmiset käyttävätkin julkisilla paikoil-
la maskeja. Mitään paniikkia ei ole ollut 
eikä ruuan hamstrausta. Hallitus tiedot-
taa tilanteesta säännöllisesti, ja koulujen 
on kerrottu avautuvan huhtikuussa.

Sirpa Rissanen toimii FEBC-Mongo-
lian ja radioasema Wind FM:n työyhtey-
dessä Ulaanbaatarissa. Hän ja valtaosa 
radiotalon muusta henkilökunnasta on 
tehnyt etätöitä jo hyvän tovin.

Wind FM:n radio-ohjelmat jatkuvat 
normaalisti. Pandemia on otettu huo-
mioon ohjelmistossa muun muassa niin, 
että suorissa lähetyksissä annetaan puo-
len tunnin välein koronavalistusta ja ker-
rataan viranomaisohjeita.

−	Olen	tottunut	vuosien	aikana	etä-
työhön, ja se on mielestäni järkevä tapa 

Toivon, että tämän 
kriisin jälkeen olem-

me yhteiskuntana oppineet 
uutta ja etätyö yleistyy.

Meidän on mitattava 
kuume kahdesti päi-

vässä ja ilmoitettava työpai-
kalle.

tehdä työtä monilla aloilla. Toivon, että 
tämän kriisin jälkeen olemme yhteiskun-
tana oppineet uutta ja etätyö yleistyy. 
Työmatkailun vähentyminen on Ulaan-
baatarissa näkynyt myös liikenneruuh-
kien vähenemisenä ja ilmanlaadun pa-
rantumisena, Sirpa Rissanen kertoo.

Singaporessa jaetaan maskeja 
ja käsidesiä
Myös Singaporessa otettiin järeät keinot 
käyttöön jo varhain. Maaliskuun lopulla 
terveysministeriö lisäsi erityisesti ulko-
maalaisten liikkumista rajoittavia toimia, 
sillä suurin osa tartunnoista on tullut ul-
komaalaisilta.

−	Voimme	hoitaa	vain	välttämättö-
mät asiat, kuten käydä kaupassa. Lisäk-
si yleisillä paikoilla on käytettävä mas-

kia, kertoo viestintäkoordinaattori Päivi 
Kastepohja.

−		Uuden	ohjeistuksen	mukaan	mei-
dän on mitattava kuume kahdesti päi-
vässä ja ilmoitettava työpaikalle. Meillä 
ei ollut kuumemittaria, joten oli pikai-
sesti käytävä ostoskeskuksessa. Lisäksi 
terveysministeriö tarkisti puhelinnume-
romme, että voivat tarvittaessa valvoa, 
että olemme kotona. Emme siis ole ka-
ranteenissa, mutta lievästi sanoen tiukas-
sa valvonnassa.

Päivi ja Ilkka Kastepohja työskente-
levät TWR-Aasian työyhteydessä, ja Ilk-
ka on Sansan Aasian aluepäällikkö. Tällä 
hetkellä työt hoituvat pääosin etänä. Lä-
hes kaikki TWR-Aasian työntekijät ovat 
etätyössä ja hiljattain ulkomailta tulleet 
myös kotikaranteenissa.

−	Paniikkia	ei	ole.	Noudatamme	oh-
jeita sekä pesemme käsiä vedellä ja saip-
pualla aina kotiin tullessamme. Erikois-
ta on, että jokainen voi hakea tietystä 
jakelupisteestä 500 ml käsidesiä omiin 
pulloihinsa. Aiemmin kaikille jaettiin 
maskeja, kertoo terveydenhoitajan kou-
lutuksen saanut Päivi Kastepohja. 

Sansa seuraa ulkomailla olevien lähetys- ja projektityöntekijöiden tilannetta tarkasti koronapandemian aikana. 
Tällä hetkellä työntekijöitä on Kroatiassa, Mongoliassa ja Singaporessa.

Sirpa ja Roy Rissanen muuttavat lähikuu-
kausina Mongoliasta Kyprokselle, jossa 
työt jatkuvat.

Annaleena Pakkanen

Ilkka ja Päivi Kaste-
pohja vahvistavat 

Sansan Aasian-työtä 
Singaporessa.

Sirpa RissanenPäivi Kastepohja

Sirpa Rissanen

Ilkka Kastepohja
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Rukous   

             Rohkeus   

Evankeliumi

Sansan työn vaikutusalue

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

1. Rukoilemme, että ihmisten sydä-
met ovat avoinna, vaikka koronapan-
demian vuoksi seurakuntien toiminta 
on rajoitettua niin Suomessa kuin 
monissa muissakin maissa.

2. Thaimaassa kristinuskosta kiinnos-
tuneet radiokuuntelijat ohjataan pai-
kalliseen seurakuntaan. Rukoilemme, 
että seurakunnat ottavat lämpimästi 
vastaan uudet ihmiset ja auttavat 
kasvamaan kristittyinä.

3. Muistamme kharian-, kurukhin- ja 
mundarinkielisten ohjelmien kuunteli-
joita Intiassa. Anna omalla äidinkielel-
lä kuultavien ohjelmien rohkaista näitä 
vähemmistökansoihin kuuluvia, jotka 
ovat kastijärjestelmän ulkopuolella.  

4. Sansan kesäkeräys kohdistuu Aa-
sian evankelioiviin ohjelmiin. Rukoi-
lemme, että keräys saa hyvän vas-
taanoton ja voimme lähettää ohjelmia 
Aasiaan suunnitelmien mukaisesti. 

5. Kiitämme uskollisista Sansan työn 
tukijoista, vapaaehtoisista, esirukoi-
lijoista ja pienpiiriläisistä. Rohkaise 
heistä jokaista.

6. Pyydämme siunausta Sansan halli-
tukselle ja viisautta päätöksentekoon.

7. Rukoilemme, että näinä vaikeina ai-
koina ihmiset tottuisivat kuluttamaan 
kristillisiä mediasisältöjä aiempaa 
enemmän. Anna viisautta ja voimia 
mediatyön tekijöille.

8. Herra, tuomme eteesi lukuisat 
tapahtumat, leirit ja matkat, joita seu-
rakunnat, Sansa ja kumppanit olivat 
kesäksi suunnitelleet, mutta joiden 
tilanne on epävarma. Anna asioiden 
järjestyä tahtomallasi tavalla. 

9. Rakas Taivaan Isä, rohkaise Kroa-
tiassa M18-työssä mukana olevia 
brasilialaisia nuoria, kun lähetystyön-

tekijöiden oleskelulupaprosessi on 
vaikeutunut. 

10. Indonesiassa toimii lähes sata kris-
tillistä paikallisradiota. Pyhä Jumala, 
siunaa uuden kristillisten radioiden 
yhdistyksen alkuaskeleet ja toiminta.   

11. Herra, siunaa Kiinassa sosiaalises-
sa mediassa tehtävä evankeliointi- ja 
kristittyjen rohkaisutyö.

12. Rukoilemme FEBC-Thaimaan 
työntekijöille viisautta ja herkkyyttä, 
kun he tekevät radio-ohjelmia erityi-
sesti niille thaimaalaisille, jotka eivät 
vielä tunne Jeesusta.

13. Kiitos, että Toivoa naisille -työ on 
saanut jatkua ja kasvaa Suomessa 
jo 20 vuotta. Rukoilemme jokaisen 
verkostossa olevan puolesta, siunaa ja 
rohkaise.

14. Herra, näet keväältä peruuntuneet 
Toivoa naisille -konferenssit ja Medi-
alähetyspäivät. Pyydämme viisautta 
näiden ja monien muiden tapahtu-
mien uudelleenjärjestelyihin. 

15. Herra, johdata vapaaehtoisia San-
san ruotsinkieliseen työhön. Etsimme 
ihmisiä mm. kääntämään tekstejä ja 
vierailemaan seurakunnissa.

16. Rukoilemme afarin-, amharan-, 
oromon- ja tigrinjankielisten kuunteli-
joiden puolesta Etiopiassa ja Eritreas-
sa. Monet heistä eivät vielä ole kristit-
tyjä tai ovat hiljattain kääntyneitä. 

17. Rukoilemme, että Kamerunissa toi-
mivan kristillisen Sawtu Linjiila -radion 
työntekijät saavat palkkansa ja voivat 
keskittyä työhön eli fulanien tavoittami-
seen ilman huolta toimeentulosta.

18. Rakas Taivaan Isä, anna evankeliu-
min saavuttaa koronaviruksen vuoksi 
eristyksissä olevia median kautta. Ru-

koilemme, että siemen itää ja tuottaa 
hedelmää myös silloin, kun rajoituksia 
puretaan ja elämä alkaa palautua 
ennalleen.

19. Pyydämme viisautta Eila Mur-
phylle, kun hän toimii niiden FEBC:n 
aasialaisten työntekijöiden kanssa, 
jotka ovat vuorovaikutuksessa kuun-
telijoihin. Auta heitä hyödyntämään 
sosiaalisen median analyysityökaluja 
työssään.

20. Herra, ole Sirpa ja Roy Rissasen 
apuna ja tukena, kun he loppukeväällä 
muuttavat Mongoliasta Kyprokselle. 
Siunaa Sirpaa uusissa viestinnän teh-
tävissä Sansan Lähi-idän työalueella.

21. Rukoilemme Mikael Tunérin puo-
lesta, kun hän ohjaa tadžikinkielisen 
naistenohjelman kuvauksia Ruotsissa 
9.−16.8. sekä muiden touko−syyskuul-
le suunnitteilla olevien työmatkojen 
puolesta.

22. Kiitämme Miia da Silvasta, joka 
aloittaa Toivoa naisille -työn aluekoor-
dinaattorina Kyproksella, kun Eeva 
Vähäsarja jää vuoden lopulla eläkkeel-
le. Siunaa perehdytys ja siirtymäkausi.

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

24. Kiitämme Keski-Aasiassa tehtä-
västä kazakinkielisestä Toivoa naisille 
-työstä. Pyydämme varjelusta työn 
tekijöille, radio-ohjelmien kuuntelijoil-
le ja pienryhmille. 

25. Herra, tuomme eteesi turkinkieli-
sen mediatyön: SAT-7:n tv-ohjelmat ja 
Toivoa naisille -radio-ohjelmat. Anna 
niiden tukea ahtaalla olevia kristittyjä 
ja puhutella myös ei-kristittyjä. 

26. Rukoilemme Lähi-idän ja Poh-
jois-Afrikan kristittyjen ja erityisesti uu-
sien uskovien puolesta. Anna SAT-7:n 
arabiankielisten ohjelmien rohkaista ja 
vahvistaa heitä. 

27. Rukoilemme Sansan henkilö-
kunnan puolesta. Pyhä Jumala, anna 
voimia, viisautta ja johdatusta sen 
tehtävän hoitamiseen, mikä kullekin 
on uskottu. 

28. Herra, tuomme eteesi lähetys-
kauppa Putiikin toiminnan. Ohjaa sitä 
tahtomaasi suuntaan.

29. Pyhä Jumala, tuomme eteesi Do-
mini Life -rukoussovelluksen käyttäjät 
ja Sansan nettisivujen esirukoussivulla 
kävijät. Anna vaikeiden aikojen vahvis-
taa suomalaisten rukouselämää. 

30. Pyhä Jumala, ohjaa meitä ja 
kansainvälisiä kumppaneitamme yhä 
uusiin tapoihin työskennellä yhdessä 
virtuaalisesti. Rukoilemme, että luot-
tamus ja hyvä työyhteys säilyy myös 
aikoina, jolloin emme voi kohdata 
kasvokkain.

31. Kiitos Herra, että monet koronavi-
ruksen sairastuttamat ihmiset ovat pa-
rantuneet ja voivat jatkaa elämäänsä 
normaalisti. Suo heidän kiittää Sinua 
terveydestään.

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri
huhtikuu – syyskuu 2020

Rukousaiheita
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1AFAR ”Kuuntelen aina afarin-
kieliset ohjelmanne. Minulla 
on silti kysymys: kuka Jeesus 
on? Onko hän todella Jumalan 

Poika? Haluaisin puhua jonkun ihmisen 
kanssa, jolla on rohkeutta kertoa minulle, 
kuka Jeesus on.” Etiopian evankelinen 
Mekane Yesus -kirkko

2 ARABIA ”Jo 15 vuoden ajan olen 
ollut SAT-7 Arabic -kanavanne 
ystävä ja katsoja. Kiitos sii-
tä, että välitätte evankeliumia 

Jeesuksesta televisiossa. Se on erityisen 
tärkeää niille, joilla ei ole käytössään 
internet-yhteyttä. Kiitos myös monista 
suorista lähetyksistä erilaisista kristillisis-
tä tapahtumista. Olin kolme tuntia aivan 
liimautuneena television eteen, kun kana-
valla nähtiin suoraa lähetystä Egyptissä 
pidetystä suuresta kristillisestä konferens-
sista.” SAT-7 Arabic

3BHILI ”Uskoin ennen moniin 
jumaliin. Kun sairastuin, tur-
vauduin noituuteen ja mustaan 
magiaan. Uhrasin vuohen ja 

kukon, mutta en parantunut, vaan tilani 
paheni. Sitten eräs tuttu nainen kertoi 
bhilinkielisistä kristillisistä radio-ohjel-
mista, joiden kautta saisin apua. Päätin 
kokeilla. Yllätyin suuresti. Rukoilin Jee-
susta, kuten ohjelmassa kehotettiin. Para-
nin ja sain rauhan. Vähitellen ymmärsin 
enemmän evankeliumia ja päätin seurata 
Jeesusta. Ohjelmien kautta saan vahvis-
tusta uskolleni. Olen kertonut ohjelmista 
monille naisille.” TWR-Intia

4 FARSI 14-vuotiaalta tytöltä Ira-
nista: ”Olen katsonut ohjelmaasi 
jo kolmen vuoden ajan ja Jeesus 
Kristus on tullut minulle todella 

tärkeäksi. Olen oppinut monia asioita 
Raamatusta. Pidän ohjelmastasi tosi pal-
jon.” SAT-7 Pars

5JAPANI ”Olen sydämestäni 
kiitollinen FEBC:lle. Kolme 
vuotta sitten olin täysin toi-
voton. Tarvitsin jotain, mikä 

kestää. Etsin jotain, vaikken oikein tien-
nyt, mitä. Erilaisten käänteiden jälkeen 
löysin FEBC:n internetistä ja sen myötä 
ohjelmat radiostani. Mutta ainoa paikka 
kotonani, missä FEBC kuuluu hyvin, on 
makuuhuone! Ensimmäiset kaksi vuotta 
Keiko oli ainoa ihminen, jolle saatoin ava-
ta sydämeni. Sitä ennen en ollut koskaan 
saanut purkaa sydäntäni kellekään. Kun 
Keiko sanoo lopussa ”hyvää yötä”, vasta-
sin hänelle ”hyvää yötä” – ja helpotuksen 
kyyneleet tulivat väkisin silmiini. FEBC 
myös ehdotti minulle pyynnöstäni kolmea 
eri seurakuntaa. En kuitenkaan kokenut 
mitään niistä omakseni. Lisäksi perheeni 
ei edes antaisi minun käydä seurakunnas-
sa, mikä tuntuu tosi vaikealta. Haluan 
kuitenkin lukea Raamattua vakavasti, ja 
siksi haluan yrittää käydä FEBC:n raa-
mattukirjekurssia.” FEBC-Japani

6 KROATIA ”Olen mukana Kroati-
an evankelisen kirkon radio-ohjel-
mien tekemisessä täällä Legra-
dissa. Arkipäivän kohtaamisissa 

monet ihmiset – myös muut kuin seura-
kunnan jäsenet – mainitsevat radio-ohjel-
mamme. He pitävät niistä, ja sen jälkeen 
onkin helppo jatkaa keskustelua kristin-
uskosta. On hienoa olla tässä mukana ja 
nähdä, miten ohjelmat ruokkivat ihmisten 
sielua.” Kroatian evankelinen kirkko

7 MAITHILI ”Taustani on ei-kristit-
ty. Emme saaneet lasta kahdek-
saan vuoteen, ja olin jo menet-
tänyt toivoni. Kerran kun olin 

tulossa lääkäristä, tapasin ihmisen, joka 
ehdotti, että menisin rukouskokoukseen. 
En ollut koskaan ollut sellaisessa. Siellä 
kuulin tästä radio-ohjelmasta ja aloin 
kuunnella, koska se on minun kielelläni. 
Ohjelman kautta sain toivoa. Kun aloin 
kuunnella ohjelmaa puhelimeni avulla, 
keräsin ympärilleni muitakin ihmisiä. 
Tämä ryhmä on nyt kokoontunut kahden 
vuoden ajan ja saanut paljon siunausta 
Jumalalta. Jumala antoi armossaan myös 
meille lapsen, koska luotin Häneen. Kiitän 
todella teitä työstänne.” TWR-Intia

14-vuotias iranilainen tyttö: 
”Jeesus Kristus on tullut 
minulle todella tärkeäksi.”

8 ORIJA ”Olen perheestä, joka oli 
vahvasti ei-kristitty. Kun avioi-
duin, huomasin, että mieheni 
rukoilee yksin ja että hän teki niin 

säännöllisesti. Sitten eräänä päivänä hän 
kertoi minulle rukoilemisesta ja se tuntui 
hyvältä. Hän kertoi, että oli alkanut seu-
rata Jeesusta teidän ohjelmienne kautta. 
Silloin minäkin aloin kuunnella niitä. Nyt 
olemme yhdessä kasvaneet Jumalan sanan 
tuntemisessa. Mieheni päiväpalkka on 
äärimmäisen pieni, mutta koska ylläm-
me on Jumalan siunaus, olemme tulleet 
toimeen. Kylämme ihmiset ovat siitä myös 
ihmeissään.” TWR-Intia

9 TURKKI  ”Äiti hylkäsi siskoni ja 
minut, kun olimme vauvoja, ja 
kasvoimme yksinäisinä. Isä kas-
vatti meidät, mutta hän ei ollut 

hyvä isä. Hän avioitui uudelleen, ja syytti 
aina meitä siitä, että äiti jätti meidät. Hän 
sanoi, ettemme olleet rakkauden arvoisia. 
Näin me kasvoimme ja uskoimme todella 
kaiken, mitä hän sanoi. Kerran siskoni 
kuunteli Toivoa naisille -ohjelmaanne, ja 
sitten aloimme kuunnella sitä yhdessä. 
Ensimmäistä kertaa elämässä tunsimme, 
että meillä on arvo. Päätimme etsiä äidin. 
Löysimme hänet, ja hän kertoi meille 
totuuden. Hän sanoi, että isäni hakkasi 
häntä niin paljon, että hän pakeni, koska 
pelkäsi tulevansa tapetuksi. Hän ei uskal-
tanut hakea meitä, koska pelkäsi henkensä 
puolesta. Ohjelmanne muutti elämäm-
me!” TWR

5

1

Paluupostia

Kuuntelija- ja katsojapalautetta

On hienoa nähdä, miten ohjelmat 
ruokkivat ihmisten sielua.

8

9
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Naisääniä oli vaikea 
saada radioon, koska 

monet aikuiset naiset eivät 
saaneet poistua kodeistaan 
ja nuoret olivat liian koke-
mattomia. 

Alkuun muslimiopettajat kielsivät seuraajiaan kuuntelemasta kristillistä radiota Kamerunissa. Ihmiset kuuntelivat 
kuitenkin salaa ja lopulta myös muslimiopettajat liittyivät joukkoon. 

Mennäänpä ajassa taakse-
päin reilut 60 vuotta – Af-
rikkaan.

Norjalainen piispa Bir-
kely oli puhumassa Etelä-Afrikassa 
harvalukuiselle kirkkoväelle Luteri-
laisen maailmanliiton edustajana. Hän 
huomasi, kuinka uteliaina ihmiset par-
veilivat kadulla radioiden ympäril-
lä. Idea radiotyöstä Afrikassa syntyi. 
Tuumasta toimeen. Hän tapasi Sigurd 
Asken, joka ryhtyi hakemaan Etiopian 
hallitukselta radioaseman perustamis-
lupaa Evankeliumin ääni (Radio Voice 
of the Gospel, RVOG) -asemalle. Piis-
pan unelma toteutui vuonna1963, kun 
fulfuldenkielisiä radio-ohjelmia alet-
tiin radioida Etiopian Addis Abebas-
ta sadan kilowatin lähettimellä Sahe-
lin alueelle. 

Evankeliumin äänen ideana oli pal-
vella Afrikan, Aasian ja Lähi-idän kirk-
koja tarjoamalla niille alusta paikalli-
sesti tuotettujen radio-ohjelmien lähet-
tämiselle. Vaikka kukin 14:sta alues-
tudiosta oli itsenäinen, Evankeliumin 
ääni edellytti paikallisstudioilta yhtei-
siä periaatteita ohjelmien sisällöntuo-
tannossa: esimerkiksi hengelliset pu-
heet olivat kestoltaan 8-15 minuutia, ja 
niissä käsiteltiin varovaisesti Kristuk-
sen jumaluutta. Radiodraamoissa suo-
sittiin Vanhan testamentin tai Paava-
lin ajan teemoja. Maatalousohjelmissa 
haastateltiin hyvin menestyneitä kar-

Kamerun:  
Radio Sawtu Linjiila syntyi 
palvelemaan paikallisia

jankasvattajia, terveysohjelmissa taas 
terveysalan henkilökuntaa. Ohjelmis-
sa käsiteltiin myös naisten asemaa, las-
ten ja talouden hoitoa sekä varoitettiin 
moniavioisuuden huonoista puolista. 
Sisällöntuotanto pohjautui paikallis-
ten ihmisten tarpeisiin. 

Haastateltavien 
löytymisen vaikeus
Kamerunin ja Tšadin evankelislu-
terilaiset kirkot perustivat Radio 
Sawtu Linjiila (RSL) -radioaseman 
Ngaoundérén, Kameruniin vuonna 
1966. Yhteistyössä amerikkalaisten 
ja norjalaisten luterilaisten kanssa ra-
kennettiin studio ja rekrytoitiin henki-
lökuntaa, joka ryhtyi tuottamaan ful-
fuldenkielisiä radio-ohjelmia Sahelin 
alueelle.

Aluksi muslimiopettajat kielsivät 
seuraajiaan kuuntelemasta RSL:n oh-
jelmia. Ohjelmantekijöiden oli mahdo-
tonta saada haastateltavia, koska ku-
kaan ei halunnut ääntään radioon ja 
julkisuuteen. Mutta pikkuhiljaa ihmi-
set alkoivat salaa kuunnella ohjelmia, 
koska aito fulbe-musiikki ja maatalou-

Tekstit ja kuva Eila Murphy

teen liittyvät opetusohjelmat kiinnos-
tivat. Lopulta myös muslimiopettajat 
alkoivat kuunnella RSL:ää.

Naisääniä oli vaikea saada radioon, 
sillä monet aikuiset naiset eivät saa-
neet poistua kodeistaan ja nuoret oli-
vat liian kokemattomia. Niinpä pää-
dyttiin pyytämään prostituoituja nai-

sia radioääniksi. Koska he olivat luku-
taidottomia, heille saneltiin repliikit, 
jotka he sitten toistivat. 

Afrikan ääniä 
Ohjelmatuotannossa oltiin hyvin 
kulttuurisensitiivisiä – soitettiin vain 
paikallista musiikkia, ei virsiä lain-

Fulanikyläläisten jumalanpalvelus. 
Koko kylä kääntyi islamista kristinuskoon 
Sawtu Linjiilan sanoman innostamana.

Ohjelmapäällikkö Asta Sabia on tehnyt 
lähes 20 vuoden työuran Sawtu Linjiilan 
naistenohjelmien tuottajana.



11Lähde 2/2020

Kuuntelijoissa paljon muslimeja,  
jotka sydämeltään kristittyjä 

 Sawtu Linjiila -radioasemal-
la Ngaoundéréssa työskentelee 
yhteensä 17 ihmistä, joista viisi tekee 
ohjelmia ja toiset viisi editoi niitä tai 
hoitaa tekniikkaa. RSL:n 18-tuntinen 
päivä koostuu kielellisesti neljästä osas-
ta: aamulla fulania, ennen keskipäivää 
ranskaa, iltapäivällä englantia ja illalla 
heimokieliä. 

Sawtu Linjiila on FM-asema, jo-
ten sen kuuluvuusalue kattaa 
Ngaoundérén. Lisäksi RSL:n ohjelmia 
radioidaan seitsemällä muulla FM-ase-
malla Kamerunissa: Marouassa, Ga-
rouassa ja Tibatissa. Kristittyihin ky-
liin, joissa FM-asemat eivät kuulu, lä-
hetetään CD-levyjä.  

Kamerunin lisäksi Sawtu Linjiila pal-
velee laajempaa yleisöä. RSL:n tuotta-
maa puolen tunnin raamattuohjelmaa 
radioidaan iltaisin Sahelin alueelle ly-
hytaalloilla Saksasta käsin. Tätä Sansan 
tukemaa, Usman Ibrahimin tuottamaa 
ohjelmaa Waadju Linjiila kuunnellaan 
monessa maassa. Kuuntelijat ovat pää-
asiassa fulania puhuvia paimentolaisia 
Malissa, Burkina Fasossa, Togossa, Ni-
gerissa ja Nigeriassa. Erityisesti mus-
limit antavat kuuntelijapalautetta pu-
helimitse tai tekstiviestein. He kysyvät 
Mooseksesta, Aabrahamista ja Jeesuk-
sesta. Usmanin mukaan kuuntelijoissa 
on paljon muslimeja, jotka sydämessään 

ovat kristittyjä. 
RSL:n työllä on ollut monenlaisia 

hedelmiä vuosien varrella: 1. kristitty-
jen ja muslimien välit ovat parantuneet 
Kamerunissa ja Nigeriassa, 2. muslimit 
ovat arvostaneet kristillisen opetuk-
sen selkeyttä ja arvoa, 3. muslimit ovat 
avoimesti lähestyneet kristittyjä kysy-
myksillään ja 4. muslimit ovat hyväk-
syneet RSLn ja puhuvat siitä ”meidän 
radiona”. 

Raamattua, rauhan sanomaa ja 
rohkaisua
Vuodesta 2014 alkaneen terrorijärjestö 
Boko Haramin toiminnan väkivaltais-
tuminen on muodostunut uhkaksi Ni-
gerian ja Pohjois-Kamerunin kristinus-
koon kääntyneille kylille. Viime aikoina 
jopa Kamerunin kansallinen media on 
uutisoinut Boko Haramin hyökkäyk-
sistä Pohjois-Kamerunin kyliin. Tämän 
vuoksi RSL:n rauhan sanoma ja kristit-
tyjen ja muslimien hyvien suhteiden 
edistäminen on erityisen tarpeellista. 

Marraskuussa 2019 Luterilainen 
maailmanliitto halusi toteuttaa arvi-
oinnin Sawtu Linjiilan työstä minun 
johdollani. Kamerunilainen tutkimus-
ryhmäni haastatteli Sawtu Linjiilan fu-
lani-yleisöä Pohjois-Kamerunin kylissä. 
Tavoitteena oli selvittää, mikä merkitys 
RSL:llä on kuuntelijoille. Kaikki haas-

tattelemamme kuuntelijat olivat samaa 
mieltä, että RSL:ää tarvitaan opetta-
maan Raamattua, rohkaisemaan kris-
tittyjä ja valistamaan karjanhoitoon, 
maanviljelykseen ja terveydenhoitoon 
liittyvissä kysymyksissä. 

Fulfuldenkielisiin kyliin on synty-
nyt seurakuntia, kun kokonainen kylä 
on kääntynyt kristinuskoon. Erityisesti 
heille kristinuskon opettaminen on tär-
keää. Valistusohjelmia tarvitsevat kaikki 
maa- ja karjataloutta harjoittavat fula-
nit. Kamerunissa kuuntelu on siirtynyt 
radion ääreltä kännykällä kuunteluksi, 
mutta Sahelin alueella kuunnellaan vie-
lä radiosta. 

kaan. Länsimaalaisten ääntä ei juuri 
kuulunut, vaan pyrittiin aina saamaan 
afrikkalainen ääni eetteriin. Ja koska 
Kamerunissa ei ollut kristittyjä, täytyi 
Ngaoundéréen tulla tuottajia muista 
Afrikan maista. 

Ensimmäiset puolitoista vuotta oli-
vat hankalia, mutta sen jälkeen musli-
miyhteisöt alkoivat suhtautua myön-
teisesti RSL:n toimintaan. Jopa Kame-
runin naapurimaista tultiin Ngaounde-
ren studiolle kertomaan kristinuskoon 
kääntymisestä. Paikalliset kristityt aut-
toivat kristinuskoon kääntyneiden jäl-
kihoidossa.  

Maaliskuussa 1977 Etiopian val-
lankumouksellinen hallitus kansallisti 
Evankeliumin äänen. Nykyään Media 
Broadcast -niminen järjestö lähettää ful-
fuldenkieliset ohjelmat Sahelin alueelle 
lyhytaalloilla. Tuotanto- ja lähetystoi-
minta RSL:n asemalla Ngaoundéréssa 
jatkuu tänäkin päivänä. 

Sawtu Linjiilan rakennuksen aulassa sisällöntuottajat Ana (vas.) ja Jamilatou. Keskellä 
uutisankkuri ja editoija Elisabeth.

Fulanimies kylän kaivolla.

Pohjois-Kamerunissa 
sijaitsevan Marouan 
katukuvaa. Myös tällä 
alueella on koettu Boko 
Haramin hyökkäyksiä. 
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(9) Eero Junkkaala
Arkeologian aarteita 29 €
Katsaus Israelin uusimpiin 
kaivauksiin.

(10) Keijo Rainerma
Eteenpäin 28 €
Pientä puhetta Paavalista ja 
pelastuksesta.

(11) Eero Huovinen
Äitiä ikävä 26,50 €

Mailis Janatuinen
Salomo 27 €
Valtakunta etsii taistelijoita.

Mailis Janatuinen
Katso minuun pienehen 29 €
Lapsuusmuistoja 50-luvulta.

Maarit Eronen – Jane Jon
Kadun kukka 18 € 
Prostituutiosta vapauteen. 
Vuoden kristillinen kirja 2019.

Saara Kinnunen
Äidin ikävä 27 € 

ÄÄNITTEITÄ
(12) Riitta Lemmetyinen
Tuon taivaallista äänikirjana 9 € 
TARJOUS!
Äänikirja sisältää 2 cd:tä. Luki-
jana: Riitta Lemmetyinen.

Jukka Norvanto
Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman opetuksista cd-le-

vyt MP3-muodossa: Uusi tes-
tamentti (624 luentoa) 130 €, 
Vanha testamentti (810 luen-
toa) 140 €. TARJOUS! Uusi ja 
Vanha testamentti yhdessä os-
tettuina 240 €. 

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvan-
non Raamattu kannesta kan-
teen -radio-ohjelman pohjalta 
kirjoittamia kirjoja on ilmes-
tynyt 54. 
TARJOUS! Koko sarja 540 € 
(Yksittäin 17,90 €/kpl).

Raamattu elämään -sarjasta: 

Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien 
Putiikkiin!
Kun teet ostoksesi Putiikista, olet mahdollis-
tamassa ilosanoman ja avun viemisen sinne, 
missä sitä eniten tarvitaan.
Nyt on hyvä aika hankkia lukemista 
keväisiin iltoihin sekä itselle että lapsille. 
Tutustu ja tee löytöjä – anna hyvän kiertää!

Jeesus on enemmän 17,90 € 
Heprealaiskirje.
Ketä kumarrat? 17,90 € Danie-
lin kirja.
 
Jukka Norvanto
Hedelmästään puu tunnetaan 
25 € UUTUUS! 
Kirjan mukaan parhaiten hedel-
mää tuottavat puun oksista ne, 
joissa on sopivasti taakkaa tai-
vuttamaan niitä sivulle.
Aadamista alkaen 15 €  
TARJOUS!
Hartaus jokaiselle aakkoselle.
Rajatonta rakkautta 4 €  
TARJOUS!
Tahtoisin olla hyödyksi 3 €  
TARJOUS!
Tahtoisin antaa anteeksi 3 € 
TARJOUS!

UUTUUKSIA JA TARJOUKSIA

Monta tapaa ostaa
Putiikista!
1)  www.lahetyskauppa.fi 

2)  Sähköpostilla pirjo.hyovalti@sansa.fi

3)  Puhelimitse 050 564 3541   
 (ma–pe klo 10–15)

4)  Tule käymään myymälässä 
      Munckinkatu 67, Hyvinkää.  
      HUOM: Myymälä on toistaiseksi suljet- 
      tu koronavirusepidemian vuoksi.  
      Seuraa kaupan tiedotteita os.  
      lahetyskauppa.fi

Anna-Liisa Valtavaara
Syyllinen olo – syytä  
vai suotta? 19 €                                                                                        
Oikea ja väärä syyllisyys se-
koittuvat helposti ja jopa vah-
vistavat toisiaan. Ne syntyvät 
eri tavoin, ja siksi niistä vapau-
dutaankin eri tavoin.

TARJOUKSIA
Juha Vähäsarja
Joka päivä
(13) Huolta vaille 15 €
Lupaus kantaa 15 €
Varjelet tieni 15 €
Lapsen lailla 9 € 

sansa.fi

10 11 12 13 14

15 16 18 19 2017
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Minna Ala-Heikkilä
Eikä sinua enää ole 10,90 €
Lapsensa menettäneet kertovat

Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 10 €
Elämää Kroatian evankelises-
sa kirkossa. Muistoja ihmisistä 
ja tapahtumista kirjoittajan vä-
rikkään ja vaiheikkaan elämän 
varrelta. Värikuvakuvitus. Jul-
kaisijana Sansa.   
   
(14) Tracy Leininger Craven
Vaara vuorilla 7,90 €
Kiehtova kristillinen romaani 
Yhdysvaltain uudisraivaajista 
1700-luvulla. Tosielämän ta-
pahtumiin perustuva.

Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 € 
Vie lukijansa ihmiskaupan maa-
ilmaan Euroopassa ja erityises-
ti Kyproksella, jossa kirjoittaja 
on työskennellyt ihmiskaupan 
uhrien ja heidän lastensa kes-
kuudessa.

Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 5 €
Israelissa, maailmalla, koti-
maassa. Kuljettaa medialähe-
tystyön matkassa, johdattaa 
Raamatun maisemiin, juutalai-
siin juhlapyhiin ja raamatunker-
tomuksiin. Sopii myös raamat-
tu- ja rukouspiirien työskente-
lyyn. Julkaisijana Sansa.

Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 €

LAHJAKIRJOJA
(15) Riitta Lemmetyinen
Kyynel ja kiitos 25 € UUTUUS! 
Pieniä tarinoita suurista asiois-
ta.

(16) Sari Savela 
Sanoja sinulle – Onneni on 9 € 
TARJOUS!

LAPSILLE ja  
VARHAISNUORILLE
(17) Vauvan oma rapinaraa-
mattu 9,90 € UUTUUS!
Pehmokirja rapisevalla kannel-
la. Sisältää lauluksi mukaillun 
Psalmin 139 ajatuksen laulu-
leikkinä. Koko 13,5 x 13,5 cm. 

Bethan James – Paola Bertolini 
Grudina (kuvitus), Mirja Sevón – 
Marja Sevón (kääntäjät)
Ikiomat kirjani -laatikko 19 €
Laatikko sisältää kolme kirjaa: 
Ikioma Raamattu, Ikioma rukous-
kirja ja Ikioma kirjani. Raamatun 
kertomuksia, rukouksia ja vauva-
kirja uudelle perheenjäsenelle. 

(18) Michael Berghof  – Gill Gui-
le (kuvitus), Marja Sevón (kään-
täjä)
Nosta läppä - Raamattu kertoo 
16 €  

Emma Segal – CPH:n toimitus-
kunta
Kuva siirtyy sanaan 17,00 €  
UUTUUS!
Raaputa tarra ja väritä. Yli 1000 
tarraa.

Sophie Piper – Angelo Ruta
Kymmenen käskyä 12 € 
Kirjaan on koottu runoja ja Raa-

KORTTEJA
Sansan hengelliset kortit
1-osaiset 1 €/nippu
Nippu sisältää 10 erilaista kort-
tia (aiheet: orvokki onnittelu-, 
punakukka onnittelu-, maisema-, 
oikea tie-, ruska syys-, orava-, 
virtaava vesi-, pinkki-, pisara-, 
tyttö Intiasta kortti).
 
Muut Sansan 1-osaiset: 1 €/kpl
(1) Pinkki, kannessa: Hän pitää 
kämmenellään ja vaalii kuin sil-
mäteräänsä. Kuva: Valtteri Mul-
kahainen.
(2) Sinivalkoinen onnittelukort-
ti, kannessa: Onnea! Kuva: Ee-
va-Riitta Hahtola. 
(3) Tulppaani kukkakortti, kan-
nessa ”Minä luon uutta”, takana 
”Nyt se puhkeaa esiin – ettekö 
huomaa? Minä teen tien autio-
maahan ja joet kuivuuden kes-
kelle.” Jes. 43:19. Kuva: Valtteri 
Mulkahainen.
(4) Aamuaurinko maisemakortti, 
kannessa: ”Pyrkikäämme tunte-
maan Herra: hänen nousunsa on 
varma kuin aamurusko, hän tulee 
meille kuin sade, kuin kevätsade, 
joka kostuttaa maan.” Hoosea 
6:3. Kuva: Valtteri Mulkahainen.
(5) Pisara kukkakortti, kannes-
sa teksti: Omaksi kuvakseen Hän 
meidät loi. Kuva: Valtteri Mulka-
hainen.

matun lainauksia, jotka yhdessä 
pirteän piirroskuvituksen kans-
sa havainnollistavat kymmentä 
käskyä. Alle kouluikäisille.

Betham James ja Paula Doherty
Iso puuhakirja – Raamatun ker-
tomuksia 12 €
Puuhaa ja pohdittavaa.

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

Katariina ja Tero Rautio
Kadonnutta kirkkovuotta etsi-
mässä 15 €
8–12 vuotiaille.
     
                     

MUSIIKKIA
Pekka Simojoki
Nordic Praise, cd 15 € TARJOUS!
Englanninkielinen, Ylistys-levyn 

kansainvälinen versio.
Hepreankielinen ylistyslevy, cd 
20 € UUTUUS!

(19) Pekka Simojoki
Farsi Nordic Praise, cd 15 € /kpl 
tai 100 € /10 kpl TARJOUS!
Sansa on tuottanut Pekka Simo-
joen Nordic Praise -levyn farsin 
kielellä. Laulajana mm. Gilbert 
Hovsepian.
            
Mirja Lassila 
Kun minulla on sinut, cd 20 € 
UUTUUS!
Mirja Lassilan säveltämää ja sa-
noittamaa blueshenkistä/her-
kempää melodista gospelia. 
Heikki Kärhä on mukana tulkit-
semassa lauluja ihmisten ja Ju-
malan välisestä rakkaudesta. 

Pekka Laukkarinen
Gloriaa, cd 10 € TARJOUS!

1 2

5

3

SANSA-TUOTTEITA
(20) Ekoradio 55 € 
FM/AM, kaksi erittäin laajaa ly-
hytaaltoaluetta. Veivigeneraat-
torilla ladattava akusto. Ei sisällä 
paristoja, joita voi tarvittaessa 
laittaa kolme. 

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

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

Kätevästi verkosta 
lahetyskauppa.fi 
Enemmän kuin kauppa!

6

4

8

Sansan 2-osaisia: 2,20 €/kpl tai 
10 €/10 kpl TARJOUS!
(6) Rusokirsikka, kannessa: Sy-
dämelliset onnittelut. Sisällä: 
”Herra sinun Jumalasi on sinun 
keskelläsi, sankari, joka auttaa. 
Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on 

ääneti, sillä hän rakastaa sinua, 
hän sinusta riemulla riemuit-
see.” (Sefanja 3:17). Kuva: Anne 
Rajala.
(7) Ruusu, kannessa: Onnea. Si-
sällä: ”Herra siunatkoon sinua 
ja varjelkoon sinua.” (4. Moos. 

6:24). Lisäksi: Lämpimät onnit-
telut juhlapäivänäsi. Kuva: Timo 
Granström.
(8) Osanotto, kannessa: Lämmin 
osanotto. Sisällä: Suruun osaa ot-
taen. Kuva: Marjaana Kotilainen.

7
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Lautasliinat 4,50 €/pkt.
Koko: 33 cm x 33 cm. Teksti: Siu-
naa Jeesus ruokamme, ole aina 
luonamme. Toisistamme kiitäm-
me. Siunaa myöskin päivämme. 
Tai: Siunaa Jeesus ruokamme, 
ole aina luonamme. Auta meitä 
muistamaan, että kaiken sulta 
saan. Värit: keltainen, viininpu-
nainen, valkoinen, limetinvihreä, 
joulunpunainen. ja -vihreä. Sisäl-
tää 20 kpl.

(21) Kaulahuivi 10 €
Tyylikkäät, kauniit kaulahuivit 
Kambodžasta. Sopii miehen tai 
naisenkin kaulaan. Koko 160 cm 
x 37 cm. Monia eri värejä.

Putkihuivi 5 € 
Yksi koko, materiaali joustavaa 
kangasta. Väri: turkoosi. Paina-
tus: Sansan logo ja teksti Mission 
On Air (Lähetys käynnissä).

Kosketuskynä Led-valolla 4 €
Mukana kuulakärkikynä ja 
led-valo. Teksti: Valoa kansoille. 
www.sansa.fi.  

TOIVOA NAISILLE 
-TUOTTEITA
(22) Käsidesi Lotus 3,50 € 
UUTUUS!
Putkilomainen (8 ml), suihkutet-
tava nestemäinen puhdistusai-
ne. Puhdistaa ja virkistää kädet 
ja desinfioiva vaikutus. Teksti  
toivoanaisille.fi sydänlogolla. 
Valmistettu Kiinassa.

Pipo 12 € 
Materiaali pehmeä puuvillajer-
sey, sisältää n. 5 % elastaania. 
Hengittävä ja kevyt kangas. Värit: 

Punainen tai harmaa. Sydäntun-
nus. TN-tuote.

(23) Muistivihko 6 € 
Kaunis kierrevihko muistiinpa-
noja varten. Sisältää yhdeksän 
kuvaa ja jokaisella sivulla sydän-
tunnus.

Tuubihuivi 5 € 
Väri valkoinen. Sydäntunnus. 
Toivoanaisille.fi

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

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

Orvokkikortti (2-osainen) 5 € 
Toivoa naisille -työn tukemiseen, 
aidoista orvokeista. Sisältää kir-
jekuoren. Tekijä Tuula Jäppinen.

MUITA TUOTTEITA
(24) Herran siunaus -riipus 36 €
Hopeinen koru, sisältää myös 
hopeisen ketjun (45 cm). Laatan 
koko 2,2 cm x 1,1 cm. Korussa 
Herran siunaus -rukous muinais-
hepreaksi. Mukana tulee kortti, 
joka kertoo kääreiden historias-
ta. Suosittu rippilahja nuorelle!

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.

Pizzakaulin 8 € 
Erittäin kätevä pizzan leivontaan 
ja kaulimiseen.

Voiveitsi 3,80 €
Sydänkuviolla ja katajasta.

(25) Patalappu 5 €
Hyvinkään seurakunnan kätevä-
piirin valmistamia kauniita pata-
lappuja. 
Koko n. 20 cm x 20 cm.

Tarrat 
Raamatunlauseita 2,20 €/arkki
12 tarraa arkilla.

TILAAMINEN
Puhelimitse: 
050 564 3541 
(ma−pe klo 10−15)

Sähköpostitse: 
pirjo.hyovalti@sansa.fi

Kotisivun kautta: 
lahetyskauppa.fi

Postitse: Sansa/Putiikki, PL 13, 
05801 Hyvinkää

Tarjoukset voimassa 31.5.2020 
saakka tai niin kauan kuin tava-
raa riittää. Lähetyksiin lisätään 
toimituskulut.

Lähetyskauppa Putiikki Hyvin-
kään toimitalossa (Munckinka-
tu 67) on koronaviruksen vuoksi 
suljettu. 

24

Lähde kertoo maailmanlaajasta medialähetystyös-
tä juurevasti ja koskettavasti. Sen sivuilta löytyvät 
kuuntelija- ja katsojapalautteet, haastattelut, mat-
kakuvaukset ja kenttäkirjeet. Lähdettä lukemalla 
pysyy myös Lähteellä, Jumalan sanan äärellä.

Liittymällä Medialähetys Sanansaattajien varsinai-
seksi- tai kannattavaksi jäseneksi saat Lähde-leh-
den jäsenetuna.

Vuonna 2020 Lähde-lehdestä ilmestyy 4 nume-
roa, kaksi sekä keväällä että syksyllä. Niissä on 
kaikissa 24 sivua. Jokaisessa lehdessä on myös 
sivu rukouksia ja sivu palautteita.

TILAA LÄHDE
• Iloksi itsellesi
• Lahjaksi läheisellesi
• Osallistut medialähetystyöhön

Perheradiotyötä ja
perheseminaareja
yhdistetään
Kambodžassa
s. 6

Yhä useampi
kristitty kokee
vakavaa vainoa
 s. 20

Medialähetystyön lehti 1/2019 helmikuu

Kastepohjat,  
uudet projekti-
työntekijät
ovat perillä
Singaporessa
s. 17

Rukouskalenteri
s. 9
Paluupostia
s. 10

Maailman 
uskonnot
s. 5

Saajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Maksajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja toimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti:

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ KIITOS, tilaan Lähde-lehden!

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
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LÄHTEELLÄ  Arjessa on vaikea luopua turhasta uutisten seuraamisesta ja kääntyä Jumalan puoleen. Ja kuitenkin 
hänellä on homma täydellisesti hallussa. Hän antaa edelleen rauhan. 

Kristiina Erelä 

Keväinen aamuaurinko pais-
taa verhonraosta sisälle. On 
ihanaa, että poikkeuksellisen 
leudon ja lumettoman talven 

pimeys on vihdoin väistynyt. Kuiten-
kin kunnolla herättyäni huoli valtaa 
mielen. Edessä on ties kuinka mo-
nes työpäivä yksin kotona. Kaduilla 
on autiota, kaupoissa ihmiset pitävät 
etäisyyttä toisiinsa ja hyllyissä on eri-
koisia, tyhjiä pätkiä. Sellaisia, joita olen 
viimeksi nähnyt lähetystyöntekijänä 
sisällissodan jälkeisessä Angolassa. 
Kauniin kevätauringon eteen on tullut 
tuntematon, epätietoisuutta ja pelkoa-
kin kaiken ylle langettanut pilvi. Sen 
nimi on koronavirus.

Elämme pitkälle kehittyneessä yh-
teiskunnassa. Meillä on hyvin toimi-
va koululaitos ja terveydenhuolto. 
Liikenne Suomessa on moniin mai-
hin verrattuna turvallista. Kannamme 
huolta ympäristöstä, kierrätämme ja 
ostamme luomuruokaa. Joukkoliiken-
ne tarjoaa hyvän vaihtoehdon oman 
auton omistamiselle. Mahdollisia epä-
varmuustekijöitä varten voimme os-
taa vakuutuksen. Elämämme on pää-
asiassa hyvin hallinnassamme ja si-
ten ennakoitavaa ja turvallista. Eipä 
ihme, että tänä vuonna YK:n rapor-
tissa Suomi jo kolmannen kerran pe-
räkkäin valittiin maailman onnellisim-
maksi maaksi. 

Näin siis oli, kunnes koronavirus 
tuli. Kouluja on jouduttu sulkemaan. 
Apua antamaan luodut puhelinlinjat 
tukkeutuvat, ja toisaalta, vaikka pää-
sisi läpi, asiantuntijoiltakaan ei saa 
kysymyksiin tyhjentävää vastausta. 
Kun vain vakavasti sairastuneita pys-
tytään hoitamaan, lievemmin sairaat, 
mutta kuitenkin hoitoa tarvitsevat, 
jäävät yksin. Jotta virus ei pääsisi le-
viämään, meitä on kielletty kokoon-
tumasta. Jopa ystävän luona vierai-

ko tämä uskomaton sanoma Jumalan 
pojasta, joka on kantanut ristillä koko 
maailman kärsimyksen, olla totta? Ja 
kun he kääntyvät Jumalan puoleen – 
ensin ehkä haparoiden – ja alkavat ra-
kentaa suhdetta Jeesukseen, he koke-
vat Jumalan rakkauden ja saavat rau-
han sydämeensä. Heitä ja meitä kan-
nattelevat saman Jumalan käsivarret. 

Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yk-
sikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän 
Isänne sitä salli. Teidän jokainen hiuskar-
vannekin on laskettu.  Älkää siis pelätkö. 
Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki 
varpuset. Matt. 10: 29–31

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.
Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.

Virsi 600: 1,2,5, Dietrich Bonhoeffer 
1944. Suom. Anna-Maija Raittila 1981, 
1984. Virsikirjaan 1986. 

Hän pitää meistä huolen 

lusta voi tulla syyllinen olo. Näin ei 
ole hyvä olla; me kaipaamme yhteyt-
tä toinen toisiimme. Kukaan ei tiedä, 
miten kauan tämä outo ja epäinhimil-
liseltä tuntuva tilanne jatkuu. Kukaan 
ei tiedä, mitä tämä kaikki vaikuttaa 
elämäämme.

Pieniä ja isoja huokauksia
Lähetystyöntekijöiden lapsena ja myö-
hemmin itse lähetystyöntekijänä, olen 
elänyt elämästäni lähes kolmasosan eri 
puolilla Afrikkaa. Viime päivinä olen 
ajatuksissani usein palannut tälle toi-
selle kotimantereelleni. Jos minun pi-
täisi nimetä yksi asia, mitä Afrikasta 
kaipaan, se olisi luultavasti Jumalan 
vahva läsnäolo arjessa. Jo lapsuudes-
tani muistan, miten meidän ja paikal-
listen ystäviemme päivät olivat täynnä 
pieniä ja isompia huokauksia Jumalan 
puoleen. Jeesus, varjele meitä maan-
teillä. Herra auta, että pian sataisi, 
eikä juomavesi ehtisi loppua. Jeesus 
paranna, Jeesus auta. Elämä Angolas-
sa ei eronnut tästä. Jumala vastasi aina. 
Ei aina, kuten olimme toivoneet, mutta 
aina Hän vastasi ja antoi toivon.

Nyt tuntuu, että en sittenkään op-
pinut Afrikan vuosinani mitään. Tä-
nään annan koronahuolen käpristää 
sieluani ja tuijotan reaaliajassa päivit-
tyvää uutisvirtaa netissä, ikään kuin se 
lopulta antaisi minulle rauhan ja luo-

tettavan ennusteen tulevasta. Vaikeaa, 
niin todella vaikeaa on jättää uutisten 
seuraaminen ja kääntyä Jumalan puo-
leen. Kuitenkin tiedän, että Hänellä on 
homma täydellisesti hallussaan. Sama 
Jumala, joka lapsuudessani kuuli ru-
kouksemme, varjeli tiellä, antoi satei-
ta ja paransi tai kantoi surussa, pitää 
meistä tänäänkin huolen. Hän antaa 
edelleen rauhan, onhan Hän sama ei-
len, tänään ja iankaikkisesti. Koronaa 
ei tarvitse pelätä, sillä kukaan meistä 
ei lähde täältä ennen kuin Taivaallinen 
Isämme kutsuu.

Kannattelevat käsivarret
Lukiessani uutisia medialähetystyöstä 
maailmalta ymmärrän, että suurin osa 
ihmisistä elää jatkuvasti epävarmuu-
den keskellä. Heillä ei ole luotettavaa 
koululaitosta ja perusterveydenhoitoa, 
johon turvata. Siinä tilanteessa moni 
tarttuu mediasta kuulemaansa hyvään 
sanomaan Jumalan rakkaudesta. Voi-

Sari Savela

Koronaa ei tar-
vitse pelätä, sillä 

kukaan meistä ei lähde 
täältä ennen kuin Taivaal-
linen Isämme kutsuu. 

Jos minun pitäisi 
nimetä yksi asia, 

mitä Afrikasta kaipaan, se 
olisi luultavasti Jumalan 
vahva läsnäolo arjessa. 
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KIRJE KENTÄLTÄ Kutinan seurakunnassa Kroatiassa vahvistetaan tavoittavaa mediatyötä sosiaalisen median kanavissa.

  Kutinan seurakunnan vuosi-
kokouksessa kävimme läpi edel-
listä vuotta ja vuosikertomusta. Yllät-
tävän paljon isoja tapahtumia mahtui 
pienen seurakunnan vuoteen. Järjes-
timme muun muassa Kirkkopäivät 
ja Kirkon nuorisopäivät – molemmat 
isoja tapahtumia kirkossamme. Saim-
me pitää luonamme monia harjoitte-
lijoita, vapaaehtoistyöntekijöitä ja 
ryhmiä Suomesta. Oli myös monen-
laisia kirkollisia toimituksia – pienes-
sä seurakunnassa nämäkään eivät ole 
itsestäänselvyys. Vuoden aikana seu-
rakunnan jäsenmäärä kasvoi. Lisäksi 
oli remontteja.

Saimme Kutinan kaupungilta pie-
nen tuen, jonka turvin vaihdoimme 
muun muassa kirkon pääovet. Yh-
dessä seurakuntalaisten kanssa pää-
timme, minkälaiset ovet saisivat olla 
johdattamassa ihmisiä kirkkoomme. 
Muutamista vaihtoehdoista äänestyk-

Jumala tekee kakkoslaadusta 
ykköslaatua

sen voitti erään seurakuntalaisemme 
itse piirtämä luonnos. Siinä ovien vä-
liin piirtyy risti, ja näin myös evanke-
linen teologia tulee symbolisesti esiin 
heti ovella.

Paikallisella puusepällä oli 
vaikeuksia saada ovet valmiiksi. 
Milloin mikäkin oli syynä, kun kyse-
limme ovien valmistumisaikataulua. 
Kun ovet lopulta saatiin paikoilleen, 
ilmeni uusia ongelmia. Lukko ei toi-
minut kunnolla. Väillä ovea ei saanut 
lukkoon, ja välillä sitä ei saanut auki. 

Elina Braz de Almeida 

Huomasimme myös, että pitkän odo-
tusajan syyksi annettu ”ykköslaatui-
sen saarnipuun etsiminen” ei pitänyt 
paikkansa. 

Näitä yhteisiä vaikeuksia ja iloa kir-
kon ovien kanssa muistelin, kun koro-
naepidemian vuoksi suljin ne viimei-
sen jumalanpalveluksen jälkeen. Toi-
saalta olin surullinen, kun seurakun-
nan yhteiset kokoontumiset jäivät. Ja 
toisaalta taas olen innostunut kaikis-
ta uusista mahdollisuuksista tavoittaa 
ihmisiä. 

Tässä palataan takaisin Kroatian 

Median avulla pää-
semme tänäänkin 

niihin paikkoihin Kroatiassa, 
mihin kirkon työntekijän tai 
lähetystyöntekijän on vaikea 
tai mahdoton päästä. 

työn historian juurille. Sansa on toi-
mintansa alusta asti vienyt evankeliu-
mia sinne, minne lähetystyöntekijät 
eivät ole päässeet. 1970-luvulla työtä 
tehtiin radion välityksellä rautaesiri-
pun takana. 

Median avulla pääsemme tänään-
kin niihin paikkoihin Kroatiassa, mi-
hin kirkon työntekijän tai lähetystyön-
tekijän on vaikea tai mahdoton päästä. 
Kroatian evankelisen kirkon radio- ja 
tv-työ tavoittaa Kroatiassa ja sen ra-
jojen ulkopuolella. Nyt on aika vah-
vistaa työtämme sosiaalisessa medias-
sa. Meillä on siihen uusia ideoita, joita 
toteutamme yhteistyössä M18-tiimin 
kanssa.

Sansa on tukenut Kroatiassa 
jo kymmenisen vuotta tavoittavaa 
M18-työtä. Nimi M18 tulee Matteuk-
sen evankeliumin 18. luvusta. Siellä 
on Jeesuksen vertaus paimenesta, jol-
la on sata lammasta ja kun yksi niistä 
katoaa, paimen jättää 99 lammasta ja 
etsii yhden kadonneen. Työn tarkoi-
tuksena on löytää se yksi kadonnut, ja 

Nyt on tärkeää olla 
mukana ihmisten 

elämässä ja välittää rohkai-
sua ja toivoa näinä epävar-
muuden aikoina. 

Sunnuntain hartaus videoidaan seurakunnan YouTube-kanavalla. Lisäksi 
olemme aktivoituneet somessa, kertoo Elina Braz de Almeida seurakunnan 
muuttuneesta arjesta koronakriisissä.

Matti Korpiaho

Alareunan kuvat: Elina Braz de Almeida 

M18-työ tavoittaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään tanssin, musiikin ja median keinoin.Kutinan seurakunta kunnosti kirkon oven kaupungilta saamillaan varoilla.
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Tärkeintä on rukous

SATU HAUTA-AHO    |   verkostokoordinaattori, Toivoa naisille -työ

  SUOMEN TOIVOA NAISILLE -TYÖ täyttää tänä vuon-
na 20 vuotta. Näinä vuosina olemme lukeneet kuukausittain 
ilmestyvästä rukouskalenterista, miten tuskallisissa olosuh-
teissa maailman naiset elävät. Monet kulttuurit, uskonnot, 
yhteiskunnat, perheet ympäri maailmaa eivät pidä naista 
tai tyttölasta minkään arvoisena. Suomessa kokoontuu 107 
Toivoa naisille -ryhmää 1–2 kertaa kuukaudessa rukouska-
lenterin äärelle rukoillen kaikkivaltiasta Jumalaa. Samalla 
kohtaamme toisemme. Jaamme ilomme, surumme ja pel-
komme – turvallisesti ja luottamuksellisesti. 

TOIVOA NAISILLE -TYÖSSÄ kerromme myös evankeliu-
min Jeesuksesta näille sorretuille naisille. Toivoa naisille -oh-
jelmat tuotetaan ja lähetetään pääsääntöisesti radion kautta. 
Ohjelmia voi kuunnella myös sd-kortilta, MP3-soittimista, 
cd:ltä tai älypuhelimilla. Sosiaalisen median (Facebook, Sky-
pe, Twitter, Instagram) kautta on mahdollista ladata Toivoa 
naisille -ohjelmat ja rukouskalenterit omalla kielellä. 

    ME SUOMALAISET TUEMME rukouksin ja taloudel- 
    lisesti Toivoa naisille -ohjelmien tekemistä kymmenellä  
    kielellä. Lisäksi tuemme seksiperäisen ihmiskaupan  
     uhreille suunnattua Kätketyt aarteet -ohjelmakokonai- 
      suutta. Toivoa naisille -ohjelma kestää noin puoli tuntia.     
       Ohjelmissa käsitellään arjen asioita mutta ennen kaikkea 

kerrotaan ilosanoma Jeesuksesta. Sanoma on selkeä: Kristus 
on tullut parantamaan ja antamaan toivon. Jumalan sanan 
kautta naiset kohtaavat Jeesuksen ja kokevat Kristuksen ra-
joittamattoman rakkauden.

TOIVOA NAISILLE -TYÖ ALKAA RUKOUKSESTA. Ru-
kouksessa avaudumme Jeesukselle ja ymmärrämme, että 
tärkeimmän työn teemme polvillamme hänen kanssaan. Se 
ei vaadi kauniita korulauseita, ei ole riippuvainen voimas-
ta tai sitkeästä tahdosta. Kun avaudumme Jeesukselle, hän 
tulee hätäämme ja käyttää voimaansa tahtonsa mukaan. 

Toivoa naisille -juhlakonferenssit: 
Pirkkala 14.11., Äänekoski 15.11.
Lisätietoja	toivoanaisille.fi

Tule sinäkin mukaan!

Satu Hauta-Aho

Laajakaista

Jumalan sanan kautta naiset 
kohtaavat Jeesuksen ja kokevat 

Kristuksen rajoittamattoman rakkauden.

usein ne paikat ovat syystä tai toises-
ta sellaisia, joihin ei kirkon työntekijä 
tai perinteinen seurakuntatyö pääse. 
Välineinä M18-työssä käytämme pää-
asiassa tanssia, musiikkia ja mediaa. 
Tämän työn kautta tavoitamme eri-
tyisesti lapsia ja nuoria sekä heidän 
perheitään. 

M18-tiimi järjestää Kutinan kau-
pungissa tanssi-, pilates-, musiikki-, 
media- ja englannin kielen tunteja ti-
loissaan lähes kirkon naapurissa. Tätä 
kautta tutustumme uusiin lapsiin, 
nuoriin ja perheisiin. Heitä kutsum-
me mukaan seurakunnan toimintaan 
ja elämään, mutta ennen kaikkea Jee-
suksen luo.

 Nyt on tärkeää olla mukana ihmis-
ten elämässä ja välittää rohkaisua ja 
toivoa näinä epävarmuuden aikoina. 
Sosiaalinen media on mainio kanava 
siihen. Lapset ja nuoret ovat yhteyk-
sissä opettajiinsa, M18-tiimin lähe-
tystyöntekijöihin WhatsAppin, Insta-
gramin, TikTokin ja muiden nuorten 
suosimien sovellusten kautta. Jokai-
sella harrasteryhmällä on myös oma 
WhatsApp-ryhmä, missä vaihdetaan 
kuulumisia nyt tiheämmin kuin ai-
kaisemmin. Rohkaisemme myös hen-
gellisissä tilaisuuksissamme käyneitä 

Elina Braz de Almeida puhu-
massa Kutinan seurakunnassa 

ennen koronakriisiä.

nuoria käyttämään erilaisia raamat-
tusovelluksia. 

Kirkon ovesta vielä. Suomalainen 
ystäväni, joka on alan ammattilainen, 
katsoi ovea ja sanoi: ”Puu on kakkos-
laatua, mutta kyllä se menettelee. Saat 
siitä tarinan kerrottavaksesi: Kukaan 
muu ei tee ykköslaatua kuin Jumala.” 
Ystäväni on ateisti. Tämä muistutti 
minua ainakin kahdesta asiasta. En-
sinnäkin, jos me olemme hiljaa, niin 
Jumala voi laittaa vaikka kirkon ovet 
puhumaan. Ja toiseksi rohkaiskoon 
tämä meitä kaikkia myös uuden edes-
sä. Ei pelätä, vaikka ei heti ykköslaa-
tua tulisikaan, tärkeää on aloittaa 
jostain. Jumala tekee kakkoslaadusta 
ykköslaatua. 

Alareunan kuvat: Elina Braz de Almeida 

Dijana Šlibar
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Pirkkalan seurakunta osallis-
tuu jo neljättä kertaa hyvän-
tekeväisyysjuoksuun. Kolme 
vuotta sitten kolme seura-

kunnan juoksijaa keräsi Tampere Mara-
tonilla kannatusta Intian odijankielisen 
Toivoa naisille -työn hyväksi. Seuraa-
vana vuonna Pirkkalan juoksijoita oli 
neljä ja viime vuonna jo kaksitoista eli 
kolme maratonjoukkuetta, jossa neljä 
jäsentä juoksee yhteensä maratonin.

– Olemme avoimia uusille toiminta-
muodoille ja mukana Liikkuva seura-
kunta -toiminnassa. Lähetystyö on mo-
nelle kaukainen juttu, jota jotkut muut 
tekevät jossain. Run for Missions aut-
taa tuomaan lähetystyötä näkyväk-
si, sanoo Pirkkalan seurakunnan lä-
hetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja 
Anne Sihvonen.

Hän kertoo haastaneensa mukaan 
niitä, joilla on juoksutaustaa, mutta 
vähintään saman verran niitä, jotka ei-
vät ole laittaneet lenkkitossuja aikoihin 
jalkaansa.

Yksi Run for Missions -haasteen 
myötä juoksukipinän saanut on pirk-
kalalainen Sirkku Liedes.

– Tai onhan minulla urheilutaustaa, 
olen innokas penkkiurheilija.

Liedes kertoo haaveilleensa juoksu-
harrastuksen aloittamisesta. Hän halusi 
liikkua niin että tulee hiki ja syke nou-
see. Osallistuminen Tampere Marato-
nille oli pelkästään myönteinen koke-
mus.

– Tapahtuma oli hyvin järjestetty. 
Hengellinen ulottuvuus, juoksu lähe-
tykselle, toi lisää merkitystä. Saman-
henkisiä oli paljon liikkeellä.

Alkoi Sansasta
Run for Missions -juoksuhaaste sai 
alkunsa Sansan työntekijöiden juok-
suharrastuksesta. He osallistuivat yh-
dessä juoksutapahtumiin.

toi tavoitteen harrastukselle. Tapahtu-
massa oli hyvä tunnelma.

Mäkinen on lapsena kuulunut ur-
heiluseuraan ja juossut kilpaa. Esikoi-
sen syntymän jälkeen hän osallistui 33 
kilometrin Pirkan hölkkään. Sen jälkeen 
juoksu jäi, kunnes juoksuhaaste innosti 
lenkille. Hän pitää yllä peruskuntoaan 
työmatkapyöräilyllä. Tavoite on olla ki-
sakunnossa elokuun lopussa. 

Punapaitojen joukko kasvaa
Haaste juosta lähetykselle sytyttää

– Syntyi idea kutsua lähetysväkeä 
mukaan laajasti, kertoo Sansan ko-
timaisen työn sidosryhmäpäällikkö 
Marja Soikkeli.

Tänä vuonna mukana ovat ensim-
mäistä kertaa kaikki kirkon lähetys-
järjestöt, kun myös Svenska Luthers-
ka Evangeliföreningen i Finland otti 
haasteen vastaan. Tapahtuma on kas-
vanut jo ilmiöksi. Viime vuonna Tam-
pereella näkyi yli 70 punaista Run for 
Missions -paitaa.

– Tänä vuonna tavoite on saada sata 
juoksijaa Tampereelle. Järjestöjen kes-
ken on syntynyt hyvä kannustusmei-
ninki. Olen saanut ihmetellä sitä, mi-
ten nopeasti olemme hioutuneet teke-
mään työtä yhdessä. Haastamme nyt 
mukaan erityisesti seurakuntia ja julk-
kisjuoksijoita. Nokian ja Leppävaaran 
seurakunnat ovat uusina tulossa mu-
kaan ja Lempääläkin on haastettu, sa-
noo Soikkeli. 

Nuoria mukaan
Pirkkalan seurakunta aikoo tänä vuon-
na kerätä nuorten maratonviestijouk-
kueen. Sitä kokoaa nuorisotyönohjaa-
ja Teemu Kallio, joka on itse jo kaksi 
kertaa pukenut punapaidan päälleen 

Tampere maratonilla.
Kristiina Mäkinen kuuli juoksu-

haasteesta viime toukokuussa ja oli 
elokuussa mukana yhdessä Pirkkalan 
joukkueista.

- Kun kuulin juoksuhaasteesta, 
mietin, voisinko elvyttää lapsuuden 
harrastuksen. Pohdin, jaksanko juosta 
niin pitkän matkan. Löysin netistä oh-
jelman, jonka avulla aloin harjoitella. 
Hyväntekeväisyysjuoksu lähetykselle 

Liisa Heinänen

Run for Missions -juoksuhaaste lähetykselle kutsuu mukaan lähetysjärjestöjen lisäksi myös seurakuntia ja yksittäisiä 
juoksijoita. 

Valmiina lähtöviivalle. Pirkkalan seurakunta keräsi viime elokuun Tampere Maratonilla kannatusta Intian naisille.

Liisa Heinänen

   Valitse lähetysjärjestö ja kannatuskohde. Osoitteessa sansa.fi/
juoksuhaaste voit ilmoittaa kiinnostuksesi juosta jonkun Sansan 
kohteen hyväksi. Saat keräysviitteen ja esitteen.

   Valitse tapahtuma. Juoksuhaasteen päätapahtuma on Tampere 
Maraton 30.8.2020. Voit juosta myös muissa tapahtumissa lähetyk-
sen hyväksi ja käyttää Run for Missions -juoksupaitaa, jos järjestäjä 
sallii sen käytön.

   Valitse matka. Tampereella matkat ovat 10 kilometriä, puolima-
raton ja maraton. Voit koota myös neljän hengen joukkueen, joka 
juoksee yhteensä maratonin.

   Run for Missions -juoksijoilla on oma Facebook-ryhmä, jossa 
kannustetaan kohti yhteistä maalia.

Ota haaste vastaan

Onhan minulla 
urheilutaustaa, 

olen innokas penkkiur-
heilija.
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Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311, 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt varat käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen, 
internetin ja muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun 
mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa (kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa 
(uudet digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).

YLEISVIITTEET:
2222 33338  Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 30007          Aasian teemavuosikeräys, mediatyö
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11046  Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
2222 11088 Hindinkielinen TN
2222 11004  Intian radio-ohjelmat
2222 11101  Intian tv-ohjelmat
2222 11114  Orijankielinen TN
2222 11033  Tamilinkielinen TN
AASIAN MEDIATYÖ:
2222 12003  Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100  Indonesian jaavankielinen TN
2222 12139  Indonesiankielinen TN
2222 12155  Japanin ohjelmat
2222 12207  Kambodžan khmerinkielinen TN
2222 12210  Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002  Kiinan ohjelmat
2222 18007  Mongolian ohjelmat
2222 12142  Thaimaan ohjelmat

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA 
KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14069  David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 14302  Israelin mediatyö yleensä
2222 14205  Israelin opetusvideosarja, 
 Caspari- keskus (heprea)
2222 17105  Kazakinkielinen TN
2222 14111  Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö
2222 15039   SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja 
 nuorten tv-ohjelmat
2222 15107  SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset 
 aikuisten opetusohjelmat
2222 14072  SAT-7 Kids, arabiankieliset  
 lasten tv- ohjelmat
2222 15204  Turkin radio-ohjelmat
2222 15055  Turkin tv-ohjelmat
2222 15042  Turkinkielinen TN

Kuukausilahjoittajaksi
  KUUKAUSILAHJOITTAMINEN on sujuva, vaivaton 

ja pankkikuluiltaan edullisin tapa tukea Medialähetys 
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 tilisiirrois-
sa. Viitenumero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkin-
nän 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 yhteys-
tietosi viestiosaan, jotta ne välittyisivät kirjanpitäjäl-
le, mutta et vielä viitenumeroa. 
 Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): IBAN FI37 5062 
0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/
BIC: OKOYFIHH. 
 Seurakuntien pankkiyhteys ja jokaiselle seurakun-
nalle oma viitenumero: www.sansa.fi > Seurakunnille > 
Seurakuntien viitenumerot.

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

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104  Inkerin kirkon mediatyö
2222 31000  Kroatian radio-ohjelmat
2222 35103  Kätketyt aarteet -hanke
HANKKEET:
2222 12113  Kriisiradio Aasiassa
2222 11075  Viestinnän valmennusohjelma, 
 Intian luterilaiset kirkot
1111 31305  Domini Life -sovellus (kehitystyö) 
LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 20055   Braz de Almeida
4444 10010  Ezzine 
4444 20042  Kroatian-työ yleisesti
4444 10023  Murphy 
4444 10078  Rissanen
4444 10049  Tunér 
4444 10065  Vähäsarjat
4444 11019           Kastepohjat

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

Evankelioivat ohjelmat!
Ilosanoma Jeesuksesta aasialaiseen sydämeen.

Evankelioivat ohjelmasisällöt ovat Sansan työn ydintä. 
Sansan kustantamista ohjelmista niitä on noin 31 %. 
Näissä ohjelmissa kerrotaan ilosanomaa Jeesuksesta
Kristuksesta yksinkertaisella tavalla. 

Mitä evankelioivat ohjelmat sisältävät?
Esimerkkinä Mongoliasta Sansan kustantaman Faktoja Jeesuksesta -ohjelman jaksonimet: 
        • Jeesus syntyi minua         • Jeesus syntyi minua varten!
        • Miten kristinusko on vaikuttanut eri maiden kehitykseen?
        • Parannuksenteko.

• Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
• Nousiko Jeesus todella kuolleista?
• Muuttaako Jumala ihmisen elämää?

Soita nyt lahjasi
0600 18808

Puhelun hinta 15,36 € + pvm
Kiitos tuestasi!

MEDIALÄHETYS 
SANANSAATTAJAT
PL13, 05801 HyvinPL13, 05801 Hyvinkää

Evankelioivat ohjelmat herättävät kiinnostusta ja synnyttävät uskoa Jeesukseen. Lahjoita!

”– Minä lähetän sanan-
saattajani sinun edelläsi, 
hän raivaa sinulle tien.” 

Mark. 1:1–2

sansa.fi/aasia
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7111 50210

Omavalintainen summa ________ €

Osa evankelioivaa ohjelmaa 15 €

Evankelioiva ohjelman osuus 15 min 65 €

Monimediaohjelma 130 €

Ohjelmapuumme
runkona ovat
evankelioivat

ohjelmat
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Erkki Salo

Vaatturi tekee vaatteita, suu-
tari korjaa kenkiä, leipuri 
leipoo. Ammatti on missio. 
Sansan missiona on lupaus 

viedä evankeliumia eteenpäin. Py-
rimme siihen, että Sansan ulkomaille 
menevästä tuesta hieman yli puolet 
kohdistuu raamatunopetusohjelmiin 
tai evankelioiviin mediasisältöihin. 
Ohjelmatuotantojen kustantamiseen 
suunnatuista varoista peräti 66 pro-
senttia menee näihin sisältöihin.

Kustantamiemme ohjelmien ko-
konaisuutta voidaan ajatella puuna. 
Evankelioivat ohjelmat ovat runko, 
joka kannattelee oksia ja hedelmiä. 
Näitä ovat uskovan kasvulle tärkeät 
raamatunopetus- ja kristillisen kasva-
tuksen ohjelmat sekä sosiaaliset oh-
jelmat, joiden näkökulma on lähim-
mäisen auttaminen muun muassa ter-
veysvalistuksen kautta. Sosiaalisten 
ohjelmien osuus kokonaispotista on 
12 prosenttia.

Evankelioivilla ohjelmilla pyritään 
nimensä mukaisesti tavoittamaan niitä, 
jotka eivät ole vielä Jeesuksesta kuul-
leet. Näiden ohjelmien tavoitteena on, 
että kuulija tai katsoja tulee uskoon. 

 
Kohti sydäntä
Oletko ajatellut, miksi linnut eivät par-
vessa lentäessään sekoitu toisiinsa? 
Roomassa on lokakuun lopulla vuo-
sittain valtavasti kottaraisia, riesaksi 
asti. Parvet kiitävät nopeasti vaihtaen 
koko ajan suuntaa. Niistä muodostuu 
taivaalle elävä kuvio, mutta linnut ei-
vät törmää toisiinsa. Jotenkin ne kom-
munikoivat ja pitävät sopivan etäisyy-

jä, mutta kohtasi lopulta kurjuutensa 
Jumalan edessä. Hän otti Jeesuksen 
vastaan, ja nyt hän tulee päivittäin 
ravituksi suomalaisten mahdollista-
mien FEBC:n ohjelmien kautta. 

 
Mahdollisuuksien maanosa
Väkirikkaimman maanosan, Aasian, 
väkiluku kasvaa jatkuvasti. Taloudel-
linen ja tekninen kehitys on nopeaa. 
Aasiassa on 48 valtiota, joissa asuu 
yli 60 prosenttia maailman väestöstä. 
Kristittyjä on vähän kommunismin, 
islamin tai buddhalaisuuden pu-
ristuksessa. Seurakunnat kuitenkin 
kasvavat, vaikka Aasia on edelleen 
maailman vähiten evankelioitu alue. 

Maailmaa on kohdannut korona-
kriisi, jonka kaikki vaikutukset näky-
vät selvemmin vasta lähikuukausina. 
Tämä on kutsu meille kristityille ker-
toa yhä kirkkaammin, mistä löytyy 
vahva turva: Kristus-kalliolta. Media 
toimii rajattomasti. Virukset eivät estä 
radioaaltoja, satelliittisignaalia tai in-
ternetviestintää. 

 Herra, minun Jumalani … Sinä olet levit-
tänyt taivaan kuin telttakankaan ja tehnyt 
salisi ylisten vetten keskelle. Sinä otat pil-
vet vaunuiksesi ja kuljet tuulten siivillä. 
Sinä teet tuulista sanasi viejät… Psalmi 
104: 1–4  

 
Pidetään lähetys käynnissä – 
ja evankeliumi eetterissä. 

Sansan ohjelmat kiitävät  taivaan 
sinessä  

den toisiinsa. Lintulajit eivät myöskään 
sekoitu. Jumalan luomistyö on ihmeel-
listä.

 Sansan kansainvälisessä työssä on 
tärkeä puhua ihmisille heidän taval-
laan. Yhden lajin ”taivaan linnuille” 
pyritään viestimään heidän kielellään 
ja heidän ymmärtämällään tavalla. Oh-
jelmat – niin kuin linnutkin – kiitävät 
taivaan sinessä kohti maaliaan eli ko-
tia tai sydäntä, jossa Sanalle on tilaus.   

 
Ilmasillalla Kiinaan  
Tarvitaan erilaisia viestinnän keinoja ja 
tapoja kertoa evankeliumi. Osa kustan-
tamistamme evankelioivista sisällöistä 
on kulttuurillisista ja uskonnollisista 
syistä sellaisia, ettei niistä voi julkises-
ti kertoa.

Japanissa on tyypillistä, että kuun-
telija ottaa yhteyttä radioasemaan 
vasta kuunneltuaan ohjelmaa vuosia. 
Maan kulttuuriin sopii kokonaisvaltai-
nen evankeliointitapa, joka kunnioittaa 
kuuntelijaa ja kulkee tämän rinnalla. 

Kiinassa kustannamme nuorille 
suunnattua evankelioivaa Avoimin 
silmin -ohjelmaa, jonka ilmasiltana 
toimivat internet, mobiilisovellukset 
ja lyhytaaltoradio. Evankeliointia ja 
uskoa syventävää työtä tehdään man-

dariinikiinaksi myös sosiaalisen medi-
an kautta internetin ja mobiilisovellus-
ten välityksellä.

 
Paluuviesteinä kysymyksiä  
Evankelioivat ohjelmat herättävät 
monenlaista vastakaikua. Mongolias-
sa kuuntelijat ovat lähettäneet muun 
muassa seuraavanlaisia kysymyksiä ja 
kommentteja: Missä voisin oppia Jee-
suksesta? Mikä ero on synnillä ja vää-
rin tekemisellä? Teidän Jeesuksenne on 
aivopessyt teidät! Jumala loi ihmisen, 
mutta paha houkuttelee ihmisen teke-
mään väärin. Kertokaa minulle pahan 
alkuperä. Kun ihmisen elämä muuttuu 
uskon kautta, johtuuko se siitä, että hän 
pelkää Jumalan näkevän kaiken?   

Ikäväkin palaute saattaa tuottaa 
hedelmää. Mongolialainen Saran lä-
hetti aluksi lähes pilkallisia vieste-

Sansan kansainvälisessä työssä viesti ja keinot vaihtelevat, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monta evankeliumille 
vastaanottavaista sydäntä. 

Saran lähetti aluk-
si lähes pilkallisia 

viestejä, mutta kohtasi lo-
pulta kurjuutensa Jumalan 
edessä. 

Lintuparvet muodostavat taivaalle eläviä kuvioita.

Sansan kuva-arkisto

Sansan kuva-arkisto
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Thaimaalainen Kamolthip löysi uskon Englannissa ja vaihtoi virkamiehen uran radiolähetystyöhön.

Kiitän Jumalaa, että löysin 
hänet 33-vuotiaana. Ennen 
sitä en tiennyt mitään Juma-
lasta. Se ei tarkoita, etteikö 

kukaan olisi kertonut minulle hänestä. 
En vain halunnut kuunnella. Ajattelin, 
että kristinusko on länsimaalainen us-
konto, sanoo thaimaalainen Ying Ka-
molthip Prapunpong. 

Kevättalvella Suomessa vieraillut 
Kamolthip työskentelee FEBC-Thai-
maan ohjelmatoiminnan ja kuunte-
lijapalvelun päällikkönä ja tekee ra-
dio-ohjelmia. Hän kertoo elämästään:

”Synnyin terveenä lapsena, mutta 
2-vuotiaana sairastuin polioon. Sen jäl-
keen en voinut enää kävellä, juosta ja 
hyppiä samalla tavoin kuin muut lap-
set. Olin onneton, sillä olisin halunnut 
leikkiä ja pitää hauskaa ystävieni kans-
sa. Elämä tuntui kurjalta, enkä halun-
nut olla täällä.

En ollut kuullut kenenkään kerto-
van, kuinka tästä maailmasta voi pääs-
tä eroon. Maassamme on vallalla usko-
mus, että synnymme maailmaan uu-
destaan ja uudestaan emmekä pääse 
pois. Ja jos tässä elämässä on tehnyt 
pahoja syntejä, se vaikuttaa seuraa-
vaan elämään. 

Kun olin 8-vuotias, eräs selvännä-
kijä väitti minun sairastuneen polioon 
ja vammautuneen siksi, että olin edel-
lisessä elämässäni tehnyt tietyn syn-
nin. Olin hänen mukaansa rangais-
sut varasta satuttamalla jalkoihin, ja 
sen vuoksi sain nykyisessä elämässä-
ni tuon rangaistuksen itselleni. Hän 
myös sanoi, että joutuisin maksamaan 
synnistäni neljässä seuraavassakin elä-
mässä. 

En siis voinut poistaa vanhoja syn-
tejäni käyttäytymällä hyvin. Missä oli 
toivo? Minä ja useimmat thaimaalaiset 
teemme jatkuvasti parhaamme, että 
olisimme synnittömiä. Mutta ei se ole 
mahdollista; emme voi puhdistaa it-

maan materiaalia raamattukirjekurs-
siin. Myöhemmin ryhdyin tekemään 
radio-ohjelmia. Samalla opiskelin vies-
tintää, josta suoritin myös tutkinnon.

Tällä hetkellä teen kahta päivittäis-
tä ohjelmaa ja kahta kahdesti viikossa 
lähetettävää ohjelmaa. Näistä yksi, Jo-
kapäiväinen elämä, on hartausohjel-
ma, mutta muut kolme ovat enemmän 
heille, jotka eivät vielä tunne Jumalaa. 

Työskentelen toimistossa maanan-
taista perjantaihin. Aamuisin kirjoitan 
käsikirjoituksia ja valitsen ohjelmiin 
musiikit. Iltapäivällä nauhoitan stu-
diossa, vähintään neljä ohjelmaa joka 
päivä. Perjantaisin teen muita työteh-
täviä. 

Kun pääsen studioon ja istun mikro- 
fonin ääreen, innostun ja minulla on 
paljon sanottavaa. Tuo on se hetki, jol-
loin tunnen olevani elossa. Jos en teki-
si tätä työtä, mistä jäisinkään paitsi?!

Maassani on vielä paljon työtä. Ha-
luan tehdä niin kuin Raamattu sanoo: 
’Kuinka he voivat kuulla, jos ei kukaan 
julista?’ Tämä on tehtäväni. Noin 90 
prosenttia thaimaalaisista ei vielä tun-
ne Jumalaa eikä tiedä sitä totuutta, että 
elämän kiertokulusta on mahdollista 
päästä pois.” 

”Kuinka he voivat kuulla, 
jos ei kukaan julista?”

seämme synnistä.

Vastaus löytyi Englannissa
Elämä jatkui. Opiskelin, valmistuin 
yliopistosta ja sain ekonomistin työpai-
kan valtiolta. Ulkoisesti se tarkoitti, että 
olin onnistunut elämässä. Mutta olin 
yhä vammautunut enkä voinut tehdä 
kaikkea samaa kuin muut. Selvännä-
kijän mukaan tätä jatkuisi vielä neljän 
elämän ajan. En saanut mielenrauhaa.

Kun olin 33, sain stipendin suorit-
taakseni maisterin tutkinnon Englan-
nissa. Siellä tapasin kristityn opiskeli-
jan. Oli Persianlahden sota, pelkäsin 
sotaa ja olin huolissani perheestäni. 
Ystäväni sanoi, että minun pitäisi ru-
koilla Jumalaa, mutta en tuntenut Ju-
malaa. Uskon asioihin, joita voin itse 
koskea ja nähdä. Kuinka voisin uskoa 
Jumalaan?

Ystäväni sanoi, että voisin rukoilla 
joka tapauksessa. Tällä kertaa päätin 
totella. Hän antoi minulle Johannek-
sen evankeliumin ja pyysi lukemaan 
sitä viisi minuuttia päivässä. Aluk-
si tein näin, luin vain viisi minuuttia 
kerralla. Jonkin ajan päästä en voinut 
enää lopettaa lukemista vaan luin kir-
jan loppuun asti. 

Löysin vastauksen: Tämän elämän 
jälkeen pääsen Jumalan kanssa Hä-
nen valtakuntaansa. Jumala on kuol-
lut syntieni puolesta ristillä, Hän on 
ottanut pois syntini. 

Päätin ottaa vastaan Jumalan oma-
na Jumalanani ja Jeesuksen pelastaja-
ni. Tätä olin kauan etsinyt. Nyt olen 
63-vuotias ja olen uskonut Jumalaan 
30 vuotta enkä aio jättää häntä.

Hienoja hetkiä mikrofonin 
ääressä 
Palasin Thaimaahan ja ekonomistin 
työhön. Vähitellen minusta alkoi tun-
tua, että haluaisin palvella Herraa ja 
auttaa muita ihmisiä. Jumala on luvan-
nut, että meillä on ikuinen elämä hänen 
valtakunnassaan, mutta maassani on 
paljon ihmisiä, jotka eivät tätä tiedä. 

Jätin työni valtiolla ja palvelin kirk-
koa ensin hallinnollisissa tehtävis-
sä ja myöhemmin, kun olin opiskel-
lut, avustavana pastorina. Työskente-
lin kirkossa neljä vuotta ja sen jälkeen 
menin raamattukouluun opiskele-
maan lisää. 

Ystäväni kertoi radiojärjestöstä ja 
että voisin auttaa heitä. Otin yhteyt-
tä ja sain töitä. Aluksi autoin kirjoitta-

Erkki Salo

En voinut poistaa 
vanhoja syntejäni 

käyttäytymällä hyvin.

Annaleena Pakkanen

− Kun pyrin nuorena yliopistoon, mietin joko taloustiedettä tai media-alaa. Mutta ajattelin, etten voi valita mediaa, 
koska olen vammainen. Kuvittelin, että sillä alalla pitää olla kaunis, mukava ja liikkua vaivatta, kertoo Ying Kamol-
thip. Nyt hän on ollut töissä FEBC-Thaimaassa jo 19 vuotta, tekee neljää radio-ohjelmaa ja on äänessä yhdeksän 
tuntia viikossa.
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Kati Lücke   |   hallituksen jäsen

Vapaaehtoisuuden voima
  ”KAKSI TAVALLISTA KÄTTÄ Jeesus työhön asettaa”. 

Näin kuvailee Pekka Simojoki laulussaan, jonka pääviestinä 
on kristittyjen yhteinen tehtävä, yksilöiden tärkeä rooli ja ar-
kinen työ Jumalan valtakunnassa. Seurakuntien ja järjestöjen 
vapaaehtoistehtävät tarjoavat mahdollisuuden omien taitojen 
ja voimavarojen käyttöön ja yhteyden kokemiseen.

KUN VAPAAEHTOINEN toimii erilaisissa lähetystyön 
tehtävissä, hänelle kirkastuu ajan mittaan antajan ja palve-
lijan roolin muuttuminen saajaksi ja palveltavaksi. Toimijan  
    ja toiminnan kohteen rajat häviävät ja kokemus yhteises- 
       tä missiosta, jakamisesta ja yhdestä ruumiista tulee 
         todelliseksi. 

  Tällaiseen yhteyden kokemiseen vapaaeh- 
       toistoimintaa tarjoavien tulisi pyrkiä. Sansassa on 
   mielestäni ymmärretty hyvin vapaaehtoisuuden 
  voima. Vapaaehtoisia varustetaan, heitä tuetaan ja 
   heille annetaan vastuuta kiitettävästi. On tärkeää, 

että vapaaehtoistyötä tekevälle pyritään antamaan oikean 
kokoisia, selkeästi ajan ja muiden resurssien suhteen rajattuja 
tehtäviä. Silloin lähetystyöstä kiinnostunut uskaltaa lupautua 
ja sitoutua työhön. Riittävä tuki ja sopiva vastuu sitouttavat 
vapaaehtoisen tehtäväänsä ja mahdollistavat yhteyden ko-
kemuksen toisiin ja yhteiseen missioon.

”TAVALLISEN TAAPERTAJAN HÄN vie työhön pellol-
leen, kurjimmankin savimajan hän voi tehdä kirkokseen.” 
Näitä Simojoen ajatuksia mukaillen rohkaisen tarttumaan 
tehtäviin, joihin Hän meitä kutsuu. Saamme olla mukana 
suuressa! 

Sansalaisena

Tavallisen taapertajan hän vie työhön 
pellolleen, kurjimmankin savimajan 

hän voi tehdä kirkokseen.”

Kevät- ja kesäkaudella tutkitaan heprealaiskirjettä, 
pikkuprofeettoja ja Uuden testamentin kirjeitä   RAAMATTU KANNESTA 

KANTEEN kuuluu Radio Deissä 
taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 89,0 
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeenlin-
na 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, Kristiinan-
kaupunki 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 lähi-
radiossa (närradio) ja Pohjois-Norjassa 
sijaitsevan lähiradion, Radio DSF:n, 
kautta.  

 RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN -radio-ohjelma on neljän-
nellä kierroksella. Huhtikuun lopusta ke-
säkuun puoliväliin tutkitaan heprealaiskir-
jettä, minkä jälkeen vuorossa ovat Vanhan 
testamentin puolelta Hoosean, Aamoksen 
ja Joelin kirjat. Uudesta testamentista 
syvennytään Pietarin ja Jaakobin kirjeisiin. 
Runsaan 5,5 vuoden aikana tutkitaan koko 
Raamattu, lähes jae jakeelta. Huhtikuun 
lopusta syyskuun loppuun edetään seu-
raavasti:   

HUHTIKUU
Viikko 17 Dan. 12: 3–13, Hepr. 1: 1–14
Viikko 18 Hepr. 2: 1–4: 1

TOUKOKUU
Viikko 19 Hepr. 4: 2–6: 3
Viikko 20 Hepr. 6: 4–8: 12
Viikko 21 Hepr. 8: 13–10: 22
Viikko 22 Hepr. 10: 23–11: 16

KESÄKUU
Viikko 23 Hepr.11: 17–12: 17
Viikko 24 Hepr. 12: 18–13: 25
Viikko 25 Hoos. 1: 1–4: 10
Viikko 26 Hoos. 4: 11–8: 14

HEINÄKUU
Viikko 27 Hoos. 9: 1–14: 10
Viikko 28 Jaak. 1: 1–15
Viikko 29 Jaak. 1: 16–2: 13
Viikko 30 Jaak. 2: 14–4: 17
Viikko 31 Jaak. 5: 1–20, Joel. 1: 1–2: 11

ELOKUU
Viikko 32 Joel. 2: 12–4: 21, 1. Piet. 1: 1–6
Viikko 33 1. Piet. 1: 7–2: 4
Viikko 34 1. Piet. 2: 5–3: 8
Viikko 35 1. Piet. 3: 9–5: 14

SYYSKUU
Viikko 36 Aam. 1: 1–3: 8
Viikko 37 Aam. 3: 9–5: 20
Viikko 38 Aam. 5: 21–8: 11
Viikko 39 Aam. 8: 12–9: 15, 2. Piet. 1: 1–7
Viikko 40 2. Piet. 1: 8–2: 16

RAAMATTUA OPETTAA radiopas-
tori Jukka Norvanto. Raamattu kan-
nesta kanteen -ohjelmaa toimittaa Elina 
Karonen. Mukana lähetysaiheisia ja Sansan 
työhön liittyviä haastatteluja.

MEDIALÄHETYS SANANSAAT-
TAJIEN (Sansa) tuottamaa raama-
tunopetusta voi seurata: Radio Deissä 
ma–pe klo 21 (uusinnat arkisin klo 2 ja  
klo 6) ja Järviradiossa ma‒pe klo 6.30.
 Kaikki opetukset ovat kuultavissa myös 
internetin kautta Sansan omilta audiosi-
vuilta sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät lisäksi jo 
radioidut opetukset ja tulevien opetusten 
päivittäiset otsikot.
 Omaan älypuhelimeensa tai taulutie-
tokoneeseensa voi ladata Rkk-mobiili-
sovelluksen, jonka avulla opetukset ovat 
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa. 
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja 
Windows-versiot.  

Radio
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Lähde mukaan

instagram.com/sansa.fi 
Sansan Instagram, mukana arjessa

SO
M

E

DIGITAL

toivoanaisille.fi
Sansan Toivoa naisille -työ

sansa.fi/rkk
Raamattu kannesta kanteen

KUTSU JÄSENILLE
Sääntömääräinen kevätkokous 
Medialähetys Sanansaattajat ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään poikkeusolojen takia lauantaina 15.8.2020 
klo 14.00 Hyvinkään seurakuntakeskuksessa. Osoite Hä-
meenkatu 16, 05800 Hyvinkää.  
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoi-
lu klo 13.00 alkaen. 
Ilmoittautumiset viimeistään 7.8.2020
sähköpostitse: ilmoittautuminen@sansa.fi
puhelimella: 050 564 3511 / Helmi Mikkola tai
050 564 3843 / Erja Tillgren. 
 
Lämpimästi tervetuloa!
Medialähetys Sanansaattajat ry

Videoita
  YouTuben Sansa-tv tarjoaa paljon katsottavaa. Pääset sukeltamaan lähetysvideoiden 

maailmaan osoitteessa youtube.com/sansatv
  Lähetysaika on uutiskatsaus mediatyön eri rintamilta – youtube.com/lahetysaika
  Menneiden Medialähetyspäivien antia löydät osoitteesta youtube.com/SansaMLP

Rukoustukea ja Raamatun opiskelua 
  Rukousseinä toimii aktiivisesti osoitteessa sansa.fi/esirukoukset. Siellä voi käydä 

jättämässä omia rukousaiheita ja rukoilla toisten puolesta mihin kellonaikaan tahansa.  
  Raamattu kannesta kanteen -nettisivuilta, sansa.fi/rkk,  löytyy noin 600 tuntia Jukka 

Norvannon opetuksia.
  Domini Life -sovellus tuo iloa arkeen ja auttaa virkistämään rukouselämää. Lähde 

keräämään aarteita taivaaseen mobiilisti! Sovelluksen voi ladata maksutta Android- 
tai iOS-laitteen sovelluskaupasta.

Toivonverkko-sivulta löydät kaiken olennaisen 
sansa.fi/toivonverkko

Toivoa naisille -työ
  Ajankohtaista tietoa, palautteita ja rukouskalenterin löydät 

osoitteesta toivoanaisille.fi.

Ajankohtaista tietoa
  Julkaisemme uusia artikkeleita medialähetystyöstä pari kertaa viikossa 

osoitteessa sansa.fi/ajankohtaista Sansa.fi – ajankohtaista
  Osoitteeseen sansa.fi/blogi tulee uusi blogiteksti noin kerran viikossa.
  Lataa puhelimeesi Domini Life -sovellus sovelluskaupasta. Mediat-kohdasta

löydät eri kristillisten medioiden ja järjestöjen ajankohtaisuutisia.
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Olin todella innostunut kuul-
lessani, että pääsen helmi-
kuussa työmatkalle Intiaan 
Sansan kansainvälisen 

kumppanuustoiminnan johtajan Timo 
Reuhkalan seurassa. Olin kuullut Inti-
asta paljon. Olin katsonut dokumentteja 
ja elokuvia sekä lukenut lehtiartikkelei-
ta ja jopa antropologisia tieteellisiä ar-
tikkeleita. Kaikki tiedonjyvät päässäni 
valmistauduin matkaan. Jännitin etu-
käteen, mutta perille päästyäni jännitys 
katosi. Jäljelle jäi innostus. 

Ulkopuolelta hankittu tieto ei voi 
kattaa kaikkea sitä, mitä Intia on. Maa 
on täynnä köyhyyttä ja rikkautta, iloa ja 
surua, kauneutta ja rumuutta. Synkkiä 
tilastoja lukiessa ei näe intialaisten ystä-
vällisyyttä, sydämellisyyttä ja huumo-
rintajua. Kaikki nämä ovat osa Intiaa.

Tasa-arvon eteen vielä työtä
Matka alkoi Chennaista, jossa tutustuin 
UELCI:n (United Evangelical Lutheran 
Churches in India) tiloihin ja toimintaan. 
Chennai – entinen Madras – on lähes 11 
miljoonan asukkaan metropoli Benga-
linlahden rannalla. Sinne muuttaa ihmi-
siä töiden ja koulutusmahdollisuuksien 
perässä. 

Chennaissa keskustelimme paljon 
siitä, mikä on Intian luterilaisten kirk-
kojen tilanne ja mitä ne tarvitsevat. Mie-
leenpainuvin oli keskustelu UELCI:n 
naistyötä tekevän Ranjita Christien 
kanssa. Hän järjestää työkseen esimer-
kiksi koulutuksia, joissa miehiä ja nai-
sia opetetaan tunnistamaan sukupuol-
ten välistä epätasa-arvoa ja väkivallan 
muotoja. Osallistujille annetaan keinoja 
puuttua näihin epäkohtiin. 

Ensimmäiset naiset vihittiin papeik-
si luterilaisessa kirkossa jo yli 25 vuot-
ta sitten. UELCI:n kahdestatoista jäsen-
kirkosta jo yhdessätoista on naispap-

Vastakohtien Intia 
yllättää elävyydellään
Teksti ja kuvat: Helmi Mikkola

sansa.fi

Radio-ohjelma oli 
koskettanut häntä 

suoraan sydämeen. 

peja. Toisaalta kirkkojen sisällä naisten 
etenemiselle on edelleen lasikattoja. 
Eräässä tilaisuudessa naiset olivat roh-
keasti tuoneet ongelmaa esille. Reaktiot 
olivat kahdenlaisia. Toisaalta naisia oli 
ymmärretty ja tuettu. Toisaalta joitakin 
oli jopa rangaistu esiintulosta. Naisten 
asema Intian luterilaisissa kirkoissa on 
parantunut vuosien varrella, mutta to-
dellisen tasa-arvon eteen on vielä teh-
tävä työtä. 

Kuuntelijatapaaminen Simde-
gan kylässä
Matkan toinen etappi oli Jharkhandin 
osavaltion pääkaupunki Ranchi Poh-
jois-Intiassa. Lentokoneessa Ranchiin 
vieressäni istui Intian armeijan lääkäri, 
joka ihmetteli, mikä Ranchissa saattai-
si kiinnostaa ulkomaalaisia. Kuitenkin 
Ranchi oli minulle valtavan mielenkiin-
toinen kokemus. Se ei ole valtava metro-
poli kuten Chennai tai Delhi, mutta ehkä 
juuri siksi Ranchi tuntui kaupunkina 
helpommin lähestyttävältä. Kaupun-
gissa on vajaa 1,5 miljoonaa asukasta. 

Ranchista käsin kävimme kolmen 
tunnin ajomatkan päässä sijaitsevas-
sa Simdegan kylässä, jossa TWR-In-
tia (Trans World Radio) oli järjestänyt 
kuuntelijatapaamisen alueen vähem-
mistökielillä lähetettävien ohjelmien 
kuuntelijoille. 

Kharian-, mundarin- ja kurukhinkie-
listen ohjelmien kuuntelijat jakoivat ta-
paamisessa, mitä kristilliset radio-ohjel-
mat merkitsivät heille. Eräs nainen ker-
toi, kuinka omalla kielellä lähetettävä 
ohjelma oli koskettanut häntä suoraan 
sydämeen, kun hän oli yksinäinen mie-
hensä kuoleman jälkeen. Hän toivoi, että 
ohjelmat ovat avuksi jopa kurukhin kie-
len säilymiselle, koska nuoretkin voivat 
kuulla radiosta omaa äidinkieltään. 

Ahkerointia maaseudulla
Kuuntelijoiden ilo ja kiitollisuus välittyi, 
vaikka yhteistä kieltä ei ollutkaan. Eräs 
nainen tuli luokseni ja halasi minua sy-
dämellisesti. Hän osasi vain muutaman 
sanan englantia, mutta tunne välittyi 
siitä huolimatta. Näille kuuntelijoille 
oli tärkeää, että heidän elämänsä ja ko-

kemuksensa otetaan huomioon. Heidän 
kielensä ja kulttuurinsa on Intiassa mar-
ginaalissa, mutta tässä tapaamisessa he 
saivat olla keskipisteessä. Tapaamises-
sa oli meidän ulkomaalaisten vieraiden 
lisäksi mukana kaksi piispaa ja alussa 
jopa lyhyen aikaa eräs Jharkhandin par-
lamentin jäsen. 

Matkalla Simdegaan näin väläh-
dyksen Intian maaseudusta. Suomalai-
sen kaupunkilaisen silmiin se oli vieras 
maailma täynnä kuivia peltoja (olihan 
kuiva kausi) ja vaatimattomia kyliä. Joka 
puolella näkyi, kuinka ihmisten on ah-
keroitava elantonsa eteen. Tunnelma ei 

Intiassa on valta-
vasti nerokkuutta, 

kekseliäisyyttä, yritteliäi-
syyttä ja mahdollisuuk-
sia, joita ei täysin hyödyn-
netä. 

kuitenkaan ulkopuolisen silmiin vaikut-
tanut ankealta vaan ennemminkin toi-
meliaalta ja ahkeralta. 

Mieleeni painui maaseudun vilkas 
liikenne, kun ihmiset menivät ja tuli-
vat. Koululaiset pyöräilivät kotiin, re-
kat kuljettivat tavaraa, kauppiaat myivät 
hedelmiä tien sivussa, työmiehet veivät 
rakennustarvikkeita ja moni kuljetti pol-
kupyöränsä perässä polttopuita. Näin 
erään moottoripyörän kyydissä yhdellä 
kertaa kolme matkustajaa ja neljä muo-
vituolia. Intialaiset näyttivät siis mene-
vän ja tekevän koko ajan jopa rauhalli-
sessa maalaismaisemassa. 

Intiassa on valtavasti nerokkuutta, 
kekseliäisyyttä, yritteliäisyyttä ja mah-
dollisuuksia, joita ei täysin hyödynnetä. 
Näin on tilanne varsinkin naisten, ala-
kastisten ja kastittomien osalta. Toivo-
ni on, että Intian kristityt voisivat olla 
etunenässä näyttämässä esimerkkiä, 
kuinka näillä intialaisen yhteiskunnan 
alimmille portaille jätetyillä ryhmillä voi 
olla valtavasti annettavaa koko maalle ja 
maailmalle. 

TWR-Intian Simdegan kylässä järjestämään kuuntelijatapaamiseen osallistui 
runsaslukuisesti kuuntelijoita. 


