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Matka jatkuu ja medialähetystyön merkitys kasvaa

Sami Heinomo

ON TULLUT KIITOSTEN AIKA. Yli 18 vuotta
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) toiminnanjohtajana on päättynyt ja osan loppuvuotta palvelen taustalla Senior Advisorina ennen siirtymistäni
eläkkeelle ensi vuoden alussa.
Tässä työssä minua on innostanut ja pitänyt sen
näkeminen, mitä Jumala tekee maailmassa median
kautta. Olen tavannut eri maissa ihmisiä, jotka ovat
kuunnelleet radiota, katsoneet televisiota tai käyttäneet nettiä ja somea, ja sitä kautta kohdanneet
evankeliumin. Minua on rohkaissut nähdä ja kuulla, mitä Jumalan elävä sana on heissä saanut aikaan.
Evankeliumin muutosvoima vaikuttaa yksittäisten
ihmisten, perheiden ja kokonaisten yhteisöjen elämässä. Muutos ulottuu paitsi hengelliseen elämään
usein myös sosiaaliseen ja koko muuhun elämään
oloissa, joissa aikaisemmin ei ehkä tunnettu Jeesusta Kristusta.
Luottamukseni Jumalan armolliseen huolenpitoon, kaikkivoipaisuuteen ja viisauteen on kasvanut
monien haasteiden, muutosten, jopa vastoinkäymistenkin keskellä. Tämä maailma kaikesta huolimatta on Jumalan hyvissä rakastavissa käsissä ja hänen
Henkensä johdatuksessa. Siitä olen kiitollinen.
Medialähetystyön mahdollisuudet ja merkitys
ovat kasvaneet uuden teknologian ja ihmisten me-

diakäyttäytymisen muutosten myötä. Sansan työ on
laajentunut ja kumppanuudet ovat vahvistuneet niin
Suomessa kuin kansainvälisesti. Yhä uudet ihmiset
Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa voivat saada toivoa ja rohkaisua median kautta. Tämä on korostunut
koronapandemian aikana. Kristillisten mediasisältöjen kysyntä on kasvanut merkittävästi.

Tämä maailma kaikesta
huolimatta on Jumalan hyvissä rakastavissa käsissä
ja hänen Henkensä johdatuksessa.
Syyskuun alussa Arto Antturi on aloittanut Sansan toiminnanjohtajana. Myös Lähde-lehden ja mediatoimituksen päätoimittajuus siirtyvät hänelle.
Kiitän Jumalaa lukijoista ja medialähetystyön tukijoista. Kiitän niin seurakuntia ja kumppanijärjestöjä kuin yksityisiä suomalaisia kristittyjä yhteistyön
vuosista. Rohkaisen pysymään mukana mielenkiintoisessa ja uudistuvassa medialähetystyössä. Nyt on
medialähetystyön aika! Työn mahdollisuudet ovat
suuret tänään ja tulevaisuudessa.

Lähetyskulma

Ikkuna

Paluu alkuun
Marko Pihlajamaa

Johanneksen evankeliumissa

la kuin kohtasimme hänet ensimmäisen
kerran. Tässä kohtaamisessa Herra näyttää sanansa kautta, onko rakkautemme
Jeesusta kohtaa kylmennyt, onko elämäämme pesiytynyt syntiä, josta tulisi
tehdä parannus. Jeesus sanoo: ”Muista
siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja.” (Ilm. 2:5a), ”Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan,
tarkkaa sitä ja tee parannus.” (Ilm. 3:3a).
Jeesus palasi paikkaan, jossa Jumala
oli vahvistanut hänen kutsumuksensa.
Sieltä hän lähti Betaniaan ja herätti Lasaruksen. Jeesuksen ihmetyö ennakoi pääsiäisen tapahtumia. Hän voi tuoda uuden toivon sinne, missä kamppaillaan
sairauden kanssa ja pelätään kuolemaa.
Hän haluaa antaa meille joka hetki uuden
tuoreen alun.

Aura Laihinen

kerrotaan, kuinka Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista (Joh. 11:1–44).
Ennen Lasaruksen kuolleista herättämistä Jeesus oleskeli Jordanin itäpuolella
(Joh. 10: 40–42). Se oli aluetta, jossa Johannes Kastaja oli saarnannut ja jossa myös
Jeesuksen oma kutsumus oli kirkastunut
(Joh. 1:28–34; Matt. 3:1–17). Siellä Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen. Kasteen yhteydessä Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen
päälle ja taivaasta kuului taivaallisen Isän
vahvistava ääni, joka vakuutti Jeesuksen
olevan rakas Jumalan Poika. Nyt, ennen
pääsiäisen tapahtumia, Jeesus palasi näille muistorikkaille seuduille.
Hengellisessä elämässä on hyvä ajoittain palata niihin hetkiin, jolloin Jumalan
tuli syttyi sydämessämme. Meitä kutsutaan kohtaamaan Jeesus samalla taval-
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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 vastaanottajalle, ajattomasti ja rajattomasti.
Huomattavimmat työalueet ovat Intia, muslimimaat, Kaakkois-Aasia ja Kiina. Yhdistyksen lähetys- ja projektityöntekijöitä
on FEBC:n, SAT-7:n, TWR-Euroopan ja Aasian, OM Eastin sekä
Kroatian evankelisen kirkon työyhteydessä. Heistä kaksi tekee
medialähetystyötä asemapaikkanaan Suomi.

Asiakasrekisteri Medialähetys Sanansaattajat käyttää
osoitetietojensa lähteenä henkilötietolain (22.4.1999) mukaista
asiakasrekisteriä. Rekisteriseloste on saatavissa Sansan
kotisivuilta osoitteesta: sansa.fi /asiakasrekisteri.
Pankki Keski-Uudenmaan Osuuspankki, tilinro
IBAN: FI37 5062 0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi
SWIFT/BIC-tunnus: OKOYFIHH. Sansan kanssa voi tehdä myös
sopimuksen joko suoramaksusta tai e-laskusta, yhteydenotot:
Pirjo Hyövälti, 050 564 3541 tai pirjo.hyovalti@sansa.fi.

4041 0895
Painotuote

LÄHDE 3/2020 MAAILMALLA Medialähetystyö tavoittaa
ihmiset ympäri maailmaa. Tässä numerossa on asiaa muun muassa
Etiopiasta, Intiasta, Japanista, Kambodžasta, Libanonista, Mongoliasta,
Turkista ja Venäjältä.
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SAT-7 auttaa räjähdyksen jälkeisen Beirutin asukkaita
televisiossa ja kaduilla
Tv-kanavat SAT-7 Arabic ja lastenkanava SAT-7 Kids kulkevat rinnalla, kun Libanonin pääkaupungin Beirutin asukkaat
koettavat jatkaa elämäänsä elokuun suuronnettomuuden jälkeen.
Kanavat tarjoavat ohjelmissaan hengellistä ja henkistä
tukea, ja SAT-7:n tiimi auttaa
myös konkreettisesti kaupungin kaduilla.
− On luonnollista, että
olemme läsnä ja autamme ihmisiä. SAT-7:n viesti on heijastaa Kristuksen rakkautta
ihmisille, sanoo Maroun Bou
Rached, SAT-7:n Libanonin toiminnanjohtaja ja Sansan kansallinen työntekijä.
Beirutissa tapahtui 4. elokuuta valtava räjähdys, jonka
aiheutti satamassa ollut ammoniumnitraattivarasto. Onnettomuudessa kuoli yli 180
ihmistä ja loukkaantui noin
6000. Arviolta 300 000 ihmisen
kodit tuhoutuivat tai vahingoittuivat.
Räjähdys havaittiin myös
SAT-7:n keskustoimistolla
Kyproksella, noin 240 kilometrin päässä. Itsekin Libanonista
kotoisin oleva SAT-7:n toimitusjohtaja Rita Elmounayer
kertoi tuoreeltaan:
− Olimme toimistossa, kun
räjähti, emmekä tienneet, mitä
tapahtui. Olemme valtavan kiitollisia, että kaikki Libanonin
työntekijämme ovat turvassa.
Sydämemme on niiden luona, jotka ovat kokeneet kovia,

Elie El Hayek for SAT-7

Annaleena Pakkanen
ja rukoilemme rauhaa kaikille.

Suoria lähetyksiä SAT7:n Libanonin-studiolta

SAT-7 Arabic -kanavan työntekijät pyysivät välittömästi onnettomuuden jälkeen kristittyjä
rukoilemaan haavoittuneiden
ja omaisiaan menettäneiden
puolesta. Myös Libanonin poliittisten päättäjien ja avustustoiminnan puolesta pyydettiin
rukousta.
Vain vuorokausi räjähdyksen jälkeen SAT-7 Arabic lähetti suoran tv-ohjelman, Kipua ja toivoa, johon pyydettiin kirkkojen johtajia rukoilemaan Libanonin kansan ja
tulevaisuuden puolesta sekä
asiantuntijoita kertomaan räjähdyksen jälkeisestä tilanteesta.
− Emme ole nähneet mitään tällaista aiemmin. Kaduilla on lasia ja ihmisten silmissä kyyneleitä. Menetysten määrää ei voi laskea. Vain
Jumalan armo ja rakkaus voi
tuoda lohdutuksen ja yhteyden ihmisten välille, kiteytti ohjelman juontaja Saeed
Melki.
SAT-7 on lähettänyt Libanonin-studiostaan päivittäisiä rukoushetkiä, paikallisten

ihmisten rohkaisevia puheenvuoroja sekä lapsille omaa ohjelmaa. Arabiankieliset kanavat jakavat lyhyitä tietoiskuja siitä, kuinka traumasta voi
selviytyä, ja lisäksi pidempiä
mielenterveyttä käsitteleviä
ohjelmia.

Tukikampanja
#ForBeirut

Tv-ohjelmien lisäksi SAT-7:n
Libanonin-työntekijät ovat olleet aktiivisia muilla tavoin.
He ovat esimerkiksi tarjonneet
ruokaa ja vettä vapaaehtoisille, jotka ovat siivonneet katuja
hävityksen jäljiltä ja vartioineet
rakennuksia.
Pian räjähdyksen jälkeen

SAT-7 käynnisti tukikampanjan
nimeltä #ForBeirut – Standing
Firm in Faith (Beirutin puolesta – seistään lujana uskossa).
Kampanjalla SAT-7 kutsuu ihmisiä kaikkialta maailmasta
rukoilemaan ja lähettämään
videoviestejä Beirutin kristittyjen tueksi, samoin kuin lahjoittamaan ylimääräisten ohjelmakulujen kattamiseksi.
− Kiitämme teitä rukouksistanne, arvostamme niitä suuresti. Tilanne on silminnähden
paha. Mutta me uskomme, että
se voi muuttua. Jumala voi tehdä ihmeitä. Niinpä pyydämme,
että jatkatte rukouksia, sanoo
Mirna Adaymi, SAT-7 Arabicin esimies Beirutissa.

Libanonin tilanne oli vaikea
jo ennen räjähdystä. YK:n arvioiden mukaan keväällä 2020
maan asukkaista 55 prosenttia
kärsi köyhyydestä. Yhä useampi keskiluokkaan kuuluva on
muuttanut ulkomaille.
Sairaaloiden henkilökunta on joutunut koville hoitaessaan loukkaantuneita. Myös
koronavirustartunnat ovat lisääntyneet huolestuttavasti.
Sansa tukee SAT-7:n arabian-, farsin- ja turkinkielistä tv-työtä sekä kolmea työntekijää, joista yksi on SAT7:n Libanonin toiminnanjohtaja Maroun Bou Rached.
Lähde: SAT-7

Sansan yhteistyökumppanille tunnustusta Mongoliassa
Sirpa Rissanen

FEBC Mongolia

Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) yhteis-

työkumppani Perheradioasema Wind FM on vastanottanut
Mongoliassa ensimmäisen
palkinnon valtakunnallisesti parhaasta opetuksellisesta
lastenohjelmasta Duremgujhonh (Epäsäännöllinen kello).
Kilpailu oli avoin kansallisille
Ohjelman tekijät G. Buyankhishig ja B. Battsetseg hakemassa palkintoa.

radio- ja televisio-ohjelmille, ja
kriteereinä olivat paras kansallista historiaa, kieltä, traditiota
ja kulttuuriperintöä käsittelevä
opetuksellinen ohjelma lapsille.
Kilpailun oli sponsoroinut Mongolian pääministeri U. Khurelsukh. Hän totesi
olevansa jatkossakin halukas
tukemaan ohjelmia, jotka tukevat lasten kansallisen identiteetin kasvua ja maan kulttuuriperinnön sekä historian
tuntemuksen lisäämistä, kos-

ka ne ovat osoitus maan itsenäisyydestä. Useat kuuntelijat
onnittelivat radioasemaa sosiaalisessa mediassa ja kommentoivat sen olevan maan paras
radiokanava.
Wind FM -radioasema tunnetaan Mongoliassa myös Perheradion nimellä, ja se on osa
kansainvälistä Far East Broadcasting Company -järjestöä
(FEBC). Sansa tukee Perheradion nuorille sekä perheille suunnatun ohjelmasisällön
tuottamista. Tänä vuonna tu-

Useat kuuntelijat onnittelivat radioasemaa
sosiaalisessa mediassa ja kommentoivat sen olevan maan
paras radiokanava.”
kea on ohjattu myös koronavalistusta sisältävien ohjelmien tekoon.
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Miten maailmanlähetys lähti
liikkeelle Apostolien teoissa?

TEOLOGIA Apostolien tekojen aikajana ulottuu ensimmäisestä helluntaista Paavalin lähetysmatkoihin, maantieteellinen
jänneväli Jerusalemista Roomaan. Selitys löytyy kirjan avainjakeesta: ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee
teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Ap. t. 1:8)
eesuksen valitsemat apostolit eivät olleet uudessa
tilanteessa tyhjin käsin eivätkä yksin. Varustuksena
apostoleilla olivat Vanhan testamentin ennustukset sekä Jeesuksen lähetyskäskyt ja lupaukset. Jeesus antoi
”Pyhän Hengen voimalla valitsemilleen
apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet
otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa.” (1:2, 3)

Hengen pyrkimykset tuottavat elämän ja rauhan.
Helluntain tapahtumat

Helluntaipäivänä Pyhä Henki vuodatettiin seurakunnan ylle, joka oli
tullut ”kaikkien kansojen keskuudesta,
mitä taivaan alla on” (2:5). Ihmeissään
he kaikki kuulivat omalla kielellään
julistettavan Jumalan suuria tekoja
(2:11). Helluntaista alkoi seurakunnan aika, joka merkitsi maailmanlaajan kristillisen kirkon syntyä.
Pietarin puheen jälkeen noin kolme tuhatta otti vastaan hyvän uutisen ja heidät kastettiin (2:41). Joka
päivä sen jälkeen ”Herra liitti heidän
joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat”, niin
miehiä kuin naisia (2:47; 4:4; 5:14).
Myös monet vastustajat tunnustivat
Jeesuksen Herrakseen (6:7). Juutalaisen virkavallan pelottelu vain lisäsi kasvua, ja vaino sai uskovat liikkeelle.
Gazan tiellä etiopialaista hoviherraa opettanut ja tämän kastanut Filippos julisti tämän jälkeen evankeliumia ”kaupungista kaupunkiin, kunnes
tuli Kesareaan” (8:40). Pietari suuntasi Joppeen ja Kesareaan, toiset veivät sanaa Syyrian Antiokiaan. Suuri joukko pakanoita kääntyi Herran
puoleen (11:21, 24, 26).
Kohdattuaan Jeesuksen Damaskoksen tiellä kristittyjen vainoaja Je-

rusalemissa ja kaikkialla mihin heitä oli mennyt, Saul eli Paavali, alkoi
rohkeasti julistaa Kristusta. ”Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa
kirkolla oli rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä,
niin että se yhä kasvoi.” (9:31)

xxx

Pyhän Hengen toiminta

Pyhä Henki opasti ja varusti kristittyjä evankeliumin työssä. Hengen lahjat annetaan ensisijaisesti tätä varten.
Paavali selittää tätä muun muassa kirjeessään korinttilaisille: ”Jumala
antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden
ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa
tietoa, toiselle sama Henki suo voiman,
toiselle parantamisen lahjan, joku saa
voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen
lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan,
joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama
Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.” (1. Kor. 12:7–11)
Paavali korostaa, että Pyhä Henki
on järjestyksen Henki. ”Hengen pyrkimykset tuottavat elämän ja rauhan.”
(Room. 8:6)

Jeesus julistuksen keskiössä

Kristillisen seurakunnan synnyssä
ja leviämisessä tärkeitä olivat apostolien puheet, joista Luukas on kirjannut kahdeksan.

Juutalaisissa sekä
puhe Jeesuksen
ylösnousemuksesta että
hänen jumaluudestaan
nostatti raivoa.
Puheissa keskeistä ovat silminnäkijätodistukset: ”Tämän me voimme
vahvistaa todeksi, kaiken tämän, minkä hän [Jeesus] teki Juudean maassa ja
Jerusalemissa. Hänet he ripustivat ristinpuulle ja surmasivat. Mutta Jumala

Syyrian seurakunnat olivat keskeisiä apostolisen lähetystyön alkuvaiheessa. Kuva
Damaskoksesta koilliseen Maalulassa sijaitsevasta Pyhän Teklan luostarikirkosta.

herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä – ei kaikelle kansalle,
vaan todistajille, jotka Jumala oli ennalta
valinnut, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen kun hän
oli noussut kuolleista. Hän käski meidän
saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja
kuolleiden tuomariksi.” (10:39–42).
Erityisesti juutalaisille puhuessaan apostolit korostivat Vanhan
testamentin lupausten toteutumista Jeesuksen persoonassa ja työssä:
”Hänestä kaikki profeetat todistavat,
että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi.” (10:43)
Apostolien korostus, että Jeesus
Kristus on ihmiseksi syntynyt Jumala eli Herra (5:29; 10:36), aiheutti eniten alkukristittyjen vainoa. Kristityt
näet eivät suostuneet kumartamaan
roomalaisten jumalia. Juutalaisissa
sekä puhe Jeesuksen ylösnousemuksesta että hänen jumaluudestaan nostatti raivoa.
Puheissa muistutettiin myös Jeesuksen paluusta tuomitsemaan niin
eläviä kuin kuolleita (10:42), ja kehotettiin parannukseen (10:43; 13:38).

Evankeliumi kuuluu kaikille
Apostolit korostivat, että sanoma

Jeesuksesta Kristuksesta on tarkoitettu kaikille kansoille. Corneliuksen kodissa Pietari sanoi todella
käsittävänsä, ”ettei Jumala erottele
ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka
pelkää häntä ja noudattaa hänen
tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan
tahansa” (10:34–35).

Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on tarkoitettu kaikille
kansoille.
Kun Pietari raportoi Jerusalemissa, että muualla myös ei-juutalaiset
ottivat vastaan Jumalan sanan, syyttivät veljet häntä vierailuista ympärileikkaamattomien luona ja aterioimisesta heidän kanssaan. Pietarin annettua yksityiskohtaisen selonteon
”kaikki rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: ’Jumala on siis avannut pakanoillekin tien kääntymykseen ja elämään’.” (11:1–18).
*Artikkelin toinen osa julkaistaan Lähde-lehden numerossa 4/2020
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Digitalisaation mahdollisuudet lähetystyössä

Digitalisaatiossa tietoa ja tietotekniikkaa hyödynnetään toiminnan muuttamiseen tai uuden mahdollistamiseen. Se ei tarkoita vanhan toimintatavan korvaamista vastaavalla digitaalisella toiminnalla. Digitalisaatio on ilmiö, joka ulottuu kaikille
elämän osa-alueille ja muuttaa niitä.

D

Mervi Viuhko

igitalisaatio muuttaa
maailmaa ennennäkemättömällä vauhdilla.
Tulevaisuustutkijat puhuvat vallan uusjaosta. Se toteutuu niin globaalisti kuin
paikallisestikin. Digitalisaatio on jo
muuttanut maailmanlaajuista, kansallisvaltioihin perustuvaa talousrakennetta. Tällä kehityksellä on suorat
vaikutukset myös lähetystyöhön.
Digitalisaatio on monimutkainen
alhaalta ylös kehittyvä järjestelmä ilman keskusjohtoa. Se voi tuntua pelottavalta ilmiöltä sisältäen samalla
suuren lupauksen. Teknologia ei kehity tyhjiössä, vaan siihen vaikuttavat investoinnit ja poliittiset valinnat.
Yhteiskunnallista turvaa ja rauhaa rakentavia ratkaisuja on tehtävä aiempaa useammin ja kokeilevammin.

Runsauden maailma, jossa
talous kutistuu

Yhtenä digitalisaation seurauksena
on tuotantokustannusten laskeminen.
Tämä on jo nyt johtanut uusiin liiketoimintamalleihin, kuten tarvepohjaiseen kuluttamiseen, pilvipalveluihin
ja digitaalisiin alustoihin. Omistaminen muuttuu, sitä pilkotaan, automatisoidaan ja optimoidaan.
Kansainvälisten tutkimusten mukaan tästä seuraa, että pysyvät työpaikat ja ammatit vähenevät, suorittavat
työt lisääntyvät, asuminen kallistuu ja
keskiluokka pienenee.
Digitalisaation kehityssuuntia seuraavan kolmen vuoden aikana:
(Lähde: Jaakko Lindgren et al, Digitalisaatio: Murroksen koko kuva, 2019)
1. Luottamusparadoksi
Tekoälyn kasvuvauhtia näyttää hillitsevän ihmisten haluttomuus luottaa.
Koemme vaikeana luottaa johonkin,
jota emme täysin ymmärrä. Toisaalta
emme voi vielä riittävästi tutustua tekoälyn ulottuvuuksiin ymmärtääksemme. Tästä syntyy luottamusparadoksi.
2. Tunneälykkyyden merkitys
Digitalisaation kehitys vaikuttaa tule-

vaisuudessa siihen, miten ihmisyyden
arvoa mitataan. Tunteiden merkitys korostuu digitaalisessa toimintaympäristössä. Ihmisen ja koneiden välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi syntyy
uusia käsitteitä ja tutkimussuuntia.
3. Vähittäiskaupan kahtiajako
Päivittäiskaupan automatisointi jatkuu ja ostoskeskuksista tulee nykyistä
enemmän viihdekeskuksia. Kokemuksellisuus lisääntyy ja suuntautuu elämäntapaan ja asemaan liittyviin han-

Eniten vierailtuja
digitaalisia sivustoja ovat Google, YouTube
ja Facebook.
kintoihin.
4. Terveysvaluutta
Älylaitteiden tuottaman tiedon hyödyntäminen lisääntyy lääkekehityksessä ja tieteellisessä tutkimuksessa.
Pandemia kiihdyttää lääketieteellisten
digitaalisten keksintöjen kehittämistä.
5. Digitaaliset perheet
Osa lasten kasvatuksesta siirtyy digitaalisiin alustoihin. Hedelmöityshoitoihin ja sukusolujen luovutukseen liittyvä tutkimus kehittyy.
6. Helposta kulutuksesta kestävään
kulutukseen
Kuluttajat ovat entistä tietoisempia.
Pakkausmateriaaleja vähennetään,
eettisyys ja vastuullisuus otetaan vahvemmin huomioon tuotteiden valmistuksessa ja mainonnassa.
Tulevaisuudessa yhä useammin
menestyksen taustalla on eri tavoin
koottu tietovaranto. Se on kauppatavaraa ja valuuttaa. Ennusteiden mukaan se voittaa ja pärjää, joka pystyy
keräämään tietoa ihmisten käyttäytymisestä, myymään sitä tai kehittämään sen avulla liiketoimintaa. Valta
ja pääoma näyttävät keskittyvän digitaalisia järjestelmiä hallitseville maailmanlaajuisille jäteille.

Internetiä käytetään yhä
useammin älypuhelimen kautta
Tammikuun 2020 tilaston mukaan
maailman väkiluku on yli 7,7 miljardia. Väestönkasvu on 1,1 prosenttia
ja maailman väestön keski-ikä 30,9
vuotta. Kaupungistuminen on yhä
kiihtyvää, ja tällä hetkellä 55 prosenttia maailman väestöstä asuu
kaupungeissa. Maailman väestöstä 86
prosenttia on lukutaitoisia.
Edelliseen vuoteen verrattuna internetin käyttäjien määrä on kasvanut
maailmanlaajuisesti seitsemän prosenttia ja samaan aikaan sosiaalisen
median käyttö on kasvanut runsaat
yhdeksän prosenttia. Älypuhelimien
määrä on lisääntynyt vuodessa 2,4
prosenttia.
Internetiä käyttää tällä hetkellä
älypuhelimen kautta 4,2 miljardia
ihmistä. Keskimäärin nettiyhteyttä
käytetään päivittäin kolme tuntia
ja 22 minuuttia, ja eniten vierailtuja
sivustoja ovat Google, YouTube ja
Facebook.
Googlen sivuilla ollaan keskimäärin 10 minuuttia 20 sekuntia
päivässä ja eri sivuvierailuja on
keskimäärin kahdeksan. YouTube
on tilastojen mukaan toiseksi suosituin ja sen sivuilla vietetään aikaa
keskimäärin 23 minuuttia päivässä.

4,2 miljardia ihmistä käyttää
internetiä älypuhelimen
kautta.
Sijalta 20 löytyy monella käytössä
oleva WhatsApp-viestisovellus.
Maailmassa eniten vierailtujen
sivustojen joukosta löytyy parikymmentä lähes tuntematonta internetsivustoa.
Alueittain tarkasteltuna internetiä
käytetään eniten Euroopassa. Vähiten käyttäjiä on Keski- ja Itä-Afrikan

maissa, missä internet on väestöstä vain vähän yli 20 prosentin ulottuvilla. Eniten internetin käyttäjien
määrä kasvaa Kongon demokraattisessa tasavallassa, missä vuosittaiseksi kasvuprosentiksi on arvioitu jopa 126 prosenttia.
Intia on korkean teknologian
maa, mutta samaan aikaan puolella maan väestöstä ei ole internetiä
käytettävissä. Heikoin tilanne on
Pohjois-Koreassa, jossa tilastollisesti koko väestö on vailla vapaasti
käytettäviä internetyhteyksiä. Eritreassa ja Etelä-Sudanissa vastaava
on 92 prosenttia.
Nettisivujen sisältöjen ylivoimaisesti suosituin kieli on englanti, sillä yli puolet (56,8 %) sisällöistä tuotetaan englanniksi. Toiseksi
suosituin kieli on venäjä (7,6%),
kolmanneksi espanja (4,6 %) ja neljäntenä on saksa (4,1%). Lähetystyön kannalta on kiinnostavaa, että
japani on sijalla 6 (lähes 3%), persia
sijalla 8 (runsaat 2%) ja turkki 9. sijalla (yli 2%).
Maissa, joissa ihmisten äidinkielenä on joko japani, persia tai turkki, kristittyjen määrä on vähäinen
ja perinteinen lähetystyö monella
tapaa haastavaa. Internetin ja virtuaalisessa muodossa olevien sisältöjen kautta on mahdollista tavoittaa tehokkaasti näitä kansakuntia
kristillisellä sanomalla. 20 yleisimmän internetissä käytettävän kielen joukosta löytyvät myös sijalta
11 kiina, sijalta 13 vietnam, sijalta
15 arabia ja 19. sijalta indonesian
kieli. Näitäkin kieliä puhutaan alueilla, joissa kristittyjä on vähän väkimäärään nähden.
Artikkeli on ensimmäinen osa sarjasta, joka on koostettu KLK:n missiologisessa symposiumissa huhtikuussa 2020 pidetyn esitelmän pohjalta.
Seuraava osa julkaistaan Lähde-lehdessä 4/20.
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Rukouskalenteri
syyskuu – marraskuu 2020
Tervetuloa rukoilemaan medialähetystyön puolesta!

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

Rukousaiheita
1. Rukoilemme voimia ja viisautta Sansan uudelle toiminnanjohtajalle Arto
Antturille. Kiitämme Jumalaa Juha
Auvisen työvuosista sekä pyydämme
hänelle ja Ulla-vaimolle siunattuja
eläkevuosia.

2. Herra, näet keväältä ja kesältä

peruuntuneet Sansan tapahtumat.
Pyydämme viisautta näiden ja monien
muiden tilaisuuksien uudelleenjärjestelyihin.

3. Kroatian Kutinan evankelisessa

seurakunnassa käynnistetään uutta
musiikkiprojektia. Tarkoituksena on
kohentaa vanhaa radiostudiota sekä
äänittää musiikkia mm. mediatyön
tarpeisiin. Herra, siunaa tämä hanke.

4. Rukoilemme, että tv-tuottajam-

me Mikael Tunér pääsee ohjaamaan
persian- ja tadžikinkielisiä ohjelmia Keravan IRR-studiolle loka-marraskuussa
ja että ohjelmien vieraat pääsevät
Suomeen.

5. Rukoilemme, että Raamattu kan-

nesta kanteen -ohjelman opetukset
pysyvät mielissämme, vaikka maailma
muuttuu. Rukoilemme Raamatun
arvovallan säilymistä Suomessa ja
maailmalla.

6. Pyydämme japanilaisille ohjelman-

tekijöille ja erityisesti Keiko Yoshizakille
rohkaisun sanoja, kun hän tekee Keikon kirjelaatikko -ohjelmaa tuhansille
koronan väsyttämille kuuntelijoille.

7. Kiitämme yhteistyöstä seurakun-

tien ja kristillisten yhteisöjen kanssa.
Rukoilemme, että saamme vielä tänä
syksynä uusia yhteistyösopimuksia
medialähetystyön ja työntekijöiden
tukemiseksi.

8. Kiitämme Miia da Silvasta, joka

aloittaa Toivoa naisille -työn kansainvälisenä aluekoordinaattorina, kun

Eeva Vähäsarja jää vuoden lopulla
eläkkeelle. Siunaa työhön perehdytys.
Rukoilemme Miialle yhteistyöseurakuntia, tukijoita ja esirukoilijoita.

9. Pyydämme indonesialaisille voimia

ja viisautta koronan vastaiseen taisteluun. Rukoilemme, että yhä useampi
kuulee radio-ohjelmia, joissa kerrotaan
Jumalan rakkaudesta ja toivosta.

10. Seinäjoen Medialähetyspäivät on
siirretty elokuulle 2021. Rukoilemme
päivien valmistelujen ja toteutumisen
puolesta.
11. Kiitämme Sansan kansallisista
työntekijöistä. Siunaa Oksana Dybaa
Venäjällä, Nenad Hadžihajdicia Kroatiassa, Parastoo Poortaheria Kyproksella sekä uusia työntekijöitä Margarita
Kantoria Israelissa ja Maroun Bou
Rachedia Libanonissa.
12. Rukoilemme Sansan uuden strategian 2021–2025 valmistelun puolesta.
Pyydämme siunausta Sansan hallitukselle ja viisautta päätöksentekoon.

13. Rukoilemme Sirpa Rissasen
puolesta, kun hän aloittaa uutta työtä
Kyproksella, Sansan Lähi-idän viestintäkoordinaattorina. Siunaa ja johdata
muutosten keskellä.
14. Herra, auta Kambodžan perhera-

dio Krusa FM:n työntekijöitä pysymään
terveinä. Anna heille uusia ideoita,
kuinka koskettaa kuuntelijoiden sydämiä korona-aikana.

15. Kiitämme seniorityöntekijöistä.
Anna heille voimia ja terveyttä jatkaa
työtä niin kauan kuin Sinä näet hyväksi.
16. Kiitämme Sansan vapaaehtoisista
aluetyöntekijöistä ja lähettiläistä, jotka
pitävät medialähetystyötä esillä monin
eri tavoin.

Rukous
Rohkeus
Sansan työn vaikutusalue

Evankeliumi
17. Korona on keskeyttänyt useita
koulutus- ja kehityshankkeita Aasiassa.
Rukoilemme viisautta aluepäällikkö
Ilkka Kastepohjalle, kun hän neuvottelee uusista tavoista toteuttaa koulutuksia ja konsultaatioita.
18. Kiitämme Sansan työn ystävistä,
esirukoilijoista ja tukijoista. Rukoilemme, että yhä uudet ihmiset innostuvat
medialähetystyöstä ja saavat sydämelleen työn tukemisen niin rukouksin
kuin taloudellisesti.

Eeva ja Jari Vähäsarja.

24. Rukoilemme Pirkkalassa 14.11.
järjestettävän virtuaalisen Toivoa
naisille -juhlan puolesta. Pirkkalaan
ja Äänekoskelle suunnitellut Suomen
Toivoa naisille -työn 20-vuotisjuhlakonferenssit on siirretty ensi vuoteen.
25. Herra, pyydämme siunausta
syksyn virtuaalisiin Lähetyskiihdyttämö-kokoontumisiin. Johdata niiden
suunnittelussa ja toteutuksessa.

19. Kristillinen mediatyö on vaikeutu-

26. Kroatian Kutinassa sijaitsee turva-

20. Sansan syyskeräys tukee Aasiassa
lähetettäviä raamatunopetusohjelmia.
Rukoilemme, että ohjelmat saavat syventää aasialaisten uskoa ja Raamatun
tuntemusta.

27. FEBC-Thaimaa on saanut puolen
vuoden aikana miljoona palautetta
niiltä, jotka kuuntelevat ohjelmia
Facebookin, YouTuben, WeChatin tai
Messengerin kautta. Herra, siunaa
mediatyötä niin, että se jatkossakin
tavoittaa monia thaimaalaisia.

nut Kiinassa. Rukoilemme yli tuhannen
radioseminaariopiskelijan ja opettajan
puolesta. Pyydämme viisautta niille
kiinalaisille kristityille, jotka kertovat
sosiaalisessa mediassa toivon viestiä
Jeesuksesta.

21. Herra, anna terveyttä Sansan
työntekijöille Suomessa ja maailmalla
sekä kaikille vapaaehtoisille ja työn
tukijoille.
22. Rukoilemme, että koronapande-

paikanhakijoiden vastaanottokeskus.
Rukoilemme yhteistyön ja kirkossa
käyvien turvapaikanhakijoiden puolesta.

28. Rukoilemme, että yhä uudet
seurakunnat innostuvat hakemaan
Sansan yhteisöjäseneksi. Tavoitteemme on, että yhteisöjäseniä olisi vuoden
lopussa vähintään sata.

mia johdattaa ihmisiä kääntymään
Jumalan puoleen. Herra, anna uusien
ihmisten löytää kristillisiä mediasisältöjä, tulla kosketetuksi ja saada
rohkaisua.

29. Sansan tukemat radio-ohjelmat
tuovat toivoa Saharan eteläpuolella
asuville afrikkalaisille viidellä kielellä.
Herra, kutsu yhä uusia alueen asukkaita kuuntelijoiksi.

23. Herra, siunaa ja varjele lähetys- ja

30. Herra, armahda ihmisiä hädässä,
sielunvihollisen ja moninaisten riippuvuuksien kahleissa.

projektityöntekijöitämme, joita ovat
Elina Braz de Almeida, Päivi ja Ilkka
Kastepohja, Eila Murphy, Sirpa Rissanen, Miia da Silva, Mikael Tunér sekä

Kiitos rukoustuestasi!
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Paluupostia

Intialainen kuuntelija:
”Ponnistelunne tuottavat
hedelmää Jumalan kunniaksi”

8
1

2

7

Kuuntelija- ja katsojapalautetta

1

ARABIA ”Olen sairaanhoitajana kansainvälisessä sairaalassa
Egyptissä. Minulla on neljävuotias tytär, joka katsoo SAT-7
Kids -kanavaanne. Minua koskettaa
syvästi, kun ohjelmissanne rukoilette, että
Jumala suojelisi hoitajia koronavirukselta.” SAT-7 Kids

2

FARSI ”Löysin kanavanne jo
jonkin aikaa sitten, ja tuntui
kuin olisin löytänyt kauan kadoksissa olleen ystävän. Katson
ohjelmianne joka yö. Suuren osan 40-vuotista elämääni olen etsinyt totuutta.
Olen puhunut näistä asioista vaimoni ja
tyttäreni kanssa. Haluan löytää oikean
tien, mutten tiedä, onko se jo liian myöhäistä. Rukoilen, että Herra hyväksyisi
meidät. Rukoilen myös Luojalta parantumista kaikille, jotka ovat koronaviruksen
otteessa, että he toipuisivat ja pääsisivät
perheittensä luokse.” SAT-7 Pars

3

5

KHARIA ”Olemme yksinkertaisia maaseudun ihmisiä ja
tehneet aina niin kuin heimomme esi-isät ennen meitä. Emme
ymmärtäneet, että teimme väärin. Aiemmin emme kuunnelleet lainkaan radiota,
mutta kun seurakunnasta kuulimme, että
on olemassa khariankielisiä ohjelmia, se
innosti meitä. Jälkihoitotyöntekijät ovat
myös olleet suureksi avuksi. Kiitos siitä,
että opetatte meille Jumalan sanaa ja
autatte meidät pois vääriltä teiltä. Ponnistelunne tuottavat hedelmää Jumalan
kunniaksi!” TWR-Intia

6

MONGOLI ”Kolme vuotta sitten
avioiduin, ja meillä on kolme
lasta. Mieheni oli ollut aiemmin
naimisissa ja eronnut, kun tapasimme. Hänellä oli valitettavasti tapana
mennä kavereiden kanssa töistä suoraan
juomaan alkoholia. Hyvä, jos joskus meni
kaksi kolme päivää juomatta. Harkitsin
taas kerran eroa, kun kristillisen perheradion ohjelmassa kerrottiin koulutuksesta
nimeltä ”Naisten pyöreän pöydän keskustelu”, joka pidettiin radioaseman talossa.
Ilmoittauduin mukaan. Ensimmäisellä
kerralla en puhunut mitään. Toisella kerralla kerroin miehestäni, joka juo. Muut
naiset ja psykologi kehottivat minua tekemään parhaani perheeni vuoksi. Puhuin
mieheni kanssa ja yritimme keksiä muutosta. Hän päätti soittaa minulle aina ennen töistä lähtöä ja tulla suoraan kotiin.
Parasta on, että lopulta hän päätti mennä
koulutukseen, jonka avulla pääsee eroon
alkoholista. Mieheni myös sanoi, ettei hän
jaksa olla kotona, koska olen usein vihainen ja nalkutan. Päätin, etten aio olla syy

mieheni juomiseen. Tajusin, että minulla
on muiden ihmisten kanssa ongelmia. Nyt
ajattelen päivittäin, mitä voin antaa heille
anteeksi ja miten he voivat antaa anteeksi
minulle.” FEBC-Mongolia

7

OROMO ”Kuuntelen viiden naapurin ja ystävän kanssa jokaisen
ohjelmanne. Ohjelmien vuoksi halusimme tietää lisää sekä
Raamatusta että Koraanista. Etsimme
Koraanista kohtia Raamattua vastaan ja
luimme samalla Raamattua. Sitten tajusimme, että radio-ohjelmissa kerrottiin
totuus. Jeesus on ainoa armollinen Jumala
ja ainoa Vapahtaja. Meistä jokainen antoi
elämänsä hänelle ja nyt olemme kristittyjä. Rukoilkaa turvallisuutemme puolesta.”
Etiopian evankelinen Mekane Yesus
-kirkko

4
5 3

8

TURKKI ”Vanhempani eivät
olleet käyneet kouluja, joten
minunkin koulunkäyntini jäi
muutamaan vuoteen. Minut pakotettiin avioliittoon hyvin nuorena. Nyt
minulla on kolme lasta. Ajat ovat muuttuneet. Muutimme suurkaupunkiin. Vanhin
lapsi on nyt 14-vuotias tyttö. Hän riitelee
kanssamme jatkuvasti enkä tiennyt, mitä
tehdä. Toivoa naisille -ohjelmastanne sain
apua ja nyt tiedän, miten kohdella häntä.
Se auttoi todella paljon, kiitos!” TWR

Perustin ohjelman rohkaisemana kyläämme
naisten Hannaa-rukousryhmän. Yhteinen
rukous tuo meille siunausta.

TWR

GUJARATI ”Kaksi lastamme
ovat jo nuoria aikuisia. Harrastimme epäjumalanpalvontaa
ja olimme kaukana elävästä
Jumalasta. Vaikeuksien tullessa kävimme poppamiesten ja taikojen tekijöiden
luona. Elämä oli kurjaa ja siitä puuttui
rauha. Sitten sairastuimme. En pystynyt
kävelemään, pojalla oli kova kuume ja
mieskin oli sairas. Kävimme sairaalassa ja
poppamiesten luona, mutta emme saaneet
apua. Soitimme kylän pastorille ja pyysimme rukousta. Hän tuli käymään ja toi
seurakunnan vanhimpia mukanaan. He
rukoilivat, me paranimme ja aloimme uskoa Jeesukseen. Heiltä kuulimme Toivon
naisille -ohjelmasta. Kuuntelin säännöllisesti. Sitten me kaikki menimme kasteelle.
Ohjelmasta saa paljon apua perhe-elämään. Perustin ohjelman rohkaisemana
kyläämme naisten Hanna-rukousryhmän.
Yhteinen rukous tuo meille siunausta.
Saamme myös rukoilla maailman naisten
puolesta. Anoppini ei ole vielä kristitty. Rukoilisitteko hänen puolestaan.”
TWR-Intia

4

JAPANI ”Hyviä uutisia tänään:
Minut kastettiin helluntaina!
Kesti vuosia matkata tähän
päivään, jota olin kaivannut
pitkään. Te, rouva Keiko ja FEBC:n ohjelmat, olette ne, jotka tukivat minua, heikkoa minua, näiden vuosien ajan. Halusin
kertoa tämän teille, jotka kerrotte minulle
evankeliumia joka päivä!” FEBC-Japani

6
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”Lähetystehtävä toteutuu,
kun kristityt elävät uskoaan todeksi”
Teksti ja kuva: Sari Savela

A

rto Antturi, 59, aloitti Medialähetys Sanansaattajien
(Sansa) toiminnanjohtajana
syyskuun alussa. Uudessa
tehtävässä ympyrä sulkeutuu, sillä jo
pikkupoikana Antturi sanoi lähetystyöntekijänä elämäntyönsä tehneelle
tädilleen, Anna-Liisa Antturille, että
hänestä tulisi tämän työn jatkaja.
Viime huhtikuussa Antturi siunasi 95-vuotiaana kuolleen tätinsä haudan lepoon.
– Kun hän nousi taivaan kirkkauteen, kapula siirtyi minulle.
Antturi on kasvanut helluntailaisessa kodissa. Hänen isänsä Kai Antturi oli Saalem-seurakunnan saarnaaja
ja myöhemmin johtaja. Lähetystyö oli
vahvasti esillä niin kodissa kuin seurakunnassa.
– Kotona kävi paljon lähetystyöntekijöitä ja opin ajattelemaan, että Kristuksen kirkko on maailmanlaajuinen.
Tätini vietti elämästään 35 vuotta Keniassa ja Tansaniassa.
– Hänen lähettikirjeensä olivat jännittävää luettavaa. Hän oli yksi lapsuuteni sankareista.
Armeijan jälkeen Antturi lähti opiskelemaan teologiaa Helsingin yliopistoon. Vuosia myöhemmin, 37-vuotiaana, hän liittyi perheineen luterilaiseen
kirkkoon ja sai pappisvihkimyksen.

Tavoittavaa mediatyötä
kumppaneita tukien

Antturille lähetystyö on osallistumista
siihen, mitä Jumala tekee.
– Kirkko on lähetetty kertomaan
hyvää sanomaa kaikille.
– Enää ei tarvitse ajatella lähetystyötä erillisenä työmuotona, jota seurakunnat muistaessaan harrastavat,
vaan lähetystyö nähdään kokonaisvaltaisesti kirkon ja seurakunnan perustehtävänä kaikkialla.
– Lähetys toteutuu kotiovella, naapuristossa, työpaikalla, mediassa, siis
kaikkialla, missä ihmiset kohtaavat
toisiaan. Lähetystehtävä toteutuu, kun
kristityt elävät uskoaan todeksi, Antturi painottaa.
Perinteisissä lähetyskohteissa on
viime vuosikymmeninä siirrytty teke-

mään työtä kumppanien kautta. Kun
paikalliset seurakunnat ja yhteisöt seisovat omilla jaloillaan, on luontevaa,
että työn painopiste siirtyy kumppanien auttamiseen ja tukemiseen lähettien lähettämisen sijaan.
Medialähetystyö on perusluonteeltaan kumppanien kautta tapahtuvaa
työtä. Koska media toimii kielen kautta, tarvitaan paikallisia ihmisiä, jotka
hallitsevat kielen hyvin.
– Erilaisissa avustavissa ja tukitehtävissä voi hyvin olla lähetettyjä
työntekijöitä, joilla on jotain erityisosaamista.

kertoa vakuuttavasti.
Antturi pitää mahdollisena yhteistyön tiivistämistä muiden järjestöjen
kanssa, mikäli yhteisiä kiinnostuksen
kohteita ja mahdollisia kustannussäästöjä löytyy. Sen sijaan ajatukselle kirkon virallisten lähetysjärjestöjen yhdistämisestä hän ei lämpene.
– Itsenäisillä järjestöillä on aina
mahdollisuus halutessaan neuvotella
toistensa kanssa yhdistymisestä, mutta siihen en usko, että jokin ulkopuolinen taho ryhtyy yhdistämään järjestöjä. Kullakin järjestöllä on oma paikkansa.

Sairaus mursi ja muutti

Toivon, että voin olla
Jumalan virrassa
tässä tehtävässä ja voin
osaltani luoda edellytyksiä
työlle ja sen etenemiselle.
Mahdollisuudet kasvuun

Sansalla on Antturin mielestä ainutlaatuinen tilaisuus juuri nyt, kun koronakevät avasi kirkossa kaikkien silmät
medialähetykselle.
– On entistä tärkeämpää kertoa selkeästi, mitä median kautta lähetetty
evankeliumi saa aikaan siellä, missä se
otetaan vastaan. Kaikille – edes kirkon
päätöksentekoon osallistuville – se ei
tänä päivänä ole itsestään selvää.
Antturi uskoo myös, että medialähetystyöllä on mahdollisuuksia merkittävään kasvuun.
– Meidän tulee entisestään terävöittää viestiä niille suomalaisille, jotka eivät vielä ole tukijoita, mutta joiden sydäntä Jumala haluaa koskettaa medialähetystyön asialla ja joille evankeliumin levittäminen on tärkeää.
– Sansan työ tavoittaa laajasti ja on
vaikuttavaa. Sen avulla voidaan sekä
tukea paikallisia kristittyjä että kertoa
evankeliumia Kristuksesta niille, jotka eivät häntä tunne. Olennaista olisi,
että työn vaikuttavuudesta osattaisiin

Alkuvuodesta Sansan hallituksesta oltiin yhteydessä Arto Antturiin ja
häneltä tiedusteltiin mahdollista kiinnostusta toiminnanjohtajan tehtävään.
Hetken mietittyään mies vastasi myöntävästi. Sovittiin haastattelusta, mutta
sitten iski korona. Antturi ja hänen
vaimonsa Tiina sairastuivat molemmat – vaimo lievästi ja mies vakavasti. Lukuisat kristityt liittyivät vaimon
käynnistämään esirukouskampanjaan
Arton parantumisen puolesta.
– Kun hiljaisella viikolla makasin
Meilahden sairaalassa vakavasti sairaana, se oli kuin läpivalaisu minulle.
Olin hyvin heikko ja väsynyt. Viikon
alussa ei tiedetty, selviäisinkö. Käänne parempaan tapahtui hyvin hitaasti.

Raamattu on Antturille ehtymätön lähde
ja pohjaton aarrearkku.
– Samassa huoneessa oli kaksi somalimiestä, jotka pitivät kiinni rukoushetkistään. He rukoilivat hiljaa.
Siellä mietin omaa rukoustani. Huomasin, että säännöllinen hetkirukous
oli sairaana liian vaativaa. Samalla
kuitenkin kaipasin sitä. Sairaan ihmisen rukous on hyvin heiveröistä. Jäljelle jäi vain vaivainen huokaus, mutta se
riitti. Jumala otti sen vastaan.

Antturi kertoo kokeneensa sairaalassa eräänlaisen uudistumisen.

Työntekijät ja vapaaehtoiset
yhdessä

Toukokuussa Sansan hallitus päätti valita Arto Antturin Sansan uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hänen edeltäjänsä
Juha Auvinen jää eläkkeelle vuodenvaihteessa.
– Kutsu, jonka olen saanut, on vakava ja vaativa. Toivon, että voin olla
Jumalan virrassa tässä tehtävässä ja
voin osaltani luoda edellytyksiä työlle ja sen etenemiselle.
– Iloitsen suunnattomasti Sansan
sitoutuneista ja osaavista työntekijöistä, vapaaehtoisista ja tukijoista. Yhdessä työmme on mahdollinen.
Arto Antturin sydämellä on myös
laaja vapaaehtoisten joukko. Hän toivoo, että yhteistyö heidän kanssaan
voisi entisestään vahvistua.
– Pidän heidän panostaan erittäin
tärkeänä ja haluan kiittää työstä, jota
he ovat sitoutuneesti tehneet.

Voimaa rukouksesta ja eväitä
Raamatusta

Rukous on Sansan työn ytimessä. Myös
uusi toiminnanjohtaja luottaa rukoukseen.
– Rukoilijana äitini Sisko Antturi
on esikuvani. Hän on elänyt kädet tiskivadissa ja suullaan kiittänyt Jeesusta. Hän on rukoileva ihminen, joka on
esimerkillään opettanut meitä lapsia.
– Uudessa tehtävässä rukoilen uudenlaista viisautta sanoittaa evankeliumi tämän ajan ihmiselle, ettei evankeliumin leviäminen jäisi meistä kiinni. Koska tiedämme, että evankeliumi
on Jumalan voima. Se tuo elämän ja
vapauttaa ihmisen.
Raamattu on Antturille ehtymätön
lähde ja pohjaton aarrearkku. Jos uusi
toiminnanjohtaja kaipaa sanasta rohkaisua lähetystyöhön, hän ottaa esille
Jeesuksen pitkän jäähyväispuheen Johanneksen evankeliumissa.
– Siinä Jeesus on lähdössä pois,
mutta antaa seuraajilleen tehtävän ja
varustaa heidät, siis meidät, tehtävää
varten lupaamalla Pyhän Hengen.
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Arto Antturi
Kuka?

Pitäjänmäen kirkkoherra 2015–2020.
Vihitty papiksi vuonna 1998. Sitä ennen työskenteli kymmenen vuotta
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tutkijana ja assistenttina.
Opiskellut ja työskennellyt Yhdysvalloissa ja Irlannissa.
Toisen kauden kirkolliskokousedustaja.
Naimisissa, kolmen aikuisen tyttären isä ja kahden lapsenlapsen vaari.
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Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien
Putiikkiin!

Monta tapaa ostaa
Putiikista!
1) www.lahetyskauppa.fi
2) Sähköpostilla pirjo.hyovalti@sansa.fi
3) Puhelimitse 050 564 3541
(ma–pe klo 10–15)

Kun teet ostoksesi Putiikista, olet mahdollistamassa
ilosanoman ja avun viemisen sinne, missä sitä eniten tarvitaan.
Nyt on hyvä aika hankkia lukemista syksyn pimeneviin iltoihin tai miettiä jopa joululahjoja. Selaile ja
tee löytöjä – anna hyvän kiertää!

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

Huom! Muistathan tehdä joulutilauksesi hyvissä ajoin,
jotta ehdimme toimittaa lähetyksen ennen joulua.

sansa.fi

UUTUUKSIA JA TARJOUKSIA
(10) Sansan adressi 12 €
UUTUUS!
Kannessa teksti: Lämmin osanotto. Sisällä teksti: Muistoa kunnioittaen. Muistolauseet: 1. ”Minä
lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua
matkalla ja viemään sinut siihen
paikkaan, jonka olen sinulle varannut.” 2. Moos. 23:20. 2. ”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän.” Ps. 34:19. 3.”Sinun
kädessäsi ovat elämäni päivät.”
Ps. 31:16. 4. Ilman muistolausetta. Voi itse kirjoittaa tai pyytää
saada haluamansa tekstin. Kuva
Hilpi Jenu.
(11) Riitta Lemmetyinen
Pieniä ihmeitä 25 € UUTUUS!
Riitta Lemmetyisellä on taito
10

18

kirjoittaa vakavista asioista lämmöllä ja ilman saarnanuottia.
Jukka Norvanto
(12) Taivashetkiä 29 € UUTUUS!
Sana vuoden jokaiselle päivälle.
(13) Päivän Tunnussana 2021
6,50 € ja 7,80 € UUTUUS!
Vuoden jokaiselle päivälle kaksi
raamatunlausetta. Kartonki, pienempi koko: 8 cm x 12 cm. Kartonki, isompi koko: 16,50 cm x
11,50 cm.
(14) EtCetera kuoro &
Pekka Simojoki
Näitä aikoja varten, cd 20 €
UUTUUS!
(15) Joulusanoma 2020 6 €

Osallistut arvontaan,
jos asioit 30.11. mennessä!

UUTUUS!
Suomen Raamattuopiston Säätiön joululehti.

VOITOT:

(16) Heijastin 10 € /kpl tai 15
€/2 kpl TARJOUS!
Designheijastin on kansainvälisesti tunnetun jalkinesuunnittelijan Terhi Pölkin hyväntekeväisyystyö. Ajatuksena on antaa
ääni äänettömille. Ihmiskaupan
vastaisen työn tunnus, Kätketyt
aarteet -työn tukemiseksi.

1) Ekoradio
2) Näitä aikoja varten cd, EtCetera kuoro &
Pekka Simojoki
3) Jouluinen yllätyspussi
4) Villasukat aikuiselle
5) Sansan lautasliina
Kun asioit Putiikissa tai lähetät lomakkeen
30.11.2020 mennessä, olet mukana arvonnassa.
Voit osallistua myös pelkästään arvontaan, lomake
seuraavalla sivulla.

(17) Pipo 12 €
Materiaali pehmeä puuvillajersey, sisältää n. 5 % elastaania.
Hengittävä ja kevyt kangas. Värit:
Punainen tai harmaa. Sydäntunnus. TN-tuote.
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ÄÄNITTEITÄ

KORTTEJA

(18) Raamattu kannesta kanteen -ohjelman opetuksista
cd-levyt MP3-muodossa: Uusi
testamentti (624 luentoa) 130
€, Vanha testamentti (810 luentoa) 140 €. TARJOUS! Uusi ja
Vanha testamentti yhdessä ostettuina 240 €.

Sansan hengelliset joulukortit
1-osaiset:
(1) Joulun ihme, kannessa: Siunattua Joulua, takana: ”Tänään
on teille Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. ” Luuk. 2: 11
UUTUUS!
(2) Joululaulu, kannessa: ”Valosi,
Jeesus loistaa suo ja jouluriemu
meille tuo!” VK 32. Takana: Joulurauhaa ja siunattua Uutta Vuotta!. Kuva: Hilpi Jenu.
UUTUUS!
(3) Joulun rauhaa, kannessa:
Joulun rauhaa! Takana: ”Maailman vaivaan syntyi Herra taivaan. Kristityt riemuitkaa päällä
maan.” (VK 35:1). Kuva: Shutterstock.
(4) Den stora glädjen (ruotsiksi)
kannessa: God jul och Gott nytt
år! Takana: ”Ära ske Herran nära
och fjärran!” Psalmbok. 28:1.
Kuva: Shutterstock.
(5) Liitutaulu, Kannessa teksti:
Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä...Takana teksti: Siunattua
Jeesuksen syntymäjuhlaa ja hyvää uutta vuotta. Kuva: Shutterstock.
(6) Joulutervehdys kuudella kielellä. Kielet: suomi, ruotsi, englanti, arabia, hindi, kroatia. Kuva:
Shutterstock.

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon
Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelman pohjalta kirjoittamia Raamattu elämään -sarjan
kirjoja on ilmestynyt 54.
TARJOUS! Koko sarja 540 €
(Yksittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Muukalaiset matkalla 17,90 €
1. ja 2. Pietarin kirja
Jukka Norvanto
Hedelmistään puu tunnetaan
25 €
Aadamista alkaen 5 € TARJOUS!
Rajatonta rakkautta 4 €
TARJOUS!
Tahtoisin olla hyödyksi 3 €
TARJOUS!
(19) Tahtoisin antaa anteeksi
2 € TARJOUS!
Juha Vähäsarja
Joka päivä.
Varjelet tieni 25 €
Lapsen lailla 15 € TARJOUS!
(20) Lupaus kantaa 15 €
TARJOUS!
Eero Junkkaala
(21) Onko mitään järkeä uskoa
Jumalaan 27 € UUTUUS!
Arkeologian aarteita 29 €
UUTUUS!
Katsaus Israelin uusimpiin
kaivauksiin.
Keijo Rainerma
(22) Eteenpäin 28 € UUTUUS!
Pientä puhetta Paavalista ja
pelastuksesta.
Laupias Samarialainen 25 €
UUTUUS!
Mailis Janatuinen
Katso minuun pienehen 29 €
Lapsuusmuistoja 50-luvulta.
(23) Purppura virsikirja
lisävihkolla 17,90 €
Mukana katekismus ja jumalanpalvelusliitteet.

2-osaiset (sisältää kirjekuoret):
(7) Joulun Sanoma, sisällä Evankeliumi Luukkaan mukaan
2:1–20 ja toivotus Rauhallista

Viisikielinen, 25 € (isompi koko)
tai 20 € (pienempi koko)
Noin 800-sivuinen laulukirja.
Yli 400 laulua, joissa korostuvat
herätys, luottamus Jumalan sanaan sekä lohdutus ja ilo kaikille
tarjolla olevasta pelastuksesta
Jeesuksessa Kristuksessa. Sisältää tekijäluettelon. Sansa on yksi
julkaisijoista.

TARJOUKSIA
Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 5 €
Israelissa, maailmalla, kotimaassa. Kuljettaa medialähetystyön matkassa, johdattaa
Raamatun maisemiin, juutalaisiin juhlapyhiin ja raamatunkertomuksiin. Sopii myös raamattu- ja rukouspiirien työs-
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Lähetyskauppa Putiikin
verkkosivuilla osoitteessa

lahetyskauppa.fi

on lisää Sansan joulu- ym.
kortteja.
Enemmän kuin kauppa!
Joulua jaSiunattua Uutta Vuotta.
UUTUUS!
(8) Joulukirkkomatka Sisällä:
”Kunnia Jumalalle korkeuksissa,
ja maassa rauha ihmisten kesken,
joita kohtaan hänellä on hyvä
tahto!” (Luuk. 2:14) sekä: Rauhallista joulua ja siunattua uutta
vuotta! Kuva: Shutterstock.		
(9) Rauhallista Joulua! teksti:
Rauhallista Joulua! Sisällä teks-

kentelyyn. Julkaisijana Sansa.
Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 €
Vie lukijansa ihmiskaupan maailmaan Euroopassa ja erityisesti
Kyproksessa, jossa kirjoittaja on
työskennellyt ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa keskuudessa.
Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 €
Tämä kirja kertoo V. Koskisen värikkäästä ja vaiherikkaasta elämästä.

LAHJAKIRJOJA
Sari Savela
Toivoni on 17,90 €

ti: ”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän
kantaa valtaa harteillaan, hänen
nimensä on ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” (Jes.
9:5). Lisäksi Rauhallista Joulua
ja Siunattua Uutta Vuotta! Kuva:

Shutterstock.
Joulukorttien hinnat
1-osaiset: 0,90 €/kpl, 6,50 €/10
kpl, 15 €/25 kpl, 27 €/50 kpl, 50
€/100 kpl
2-osaiset (sis. kuoret): 1,20 €/kpl,
10 €/10 kpl, 20 €/25 kpl, 35 €/50
kpl, 65 €/100 kpl.

Riitta Lemmetyinen
Kyynel ja kiitos 25 €

Kymmenen käskyä 12 €

LAPSILLE JA VARHAISNUORILLE
(24) Vauvan oma rapinaraamattu 9,90 € UUTUUS!
Pehmokirja rapisevalla kannella.
Sisältää lauluksi mukaillun Psalmin 139 ajatuksen laululeikkinä.
Koko 13,5 cm x 13,5 cm.
Marja Sevón
(25) Täällä on Jeesus 12 €
Kuka minut teki? 12 €
Kuvakirja pienille lapsille.
Charlotte Thoroe - Gill Guile
(26) Parhaita Raamatunkertomuksia 19 €
Sophie Piper – Angelo Ruta

Tracy Leininger Craven
Vaara vuorilla 19 € TARJOUS!
Sopii nuorille.

MUSIIKKIA
EtCetera kuoro &Pekka Simojoki
Näitä aikoja varten, cd 20 €
UUTUUS!
Pekka Simojoki			
Farsi Nordic Praise, cd 15 € /kpl
tai 100 € /10 kpl TARJOUS!
Sansan tuottama Pekka Simojoen Nordic Praise -levy farsin
kielellä. Laulajana mm. Gilbert
Hovsepian.
Nordic Praise, cd 15 € TARJOUS!
Englanninkielinen Ylistys-levyn
kansainvälinen versio. Heprean-
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Pekka Laukkarinen
Unelmia cd 12 € TARJOUS!
Gloriaa cd 10 € TARJOUS!

SANSA-TUOTTEITA
(27) Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa lyhytaaltoaluetta. Veivigeneraattorilla ladattava akusto. Ei sisällä
pattereita, joita voi tarvittaessa
laittaa kolme.
(28) Plasmasytytin 29 €
Sähkökäyttöinen, ladattava, mukana USB-kaapeli. Sansan logo.
Lahjapakkaus.
Pellavapyyhkeet 17 € /kpl tai 2
kpl/ 29 € TARJOUS!
Laadukas, kotimainen Jokipiin
Pellavan tuote. Kaksi pyyhettä lahjarasiassa. Koivikko- tai
sydänkuvio harmaan sävyissä,
koko 45 cm x 55 cm. Mukana
Sansan tunnus.
Puuvillakassi 4 € tai 10 €/3 kpl
TARJOUS!
Laadukas, ekologinen. Sopii kantohihnamitoituksen ansiosta
kädessä tai olalla kannettavaksi.
100 % puuvillaa. Koko n. 38 cm
x 42 cm. Väri punainen.
Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa tai Teille on
syntynyt Vapahtaja. Värit: tummanpunainen ja -vihreä. Sisältää
20 kpl.
Muut servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan
yhdessä, Siunaus matkassasi ja

Ole Jeesus kanssamme. Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja, valkoinen, limetinvihreä.
Sisältää 20 kpl.
Lautasliinat 4,50 €–5,90 €/pak.
Hinta koon mukaan, koot 33 cm
x 33 cm tai 40 cm x 40 cm. Teksti: Siunaa Jeesus ruokamme, ole
aina luonamme. Toisistamme kiitämme. Siunaa myöskin päivämme. Tai: Siunaa Jeesus ruokamme,
ole aina luonamme. Auta meitä
muistamaan, että kaiken sulta
saan. Värit: keltainen, viininpunainen, valkoinen, joulunpunainen. ja -vihreä Sisältää 20 kpl.

(sydäntunnus). Sisältää 20 kpl.

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

MUITA TUOTTEITA

TOIVOA NAISILLE
-TUOTTEITA
(29) Muistivihko 6 € UUTUUS!
Kaunis kierrevihko muistiinpanoja varten. Sisältää yhdeksän
kuvaa ja jokaisella sivulla sydäntunnus.
Tuubihuivi 5 €
Väri valkoinen tai punainen. Sydäntunnus. Toivoanaisille.fi
(30) Orvokkikortti (2-osainen) 5
€ /5 kpl/20 €
Toivoa Naisille -työn tukemiseen, aidoista orvokeista. Sisältää kirjekuoren. Tekijä Tuula
Jäppinen.
Kahviliinat 4,20 €/pak. Värit punainen ja painatus valkoinen tai
valkoinen ja painatus punainen

(31) Käsidesi Lotus 3,50 €
UUTUUS!
Putkilomainen (8ml), suihkutettava nestemäinen puhdistusaine. Puhdistaa ja virkistää kädet,
desinfioiva vaikutus. Teksti toivoanaisille.fi sydänlogolla. Valmistettu Kiinassa.
Kynä 3 €
Tyylikäs kuulakärkikynä. Teksti:
toivoanaisille.fi. Väri tummanpunainen.

(32) Adventtikalenteri 2020
8,00 € UUTUUS!
Joulumetsä.
Vuoden 2020 adventtikalenteri
on Anita Polkutien ja Pia Perkiön
yhteistyö. Iloinen ja värikäs kuva
sekä luukkujen runot ilahduttavat aikuistakin. Kalenterin kuva
täydentyy ja runomuotoinen tarina etenee luukkujen auetessa.
Takasivulla on aiheeseen johdattava runo ja kuva, jonka lapsi voi
värittää. Suomen Lähetysseuran
julkaisema.
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.
(33) Turvalamppu 21 €
Monikäyttöinen lamppu, jonka
voi magneetilla kiinnittää esim.
auton konepeltiin. Mukana hätävalo, turvavyöleikkuri ja ikkunaiskuri. Tarpeellinen varuste

kaikkiin autoihin! Sisältää
AA-paristot (2 kpl).
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Seimet
(34) Miniseimi 5 €
Kuusenkoriste. Koko: 5 cm
x 6 cm. Oliivipuusta.

28
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Pizzakaulin 8 €
Erittäin kätevä pizzan
leivontaan ja kaulimiseen.
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Voiveitsi 3,80 €
Sydänkuviolla ja katajasta.
(35) Puurolusikka 5 € /7 €
Koko: 18 cm/ 25 cm.
Kierrätyskassi 19 €
UUTUUS!
Laadukkaasti toteutettu ja tyylikäs kierrätyskassi, varustettu
vetoketjulla. Sisällä pikkutasku
esim. lompakolle. Koko 42 cm
x 31 cm x 14 cm. Värit: vihreä
tai keltainen. Moneen käyttöön,
esim. retkeilyyn, uimarannoille.
Käsityötä, tekijä Ritva Manninen.
Tuotto medialähetystyölle.
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(36) Pieni pirteä kierrätyskassi
12 € UUTUUS!
Tyylikäs, pirteä ja ekologinen
kierrätyskassi. Laadukkaasti toteutettu. Kova pohja ja vetoketjulla varustettu. Moneen käyttöön, esim. retkeilyyn, uimarannoille. Koko: 32 cm x 21 cm x 9
cm. Värit: vihreä tai keltainen.
Käsityötä, tekijä Ritva Manninen.
Tuotto medialähetystyölle.
Villasukat 20–25 €/pari
Kauniita, hyvälaatuisia, työn
ystävän tekemiä sukkia.
Sekä miehille että naisille.
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KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:

Sansan 1-osaiset joulukortit:
1. Joulun ihme ______ kpl, (Uutuus!) 2. Joululaulu______ kpl (Uutuus!), 3. Joulun rauhaa _______ kpl
4. Den stora glädjen (ruotsiksi) ______ kpl, 5. Liitutaulu, ______ kpl, 6. Joulutervehdys kuudella kielellä _____ kpl.
Sansan 2-osaiset joulukortit:
7. Joulun Sanoma ______ kpl (Uutuus!), 8. Joulukirkkomatka ______ kpl, 9. Rauhallista Joulua! ______ kpl.
MUUT TUOTTEET

NIMENI
Lähiosoite
Postinumero ja toimipaikka
Puhelin

Sähköposti

Tilaan Lähde-lehden (ei Pohjoismaiden ulkopuolelle):
kestotilauksen (34 €/vuosi),
vuosikerran (39 €/vuosi),
yhden näytenumeron.
Osallistun vain arvontaan.
Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta
sansa.fi/asiakasrekisteri.

Medialähetys
Sanansaattajat
maksaa
postimaksun

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Arvonnassa ovat mukana 30.11.2020 mennessä Putiikissa asioineet tai lomakkeen täyttäneet. Tarjoukset voimassa 31.12.2020 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 050 564 3541/Putiikki, s-postitse: pirjo.hyovalti@sansa.fi tai kotisivun kautta: joko sansa.fi tai lahetyskauppa.fi.
Lähetyskauppa Putiikki, Munckinkatu 67, Hyvinkää. Huom! Myymälä on toistaiseksi suljettu koronavirusepidemian vuoksi. Seuraa kaupan tiedotteita os. lahetyskauppa.fi

15

Lähde 3/2020

Martta ja Maria täydensivät
toisiaan

LÄHTEELLÄ Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun kuulet näiden sisarusten nimet? Ehkäpä se, että Maria
halusi kuunnella Jeesusta ja Martta hääri kotiaskareissa, kun Jeesus opetti. Helposti tästä teemme päätelmät,
että Maria halusi olla lähellä Jeesusta ja Martta halusi palvella Jeesusta ja tehdä käytännöllisiä asioita.

ukka Norvannon Köyhien
evankeliumi -kirjassa kerrotaan tapauksesta, jossa vierailevia puhujia oli saapunut
kodissa järjestettyihin seuroihin. Sillä
kertaa käytiin läpi Martan ja Marian
raamatunkohtaa. Mariaa he olivat kehuneet, ja Martta sai heidän tuomionsa. Seurojen jälkeen totuttuun tapaan
odotettiin kutsua kahvipöytään, mutta
sitä ei kuulunut. Kun sitä varovaisesti
tiedusteltiin, niin emännät vastasivat,
että he olivat ryhtyneet Marioiksi.

Teemme ja touhuamme kaikenlaista, mutta emme ole
Jeesuksen lähellä kuuntelemassa, mitä hän haluaisi
meidän tekevän.
Kertomus korostaa elämän tärkeysjärjestyksen merkitystä. Vuosikymmen
sitten tapasin mieheni kristillisessä Kotisataman Deitissä verkossa. Kummallakin luki profiilissa, että ”jos Jeesus on
sinulle ykkönen, niin jatka lukemista.” Elämän tärkeysjärjestys oli selvä molemmille.
On helppo kuvitella, että kun Jeesus tuli kylään Martan ja Marian luo,
niin mukana seurasi myös paljon muuta väkeä. Vähintään ne 12 opetuslasta, mutta luultavasti enemmänkin. Ei
ihme, että Martalla oli kova kiire ja pinna kiristyi. ”Vain parasta Jeesukselle ja hänen seuralaisilleen”, uskon Martan ajatelleen. Sitten hän näki siskonsa, joka
vain istui Jeesuksen jalkojen juuressa,
kun kiire oli pahimmillaan. Onko siis
ihme, että Martta meni kertomaan Jeesukselle: ”Herra, etkö lainkaan välitä siitä,
että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi
minua.” (Luuk. 10: 40b)
Martta huolehti, että jokaiselle löytyisi istuinpaikka ja kaikille riittäisi syötävää. Marialle riitti, että Jeesus

oli lähellä. Martta luuli palvelevansa
Herraa parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka joutui vetäytymään Jeesuksen seurasta eikä kuullut hänen tärkeitä sanojaan. ”Mutta Herra vastasi: ’Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin
monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta
häneltä pois.’” (Luuk. 10: 41–42)

Sari Savela

J

Elina Karonen

Kun Jumala puhuu, minä kuuntelen

Voimme luulla palvelevamme Jeesusta
parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme ja touhuamme kaikenlaista, mutta emme ole Jeesuksen lähellä kuuntelemassa, mitä hän haluaisi meidän
tekevän. Nyrkkisääntönä voisi olla,
että kun Jumala puhuu minulle, minä
kuuntelen. Se, että Herra haluaa viettää
aikaa kanssani, merkitsee enemmän
kuin tekoni hänelle. Rukous, Raamatun lukeminen, ylistäminen, Jumalan
läsnäolossa oleminen, yhteys ja sama
sydämensyke. ”Enää en elä minä, vaan
Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi
henkensä puolestani.” (Gal. 2: 20)
Kun vietämme aikaa yhdessä, Jumala puhuu meille aina vaan lisää.
”Minun lampaani kuulevat minun ääneni
ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.”
(Joh. 10: 27) Hän antaa ymmärrystä tai
tietoa asioista, hän rauhoittaa mielesi
ja niin edelleen. Ei Raamattu turhaan
neuvo menemään rukouskammioosi.
”Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi
ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa.” (Matt. 6: 6a, vuoden 1938 käännös)

Tärkeysjärjestys löytyy

Jeesus haluaa hoitaa ja parantaa haavasi. Hän eheyttää sinut siihen Jumalan lapsen asemaan, jonka hän on sinulle varannut. Hän rakastaa sinua ja
haluaa pitää sinut oikealla tiellä kohti
iankaikkista iloa. Kuuntelemalla Jeesusta kykenemme asettamaan arjen
asiat tärkeysjärjestykseen. Jumala on
varannut juuri sinulle sopivat tehtävät, ja hänen ikeensä on hyvä kantaa.
Tekemällä toiselle tarkoitettuja tehtä-

Jos kaikki ryhtyisivät Marioiksi, kahvipöydässä ei ehkä olisi mitään tarjottavaa.
viä viemme oikealle tekijälle tarkoitetun siunauksen. Me saamme kasvaa
Jumalan tuntemisessa. Hengellinen
kasvumme tapahtuu Jumalan johdattamassa järjestyksessä, ei meidän itse
luomassamme järjestyksessä.

Tekemällä toiselle
tarkoitettuja tehtäviä viemme oikealle tekijälle
tarkoitetun siunauksen.
Palataan vielä Marttaan ja Mariaan.
Olipa kyse toimeliaasta käytännön naisesta tai oppimishaluisesta Jeesusta rakastavasta naisesta, Jeesuksella riitti
rakkautta heille molemmille. Erilaisine
piirteineen ja ominaisuuksineen Martta ja Maria täydensivät toisiaan, eikä
kumpikaan ollut toista vähäisempi.
Jeesus ohjasti lempeästi Marttaa ymmärtämään, miten tärkeän osan Maria
oli valinnut, eikä kieltänyt tätä tule-

masta oppilaakseen – mikä tuohon aikaan ei ollut mikään itsestäänselvyys.
Näin tekemällä hän ei suinkaan väheksynyt Martan vaivannäköä, vaan
pikemminkin halusi neuvoa tätä luopumaan turhanpäiväisestä stressaamisesta. Kenenkään ei sopinut näännyttää itseään puurtamisella – ei edes Jeesuksen vuoksi. Levähtäminen Vapahtajan jalkojen juuressa oli kaikki, mitä
tarvittiin – silloin ja nyt.
Ihmeinen risti, pelastuspaikka, ihmeinen syli Vapahtajan. Sinne voi aivan heikkona tulla, kuormansa jättää Herralle saa.
Kaiken saa jättää, juurelle ristin, itkeä
siinä avutonna. Luotaan ei heitä, kasvojaan
peitä, tuo Paimen hellä, armahtava.
Uupuneet sielut tulla myös saavat, Jeesuksen luokse murheinensa. Langenneet
nostaa, heikkoja kantaa, ihmeinen voima
Vapahtajan.
Ihmeinen risti, pelastuspaikka, verinen risti, vapahtava. Iloitse siitä, oi sielu kiitä, armon kun tämän lahjaksi saat.
Helmi Nieminen: Ihmeinen risti.
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Inkerin kirkko viestii monikanavaisesti, jotta kaikki saisivat kuulla
KIRJE KENTÄLTÄ Toisinaan lankapuhelin tavoittaa parhaiten, toisinaan taas sosiaalisen median kanavat.
Teksti: Kristiina Ojala, kuvat: Kristiina
Paananen ja Ilkka Kastepohja

J

umala laski 1970-luvun alussa joidenkin uskollisten sydämelle halun viedä evankeliumi rautaesiripun taakse.
Media ja aluksi erityisesti radio-ohjelmat olivat erinomainen väline siihen.
Sansa perustettiin vuonna 1973,
ja ensimmäinen ohjelmakieli oli venäjä. Sansa kustansi venäjänkielisten ohjelmien tuotannon, ja ohjelmat
lähetettiin Monte Carlossa sijaitsevalla lähettimellä Neuvostoliittoon.
1990-luvulla rautaesiripun romahdettua tuli ajankohtaiseksi tukea Inkerin kirkon mediatyötä. Kumppanuus
on jatkunut tähän päivään asti, ja viime vuosina Sansan Venäjällä tapahtuvan mediatyön keskiössä onkin ollut
Inkerin evankelisluterilaisen kirkon
viestintätyön tukeminen ja erityisesti
televisio-ohjelmat Karjalassa.
Miten pieni luterilainen kirkko
pitää työtään ja evankeliumia esillä
tänä päivänä Venäjällä? Kysyin asiaa

Korona-aikana
monien seurakuntien jumalanpalvelusten
suoratoiston ovat tehneet
nuoret ja nuoret aikuiset.

Korona-aikana Inkerin kirkon viestintä sosiaalisessa mediassa on kasvanut ja kirkon
nettisivut täytyy uusia niin, että ne soveltuvat paremmin myös kännykästä luettaviksi.
Kuvassa Sansan Aasian aluepäällikkö Ilkka Kastepohja ja Inkerin kirkon viestintäosaston koordinaattori Darja Shkurlyatevalta.
Inkerin kirkon viestintäosaston koordinaattorilta, Darja Shkurlyatevalta.

Viestintä avainroolissa kirkossa

”Viestintä on tärkeä osa Inkerin kirkon
strategiaa. Osastomme vastaa kirkon
nettisivuilla (elci.ru) olevasta sähköisestä osoitteistosta, ylläpitää liturgista
kalenteria ja tapahtumakalenteria, piis-

pan kalenteria ja lisäksi nyt pandemian
aikana kalenteria online-lähetyksille.
Viestimme kolmella kielellä; venäjäksi,
suomeksi ja englanniksi. Neljästi vuodessa julkaisemme ja jaamme Inkerin
kirkko -lehteä venäjän ja suomen kielillä. Pidämme yllä Inkerin kirkon uutisryhmiä sosiaalisessa mediassa, kuten
VKontaktessa, Facebookissa, Twitteris-

sä ja Instagramissa. Autamme seurakuntiamme luomaan omat nettisivunsa ja tuemme heitä yhteydenpidossa
keskustoimiston suuntaan. Teemme
kyselyjä ja laadimme infograafeja kirkon elämästä.
Oma tehtäväni Inkerin kirkon
viestintäosaston koordinaattorina on
huolehtia siitä, että kaikissa kirkon
mediakanavissa on nähtävissä ajankohtainen tieto ja että kaikki seitsemän hiippakuntaa ovat tasapuolisesti edustettuina kirkon viestinnässä.
Huolehdin siitä, että tiedotamme erityisesti pienimmistä ja syrjäisemmistä
seurakunnista. Olen myös venäjänkielisten Inkerin kirkko -lehden ja nettisivujen vastaava toimittaja.
Tällä hetkellä viestintäosastolla on
kokoaikaisesti lisäkseni töissä vain
sihteeri. Lisäksi meillä on someasiantuntija, kaksi henkilöä vastaamassa
suomenkielisestä työstä ja yksi henkilö vastaamassa englanninkielisestä työstä. Teemme parhaamme kehittääksemme seurakuntien vapaaehtoisten toimittajien verkostoa. Korona-aikana monien seurakuntien
jumalanpalvelusten suoratoiston ovat
tehneet nuoret ja nuoret aikuiset. Heille tekniikka on tuttua, heillä on käytössään nopea internetyhteys ja he
osaavat tallentaa korkealaatuista kuvaa ja ääntä. Vapaaehtoisista on suuri
apu. Esimerkiksi jokin aika sitten, kun
osaston sihteeri oli lomalla, vapaaehtoinen Kazanista ylläpiti kirkon kalenteria VK.com-sivuilla.

Eri mediamme
eroavat toisistaan
muodollisuudessa ja nopeudessa.

Inkerin kirkko -lehden toimituspalaveri koolla. Taustalla
näkyy kirkon edellinen piispa
Aarre Kuukauppi.

Viestintämme päämääränä on kertoa, keitä olemme, kenelle kuulumme,
mihin uskomme ja kuinka elämme.
Meillä on kolme päätavoitetta. Autamme kirkkomme jäseniä saamaan
kokonaisvaltaisen kuvan Inkerin kirkon elämästä. Kirkon jäsenten täytyy
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Sansan sidosryhmäpäällikkö (ulkomainen työ) Kristiina Ojala ja Inkerin kirkon Karjalan tasavallan tiedottaja Oksana Dyba Eremitaasin edustalla Pietarissa. Oksana
Dyba on myös Sansan kansallinen työntekijä.

tietää, kehen ottavat yhteyttä missäkin asiassa, mitä koko kirkon yhteisiä
tapahtumia järjestetään ja kuinka he
voivat oppia toisten seurakuntien kokemuksista. Tavoitteenamme on myös
kertoa ei-uskoville, että kirkkomme
ovet ovat kutsuvasti avoinna, olemme
kiinnostavaa seuraa, eikä meitä tarvit-

Laajakaista

se pelätä. Alkajaisiksi voi vaikka tulla
konserttiin tai lähteä retkelle. Lisäksi
tehtävämme on jakaa uutisia kumppanijärjestöjen kanssa sekä englanniksi
että suomeksi.”

Yksi kanava ei riitä

”Erityisesti pandemian aikana olem-

me tiedostaneet, että tarvitsemme monenlaista massamediaa. Toisinaan jopa
lankapuhelinsoitto voi olla ”massamediaa”, kun kirkon palvelija soittaa seurakuntalaiselle, jolla ei ole internetyhteyttä. Heitä on Venäjällä melko paljon,
etenkin vanhempien ihmisten joukossa. Kirkon palvelija kysyy, mitä heille
kuuluu, ja omien sosiaalisten verkostojensa kautta he puolestaan tiedottavat
muita seurakuntalaisia.
Eri mediamme eroavat toisistaan
muodollisuudessa ja nopeudessa. Nopein ja epämuodollisin kanava on sosiaalinen media. Pari kertaa viikossa
päivitämme nettisivuillamme uutisvirran, missä kaikki teksti on huolellisesti editoitua. Painettu lehtemme on
sitten se virallinen julkisivumme, siinä teemme parhaamme, jotta jokainen
numero jäisi mieleen ja olisi kiinnostava vielä vuosien jälkeen. Seuraamme säännöllisesti tilastoja sähköisessä
mediassa vierailleista ja teemme kyselyjä lehtemme lukijoiden keskuudessa. Juuri nyt yleisössämme on vähän
enemmän naisia kuin miehiä, mutta
kaiken kaikkiaan heitä on yhtä paljon.
Aktiivisimpia ovat 30–45-vuotiaat.”

ANITTA VUORELA | Kumppanuuspäällikkö

Työ tarvitsee lähettäjiä
MIIA DA SILVA, 31, on aloittanut 1.8.2020 työt Sansan
lähetystyöntekijänä. On aina innostavaa, kun uusi lähetti aloittaa työnsä. Syksyn ajan Miia perehtyy työhön Eeva
Vähäsarjan johdolla, ja vuodenvaihteessa hän siirtyy uuteen tehtäväänsä TWR:n Euroopan sekä CAMENA-alueen
eli Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan Toivoa naisille
-työn koordinaattoriksi.

Välimatkat lyhenevät, ja kaukana olevasta voi tulla läheinen.
Seurakuntapalveluissa meidän tehtävämme on löytää
uudelle työntekijälle riittävästi nimikkoseurakuntia työnsä
tueksi. Mietimme yhdessä lähetystyöntekijän kanssa, minkälaisia yhteyksiä hänellä on jo entuudestaan eri seurakuntiin. On helpointa lähteä etsimään näiden tuttujen seurakuntien joukosta työn tukijoita. Yleensä nämä luonnolliset yhteydet eivät riitä, vaan etsintää tulee laajentaa myös muualle.
Lähetystyö on seurakunnan tehtävä. Sansa tukee seurakuntia lähetystehtävän toteuttamisessa. Nimikkoseurakunnalla on tärkeä tehtävä lähetystyöntekijän rinnalla niin
hengellisesti, taloudellisesti kuin yhteydenpidon osalta. Yhteistyö on vuorovaikutusta, esirukousta ja taloudellisten voimavarojen jakamista.

Nimikkoyhteistyön myötä seurakuntalaisten tietoisuus lähetystyön todellisuudesta ja
tarpeista kasvaa. Esimerkiksi Miia da Silvan työtehtävä avaa näkymiä naisten todellisuuteen välillä
hyvinkin karuissa olosuhteissa. Toisaalta Jumalan
mahdollisuudet vaikuttaa vaikeuksienkin keskellä
rohkaisee jatkamaan työtä.
Esirukous lähetin ja hänen työnsä puolesta on
erityisen tärkeää. Jumalalle on kaikki mahdollista. Rukouksessa ajatuksemme suuntautuvat kohti Jumalaa ja lähetin lisäksi myös kohti kaukaista lähimmäistä.
Välimatkat lyhenevät, ja kaukana olevasta voi tulla läheinen.
Nyt on ajankohtaista löytää
Miia da Silvalle nimikkoseurakuntia, tukijoita ja esirukoilijoita. Haluaisiko teidän seurakuntanne lähteä tukemaan
Miian työtä TWR:n palveluksessa Keski-Aasian, Lähi-idän ja
Pohjois-Afrikan naisten hyväksi?
Tai haluaisiko seurakuntanne ryhtyä
jonkun muun Sansan lähetystyöntekijän nimikkoseurakunnaksi?
Leena Punkari

Uusia avauksia sosiaalisessa
mediassa ja verkossa

”Pandemian aikana viestintämme
on tullut aktiivisemmaksi erityisesti sosiaalisessa mediassa. Joillain
seurakunnillamme on ollut useita
suoratoistettuja lähetyksiä päivässä.
Keväällä toimitimme joka ilta ajantasaisen aikataulun seuraavan päivän
livelähetyksistä, koska muutoksia
tuli koko ajan. Maaliskuusta kesäkuuhun Inkerin kirkon papit vetivät
vuorollaan online-rukoushetkeä, jossa
rukoiltiin koronapandemian loppumisen puolesta. Kesäkuusta lähtien
olemme pitäneet nettipäiväkirjaa
VK.com-ryhmässämme; joka viikko
joku papeistamme lukee aamun ja
illan Raamatun tekstin ja Lutherin
rukouksen.
On hienoa saada sellaista palautetta, että jokin projektimme on
rohkaissut vaikeana aikana. Joskus
joku seurakunnan vapaaehtoinen
näkee, että olemme väsyneitä ja tulee
kysymään, kuinka hän voisi auttaa.
Tällaiset asiat antavat minulle voimia työssäni.”
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Perheleiriltä eväitä parempaan
avioliittoon Kambodžassa

Kambodžan karu historia heijastuu myös monien pariskuntien perhe-elämään. Köyhyyden lisäksi perheväkivalta ja puhumattomuus aiheuttavat ongelmia. Moni on saanut vaikeuksiinsa apua perheohjelmista ja -leiriltä.
Ilkka Kastepohja

Päivi Kastepohja

M

inun nimeni on Sam. Asun
Kiri Aphiwat -kylässä, Samaki Meanchey -alueella.
Olen kuullut radiosta perheohjelmianne. Olen löytänyt niiden avulla
iloa ja oppinut, kuinka voin palvella perheeni kanssa Jumalaa. Yhdessä ohjelmassa
puhuttiin perhesuhteiden tärkeydestä, että
perhe on kodin ja henkisen yhteiselon perusta. Perheohjelman kautta olen oppinut
myötätuntoisesta rakkaudesta perhettäni
kohtaan. Olen myös oppinut, miten voin
paremmin kasvattaa lapsiani.
Kambodža on yksi maailman köyhimmistä maista, joka sijaitsee Vietnamin, Laosin ja Thaimaan rajanaapurina. Maassa on yli 16 miljoonaa asukasta, ja heistä noin kaksi miljoonaa asuu
pääkaupungissa Phnom Penhissä.
Kambodžan väestöstä lähes kaksi
kolmasosaa on alle 30-vuotiaita. Vuosina 1975−1979 maata hallitsi diktaattori Pol Potin johtama punakhmerien
hirmuhallinto, jonka tavoitteena oli
perustaa kommunistinen yhteiskunta. Kaupungit tyhjennettiin, koulut,
sairaalat sekä raha lakkautettiin. Sen
vuoksi Kambodžassa käytetään tänäkin päivänä kahta rahayksikköä.

Kambodžassa
mies puhuu usein
nyrkein.

Perheleirille osallistuneet pariskunnat olivat hyvin motivoituneita oppimaan taitoja, joilla kehittää omaa parisuhdetta.

Sansan yhteistyökumppanit Kambodžassa ovat FEBC (Far East Broadcasting Company) ja TWR (Trans
World Radio). Sansan yhteistyö ja taloudellinen tuki kanavoituvat käytännössä radioasema Krusa FM:n perheohjelmiin ja perheseminaareihin sekä
naisille tarkoitettuihin ohjelmiin.
Ennen koronapandemiaa, syksyllä
2019 Sansan Aasian aluepäällikkö Ilk-

ka Kastepohja matkusti Kambodžaan
tutustumaan Sansan sikäläisiin yhteistyökumppaneihin. Matkan kohokohta oli käynti perheleirillä, jonne pariskunnat tulivat hakemaan eväitä parempaan avioliittoon.
− Kambodžassa mies puhuu usein
nyrkein. On perheväkivaltaa, ja monilta puuttuu puhumisen ja keskustelun taito. Köyhyys ja puhumattomuus

Ilkka Kastepohja

Lapsille oli järjestetty leirillä
omaa ohjelmaa. Ohjelman
lomassa oli hyvä ottaa päiväunet riippumatossa.

ovat tuoneet mukanaan monenlaisia
ongelmia. Ymmärrämme sen syitä paremmin, kun tiedämme Kambodžan
verisen historian, Ilkka Kastepohja
kertoo.

Leirille tuli enemmän kuin oli
kutsuttu

Perheleirille oli kutsuttu 60 pariskuntaa, mutta sinne tuli 70. Lapsille oli
järjestetty omaa ohjelmaa. Lapset kiinnostuivat leirillä vierailleesta pitkästä
valkoisesta miehestä, ja joku heistä otti
jopa häntä kädestä kiinni.
− Erityisesti jäi mieleen pariskuntien aito halu oppia, miten itse voi vaikuttaa parisuhteeseensa. Minua jäivät
puhuttelemaan ihmisten aito kiinnostus muutokseen, ystävällisyys, vilpitön ilo, hymy ja lasten railakas nauru.
Hymy on ase, joka kertoo paljon. Vaikka emme puhuneet samaa kieltä, silti
ymmärsimme toisiamme, Ilkka Kastepohja muistelee.
Leirillä aviopareille opetettiin tärkeitä taitoja hyvin konkreettisesti.
Kambodžassa häihin kutsutaan koko
kylä. Ongelmia tuo usein se, että hääkustannuksiin ei osata varautua ja
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säästää ennakkoon, jolloin talous menee sekaisin ja tuore avioliitto sotkeutuu talousvaikeuksiin.
Perheleirillä opetettiin, kuinka
budjetti laaditaan ja miten säästetään.
Elantonsa pääasiassa viljelystä saavilla maanviljelijöillä kuukausitulot ovat
noin 300 €. Sen pitäisi riittää perheen
normaaleihin menoihin. Sosiaalihuollon tai työttömyyskassan kaltaista turvaverkostoa ei maassa ole.

sydämelle, Ilkka Kastepohja kertoo.
− Kääntyminen kristityksi ei ole
helppoa buddhalaisessa maassa. Se
merkitsee sitä, että perhe tai suku hylkää. Usein perheen korvaavat muut
saman kylän perheet. He myös kokoontuvat usein yhdessä kuuntele-

maan perheradiota. Ohjelmia käytetään lisäksi seurakuntien opetusmateriaalina.
Ilkka Kastepohja näkee Sansan yhteistyökumppanien Kambodžassa tekemän työn mielekkäänä. Toki kehitettävääkin on.

− Vaatii vuosien yhteistyötä ja kulttuurin ymmärrystä, ennen kuin aasialaiset uskaltavat luottaa. Tärkeintä on
kohdata ihminen ja vasta sitten keskittyä median mahdollisuuksiin. Media
on väline evankeliumin eteenpäin viemiseen kaikille ja kaikkialla.

Ilkka Kastepohja

Kääntyminen
kristityksi ei ole
helppoa buddhalaisessa
maassa.
Kääntyminen kristityksi ei ole
helppoa

Perheleirillä opetettiin
myös monia käytännön
taitoja, kuten budjetin laadintaa perheen talouden
tasapainottamiseksi.

− Perheleirillä seurakunnan järjestämä
yhteinen lounas oli hieno idea. Se kokosi perheitä yhteisen pöydän äärelle.
Samalla Jumalan sanan kylvö oli luontevaa, ihmiseltä ihmiselle ja sydämeltä

YLEISVIITTEET:
2222 33338
7111 30007

Sansan mediatyön yleiskannatus
Aasian teemavuosikeräys, mediatyö

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

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

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

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

INTIAN MEDIATYÖ:

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

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

AASIAN MEDIATYÖ:

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

AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 21104
2222 21007
2222 24004

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104
2222 31000
2222 35103

Inkerin kirkon mediatyö
Kroatian radio-ohjelmat
Kätketyt aarteet -hanke

2222 12113
2222 11075
1111 31305

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

4444 20055
4444 10010
4444 20042
4444 10023
4444 10078
4444 10049
4444 10065
4444 11019
4444 12005

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

HANKKEET:

LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:

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

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

M

Eila Murphy

eneillään oleva vuosi on
Sansassa Aasia elämään
-teemavuosi. Vuoden aikana painotamme kahta
näkökulmaa: Evankeliumi tekee Aasian hengellisesti eläväksi, ja Aasian
mediatyö tulee suomalaisille tutuksi
uutisten, kuuntelijapalautteiden sekä
keräysten kautta.

Alati muuttuva Aasia

Maapallon asukkaista yli 60 prosenttia on aasialaisia, ja puolet heistä on
alle 25-vuotiaita. Väestö kasvaa nopeasti, joten myös aasialaisten vaikutusvalta maailmassa kasvaa. Aasia
on nopeasti muuttuva ja dynaaminen
alue, jossa asuu yli 80 prosenttia maailman ei-kristityistä.
Monen aasialaisen sydämessä asuvat pelko ja huoli, jotka vievät elämästä ilon ja toivon. Arki ja toimeentulon
hankkiminen vaativat paljon työtä.
Raamattu on kirjoitettu ohjeeksi ihmisten arkeen, joten nyt on aika
opettaa aasialaisia tuntemaan Jumalan sanaa.

Raamatunopetusohjelmat
syventävät uskoa ja avaavat
Raamattua

Keväällä kerroimme, että järjestämme
tänä vuonna neljä keräystä Aasiaan, ja
kuvasimme keräyksiä ikään kuin kasvattaisimme hedelmäpuuta. Maaperään, joka on aasialaiset ihmiset, istutettiin keväällä siemeniä sosiaalisten
ohjelmien avulla. Ohjelmat osoittavat
lähimmäisenrakkautta ja vastaavat
paikallisten ihmisten tarpeisiin. Ohjelmien toivottiin kasvattavan juuria
hedelmäpuulle.
Kesällä oli vuorossa rungon kasvatus eli evankelioivien ohjelmien
tukeminen. Näissä ohjelmissa kerrotaan evankeliumi ja selitetään uskon
perustaa.
Nyt syksyllä ovat vuorossa oksat
eli raamatunopetusohjelmat. Ne syventävät uskoa ja Raamatun tuntemusta. Hedelmiä kypsytetään jouluksi kristillisten kasvatusohjelmien
avulla. Niissä rohkaistaan viemään
evankeliumia ja toteuttamaan Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä.

xxxxx

Yhteistyökumppanimme Aasiassa
– FEBC, TWR ja VOS – kertovat evankeliumin paikallisille. On tärkeää, että
sisällöntarjonta on monipuolista, sillä
emme tiedä, millaisessa elämäntilanteessa vastaanottaja on ja mikä häntä
parhaiten auttaa. Mediasisältöjä voi
kuunnella radion, internetin ja sosiaalisen median kautta.

En enää käytä
buddhalaisia rukouksia vaan rukoilen
Jumalaa omin sanoin,
sillä nyt uskon Jeesukseen
Kristukseen.
Epäjumalien palvonnasta
uuteen elämään

”Hei! Olen 22-vuotias thaimaalainen ja
opiskelen Raamattua. Kuuntelen raamatunopetusohjelmianne Facebookin kautta. Kiitos siitä, että opetatte Raamattua
niin, että minun on helppo ymmärtää sitä.

Opiskelen nyt Roomalaiskirjettä, jossa puhutaan uudesta elämästä ja siitä, kuinka
tulisi elää Hengen eikä lihan mukaan.
Olen myös nähnyt, kuinka osa kyläläisistämme on vapautunut epäjumalien palvonnasta, pelosta, tupakasta ja alkoholista.
He ovat kaikki kristittyjä ja ottavat Raamatun sanan tosissaan. Kiitos, että voin
kuunnella opetusohjelmianne joka päivä
Facebookin kautta!”
”Hei! Olen mongolialainen, mutta
asun Itävallassa. Meillä on täällä pieni
mongolialainen seurakunta, mutta pappia meillä ei ole. Kuuntelemme raamatunopetusta puhelimeen ladattavasta Itgel-sovelluksesta (Usko) ja opetus suorastaan innostaa meitä laittamaan oppimamme käytäntöön.”
”Tervehdys Japanista! Kiitos ohjelmistanne. En enää käytä buddhalaisia rukouksia vaan rukoilen Jumalaa omin sanoin,
sillä nyt uskon Jeesukseen Kristukseen.
Tämän vuoden alusta lähtien olen tullut
yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että Jeesus
on minun Vapahtajani. Sitä on vieläkin
vaikea uskoa, koska olin aiemmin omistautunut buddhalaisuudelle, mutta jouduin
tunnustamaan, että se oli tyhjää. Seurakunta, FEBC:n ohjelmat ja FEBC:n raamattukirjekurssi tukevat uskoani valta-

vasti. Mutta, en ole julkisesti kääntynyt
kristityksi vielä, vaan olen muiden silmissä edelleen buddhalainen. En tietenkään
enää suorita mitään siihen kuuluvia menoja. Toivon niin, että voisin päästä siitä
kokonaan eroon, mutta en pysty. Tämä on
rasittavaa ja hämmentävää. Onko minulla silti oikeus uskoa Jeesukseen, vaikka en
osaa tehdä lopullista päätöstä? Onko minulla lupa kuunnella ohjelmianne, lukea
Raamattua ja rukoilla Jumalaa kuten nyt
teen? Opetattehan minua. Kiitos.”

Tule kulkemaan aasialaisten
rinnalla

Lähetyskäskyn (Matt. 28:18–20) täyttäminen on jatkuvaa toimintaa. Se
vaatii aikaa ja rinnalla kulkemista.
Sansa tarjoaa sinulle mahdollisuuden
kulkea tänä vuonna aasialaisten rinnalla. Voit rukoilla ja innostaa toisiakin rukoilemaan aasialaisten puolesta. Tutustu sansa.fi/aasia-sivullamme
olevaan Aasia-materiaaliin ja kerro
avuntarpeesta muillekin. Voit myös
lahjoittaa keräyksiimme, joilla tuetaan
yhteistyökumppaneidemme mediasisältöjä. Aasialaiset kiittävät tuestasi!

Tue Kiinan medialähetystyötä.
Auta tuomaan toivo ja yhteys monissa
haasteissa eläville Kiinan kristityille.
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”En voinut vähään aikaan kuunnella ohjelmia… Nyt kokeilin nettiyhteyttä. Se toimi, ja saatoin ladata taas
uusia jaksoja. Olen todella onnellinen!
Vaikkemme ole koskaan tavanneet, on
minulleolla yhteydessä. Herra siunatKännykkäsovellukset auttavat kristittyjä löytämään toinen toisensa!Mitenhienoa
”Usko
Herraan
Esimerkiksi Sansan tukemalla BaoBao-sovelluksella voi kuunnella kris-käy kuoltuani?
koon teitä!” -kiinalainen
kuuntelija

Pelko ahdistaa Aasiassa –
lääke löytyy Raamatusta
Pelkään.
tillisiä ohjelmia, tutkia yhteistyökumppanimme FEBC:n digilehteä, lukea

Jeesukseen,
niin pelastut, sinä ja
koko perhekuntasi.”
Ap.t. 16:31

ja jakaa raamatunopetustekstejä sekä etsiä muita kristittyjä. Näin on
mahdollisuus
tutustua,
tavata jaasuvat
opiskella
yhdessä
sekä
tukea
toisiaan.
Monen aasialaisen
sydämessä
pelko
ja huoli,
jotka
vievät

Soita nyt lahjasi
Soita
lahjasi
0600nyt
18808
0600
18808
Puhelun hinta
15,36 € + pvm
Puhelun hinta 15,36 € + pvm

Lahjoita netissä sansa.fi
Kiitos tuestasi!
MEDIALÄHETYS
MEDIALÄHETYS
SANANSAATTAJAT
SANANSAATTAJAT
PL 13, 05801 Hyvinkää
PL
13,457
05801
Hyvinkää
019
7700
019
457 7700
www.sansa.fi
www.sansa.fi

Sansalaisena

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Minun on pakko
varastaa saadakseni perheelleni elatuksen!

– “Älä
varasta…
Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te
tarvitsette kaikkea tätä.”  
2. Moos. 20:15, Matt. 6:32

IBAN

BIC

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

l yksi lyhytaalto-ohjelma (15 min)
Koko raamatunopetusohjelma
130 €
Kiinaan
130 €
l taulutietokone
raamatunopiskeluun
50 €
15 min. raamatunopetusohjelmaa 65 €
l sielunhoitokeskustelu (15 min)
somessa
Noin 4 15
min.€raamatunopetusohjelmaa 15 €
Uusi lahjoittaja: jos haluat lisätietoa Sansan työstä
Omavalintainen
summa sansa@sansa.fi
________ € tai
ilmoita yhteystietosi
sähköpostilla
puhelimitse p. 019 457 7700.
Viitenro
Ref.nr

Allekirjoitus
Underskrift

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr

7111
50317
7111 94001
Euro

Ville Hoikkala | hallituksen jäsen

Median mahdollisuudet
SANOTAAN, että maailma on sanojen vanki. Kielelliset ilmaisut antavat nimen sille, mitä koemme, aistimme ja
tunnemme. Sanoilla kerromme muille, mitä elämässämme
tapahtuu ja mitä ajattelemme. Johanneksen evankeliumissa
kerrotaan, että alussa on Sana, ja Sana on Jumala. Kristillisen
sanoman ytimessä on viestintä.
Nykyajan viestintävälineet vievät sanoman valon nopeudella miljoonien ihmisten tietoisuuteen. Viestinnän
valtavassa tarjonnassa on oltava tilaa myös kristilliselle sanomalle. Ihmisten kaikkialla maailmassa on
hyvä tietää, mitä Jeesuksella on heille sanottavaa, ja
kaikille on annettava mahdollisuus muodostaa henkilökohtainen suhde Vapahtajaan.
Viestinnän uusiin mahdollisuuksiin liittyy sekä
vapaus että vastuu. Eri teknologioiden avulla sanoma saadaan myös niihin maihin, joissa ei ole
täyttä sanan- ja uskonnonvapautta. Kulttuurierojen, vaikean historian ja poliittisten jännitteiden
keskellä sanan käyttäjien vastuu on suuri. Pitää
tuntea oman yleisönsä ajatusmaailma ja sanojen
merkitys.
Näen Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) tehTarja Engblom

Kaukaisten maiden ihmiset ovat
tulleet keskuuteemme.
tävänä viedä kristillinen sanoma sinne, mihin ihmisoikeustilanteen, kulttuurierojen tai kielen takia sitä on vaikea muuten
viedä. Näitä yleisöjä ei aina tarvitse kaukaa hakea. Monilla
Suomen maahanmuuttajilla on vähäinen tietämys Jeesuksen
sanomasta, ja moni kristittykin tarvitsee tuoretta Sanan leipää
omalla kielellään. Kaukaisten maiden ihmiset ovat tulleet keskuuteemme. Muun maailman kristillisyydellä voi olla meille
suomalaisille paljon annettavaa, ja Sansan kansainvälisistä
kontakteista voi olla iloa myös Suomelle.
Sansan tulee pitää esillä eri kulttuurien ja maiden ilmiöitä ja myös ihmisoikeus- sekä uskonnon- ja sananvapauskysymyksiä. Arvostan mediatutkimusta, jota Sansan piirissä
tehdään. On tärkeää tuntea eri maiden mediakulttuuri, vallitsevat asenteet ja mieltymykset sekä löytää viestintäväline,
joka tavoittaa yleisön.

kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa.

ovat vuorossa
oksat eli raaAvaa kännykälläsi
matunopetusohjelmat,
jotka
yhteys
Kiinan
auttavat Raamatun tuntemikristityille!
sessa ja uskon syventämisessä.

TILISIIRTO GIRERING

Aasiassa yhteisöllisyys
on tärkeää. Muuttovirta
kaupunkeihin lisää
yhteydenpidon tarvetKristinuskoon
ta. Digimedia tarjoaa
tutustumista
uudenkuvata
mahdollisuuden
voidaan
puuna.
Nyt
kristittyjen yhteydelle.

elämästä
ilon ja toivon.
Raamattu
on kirjoitettu
ohjeeksi
ihmisten
Mitä
jos joutuisit
ylläpitämään
uskoasi
riisipellolla
uskonystäväsi
arkeen,
joten
nyt
on
aika
opettaa
aasialaisia
tuntemaan
Jumalan
kännykän kautta?
sanaa. Aasia on maanosa, jossa on vähiten julistettu evankeliumia.
Kiinan
valmistetut
kristilliset
radio-ohjelmat ovat Kiinassa
Lisäksiulkopuolella
sen väestö on
nuorta ja kasvaa
nopeasti.
kuunneltavissa myös netissä ja sosiaalisen median kautta. Parin viime
Haluatko
saadapääsy
aikaan
jotain kristillisille
suurta?
vuoden
aikana
joillekin
sivustoille on estetty ja voidaan
estää
uudelleenkin.
Tukesi
avulla laajennetaan
mahdollisuuksia
Jumala
haluaa käyttää
Sinuakin
–
Lahjoita
netissä:
levittää
evankeliumia
ja
raamatunopetusta
satojen
miljoonien ihmisten
vaikuta tulevaisuuteen ja lahjoita!
sansa.fi/lahjoita
käyttämillä kanavilla. Työn aika on nyt. Kiitos tuestasi!

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015-7935, voimassa 1.1.2016–
Keräyslupa
Manner-Suomi
12.1.2018–31.12.2020.
31.12.2020,
PoliisihallitusPOL-2017-49311,
2.11.2015. Kerätyt
varat käytetään vuosien
Poliisihallitus
Kerätyt varat käytetään
medialähetystyöhön
2016–2022 12.1.2018.
aikana medialähetystyöhön
(kristillisten
radio- ja
(kristillisten
radioja
tv-ohjelmien
tuottamiseen
ja
lähettämiseen,
internetin
tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen, internetin
ja muiden
jasähköisten
muiden sähköisten
välineiden
avulla)
ja
seurakuntatyöhön
ulkomailla.
välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla
sekä
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Radio

Syyskaudella tutkitaan Pietarin toista kirjettä,
pikkuprofeettoja ja Johanneksen kirjeitä
Sari Savela

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN -radio-ohjelma on neljännel-

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu Radio Deissä

lä kierroksella. Syyskuun lopusta lokakuun
puoliväliin tutkitaan toista Pietarin kirjettä,
minkä jälkeen vuorossa ovat Vanhan testamentin puolelta Obadjan, Joonan ja Miikan
kirjat. Uudesta testamentista syvennytään
kaikkiin Johanneksen kirjeisiin. Runsaan
5,5 vuoden aikana tutkitaan koko Raamattu, lähes jae jakeelta. Syyskuun lopusta
joulukuun loppuun edetään seuraavasti:

SYYSKUU

Viikko 39 Aam. 8: 12–9: 15, 2. Piet. 1: 1–7
Viikko 40 2 Piet. 1: 8–2: 16

LOKAKUU

Viikko 41 2 Piet. 2: 17–3: 18, Ob. 1:
Viikko 42 Ob.1: 1–21, Johdatus Joonan
kirjaan
Viikko 43 Joon.1: 1–2: 10
Viikko 44 Joon.3: 1, Johdatus Ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen

MARRAASKUU

Viikko 45 1 Joh.1: 1–2: 11
Viikko 46 1 Joh. 2: 12 –3: 8
Viikko 47 1 Joh. 3: 9–4 :6
Viikko 48 1 Joh.4: 7–5: 8

JOULUKUU

Viikko 49 1 Joh.5 :9–21, Miik.1: 1–2: 2
Viikko 50 Miik.2: 3–4: 14
Viikko 51 Miik.5: 1–7: 8

Viikko 52 Miik.7: 9–20, 2 Joh.1: 1–8
Viikko 53 2 Joh.1: 9–13, 3 Joh. 1: 1–15, Nah.1:
1–9

RAAMATTUA OPETTAA radiopas-

tori Jukka Norvanto. Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa toimittaa Elina
Karonen. Mukana lähetysaiheisia ja Sansan
työhön liittyviä haastatteluja.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (Sansa) tuottamaa raamatunopetusta voi seurata: Radio Deissä

ma–pe klo 21 (uusinnat arkisin klo 2 ja
klo 6) ja Järviradiossa ma‒pe klo 6.30.
Kaikki opetukset ovat kuultavissa myös
internetin kautta Sansan omilta audiosivuilta sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät lisäksi jo
radioidut opetukset ja tulevien opetusten
päivittäiset otsikot.
Omaan älypuhelimeensa tai taulutietokoneeseensa voi ladata Rkk-mobiilisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa.
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja
Windows-versiot.

taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 89,0
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeenlinna 105,9 MHz (taajuus muuttuu 2020,
uusi 106,5 MHz), Joensuu 107,4 MHz,
Jyväskylä 94,1 MHz, Kajaani 100,0 MHz,
Kemi 100,5 MHz, Kokkola 104,3 MHz ja
91,8 MHz, Kouvola 96,2 MHz, Kristiinankaupunki 89,5 MHz, Kruunupyy 105,9
MHz (vuoden 2020 aikana), Kuopio 106,1
MHz, Lahti 106,4 MHz, Lappeenranta
96,0 MHz, Lohja 107,2 MHz, Mikkeli 87,8
MHz, Oulu 106,9 MHz, Pori 95,7 MHz,
Raahe 95,2 MHz, Rovaniemi 93,4 MHz,
Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki 89,4
MHz, Tampere 98,8 MHz, Turku 107,3
MHz, Vaasa 98,8 MHz.
Järviradiossa: Alajärvi 100,1 MHz
ja 107,9 MHz (Lehtimäki), Helsinki
103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 MHz, Jämsä
(Mänttä-Vilppula) 107,5 MHz, Kannus
92,7 MHz, Kauhajoki (Isojoki) 98,3 MHz,
Kaustinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7 MHz,
Kouvola 91,0 MHz, Kuopio 102,9 MHz,
Lestijärvi 99,1 MHz, Mikkeli 97,6 MHz,
Oulu 107,4 MHz, Parkano 99,6 MHz,
Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 87,9
MHz, Pylkönmäki 90,5 MHz, Pori 95,4
MHz, Rauma 107,7 MHz, Riihimäki 104,9
MHz, Saarijärvi 90,5 MHz, Salo 102,9
MHz, Savonlinna 89,6 MHz, Seinäjoki
99,1 MHz, Tampere (Nokia) 107,4 MHz,
Turku (Lieto) 88,0 MHz, Vaasa 103,0 MHz,
Viitasaari 89,6 MHz, Vimpeli 89,7 MHz ja
Äänekoski 102,8 MHz.

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

KUTSU JÄSENILLE

Kiitosjuhla ja Sansan syyskokous

la 21.11.2020 Hyvinkään seurakuntakeskus/Juhlasali, Hämeenkatu 16
Tervetuloa juhlistamaan Sansan hallituksen pitkäaikaista puheenjohtajaa Jarno Teporaa
sekä toiminnanjohtaja Juha Auvista ja hallintojohtaja Timo Lankista heidän siirtyessä eläkkeelle. Samalla toivotamme uuden toiminnanjohtajan Arto Antturin tervetulleeksi.
Kiitosjuhlan jälkeen pidetään Sansan syyskokous jäsenille. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ohjelma
▶
▶
▶
▶

klo 13–14.30 kiitosjuhla (myös virtuaalisesti sansa.fi/tapahtumaLIVE)
klo 14.30 kahvi ja ilmoittautuminen syyskokoukseen
klo 15 hallitusehdokkaiden esittely
klo 15.45 syyskokous

Ilmoittautuminen 13.11.2020 mennessä sansa.fi/vuosikokous (ilmoittautumislinkki sivulla)
tai p. 019 457 7700.

Lämpimästi tervetuloa juhlimaan kanssamme sekä syyskokoukseen!
Sansan hallitus ja sansalaiset

Maitten ääriin asti! -lähetyswebinaarissa ollaan Sansan
eläkkeelle jäävän, Juha Auvisen, toiminnanjohtajakaudellaan painottamien kysymysten äärellä, kuitenkin katse
käännettynä tulevaisuuteen.
Aaamupäivässä vierailevat Espoon hiippakunnan piispa
Kaisamari Hintikka, Kirkon lähetystyön keskuksen lähetysteologi Jukka Kääriäinen ja Sansan uusi toiminnanjohtaja
Arto Antturi. Sansan ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta
videotervehdyksen tuovat George Philip (TWR-Intia), Panayiotis Keenan (SAT-7 Pars) sekä Takanori Nagakura, Seiji
Suzuki ja Keiko Yoshizaki (FEBC-Japani).
Tule mukaan osoitteessa
sansa.fi/tapahtumalive
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Lähde mukaan

HUOM! Muutokset mahdollisia. Varmistathan ajankohtaisen tilanteen
Sansan nettisivuilta: sansa.fi/tapahtumat ja/tai seurakunnan kirkollisista ilmoituksista.

Tapahtumia syyskuun lopulta joulukuun alkuun
▶ 22.9. PORI/Teljä Kirkko, Koivistonpuistikko 50, klo 18 lähetyspiiri,
Ilkka ja Päivi Kastepohja.
▶ 23.9. PORI Seurakuntakeskus,
Eteläpuisto 10, klo 14 lähetyspiiri,
Ilkka ja Päivi Kastepohja.
▶ 23.9. OULU Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen
rukoushuone, Koulukatu 41, klo
18.30 Keidasilta, Kärsimyksen koulussa, Arja Savuoja.
▶ 24.9. RIIHIMÄKI Seurakunnan
leirikeskus, Hirvijärventie 760, klo
18 Äijäparkki (Miesten saunailta).
Klo 18 saunominen ja iltapala (5 €),
klo 19 Muslimista kristityksi, David
Ezzine (seniori).
▶ 27.9. TAIVALKOSKI Kirkko,
Kirkkotie 7, klo 10 Veisuumessu,
saarna Arja Savuoja.
▶ 27.9. HYVINKÄÄ Vanha kirkko,
Uudenmaankatu 13, klo 18 Sanan
ja laulun ilta, Seija Uimonen
(seniori).
▶ 27.9. KAUNIAINEN Suomen
Raamattuopisto, Helsingintie 10,
klo 11 jumalanpalvelus, saarna
Arto Antturi.
▶ 27.9. HEINOLA Kirkko, Siltakatu

18, klo 10 messu, saarna Marko
Pihlajamaa. Messun jälkeen kirkkokahvit, Ajankohtaista Sansan
työstä, Marko Pihlajamaa ja Elina
Karonen.
▶ 30.9. AKAA/Kylmäkoski Seurakuntatalo, Lehtitie 3, klo 13 Olopäivä, Kansainvälinen Toivoa naisille
-työ, TN-lähettiläs Liisa Heinänen.
Ilmoittautuminen: Eeria Suontausta, p. 040 709 1691.
▶ 30.9. ALAVIESKA Seurakuntakoti, Papinpolku 1, klo 18 Lähetysilta, Median siivin maailmalle –
Medialähetys Sanansaattajien työ
Aasiassa, Ilkka ja Päivi Kastepohja.
▶ 1.10. RAAHE/Pattijoki Seurakuntatalo, Koulutie 9, klo 18 Toivoa naisille -piiri, Arja Savuoja.
▶ 3.10. KOKKOLA/Suom. Lähetyssoppi, Läntinen kirkkokatu 19,
klo 15 Toivoa naisille -piiri, Arja
Savuoja.
▶ 6.10. JÄRVENPÄÄ Vanhakirkko,
Alasali, Kirkkotie 2, klo 14 Medialähetyspiiri, Sansan medialähetysja maahanmuuttajatyö, David ja
Marja-Liisa Ezzine (seniorit).
▶ 6.10. JYVÄSKYLÄ/Huhtasuo
Kauppakeskus Seppä, Kipinä, Ahjokatu 3-5, klo 17.30 Kamerun-ilta,

▶ 8.10. OULAINEN Seurakuntatalo, Oulaistenkatu 59, klo 9.30
Oulun hiippakunnan lähetysseminaari ”Toivoa kirkkojen työstä
kriisien maailmassa”, SAT-7 toivon
lähettinä kriisin keskellä Libanonissa, Arja Savuoja. Ilmoittautuminen: matti.laurila@evl.fi, hinta 20
€ (sis.ruokailut).
▶ 9.10. KUUSAMO Seurakuntatalo, Kirkkotie 1, klo 9.30 Oulun
hiippakunnan lähetysseminaari
”Toivoa kirkkojen työstä kriisien
maailmassa”, SAT-7 toivon lähettinä kriisin keskellä Libanonissa,
Arja Savuoja. Ilmoittautuminen:
matti.laurila@evl.fi, hinta 20 € (sis.
ruokailut).
▶ 9.10. SANSA Maitten ääriin asti!
-lähetysseminaari YouTubessa klo
9-12. Seminaarissa ollaan Sansan
eläkkeelle jäävän Juha Auvisen
toiminnanjohtajakaudellaan
painottamien kysymysten äärellä,
kuitenkin katse käännettynä tulevaisuuteen. Aamupäivällä seminaarissa vierailevat Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka,
Kirkon lähetystyön keskuksen
lähetysteologi Jukka Kääriäinen
ja Sansan uusi toiminnanjohtaja
Arto Antturi. Sansan ulkomaisilta

DIGITAL

instagram.com/sansa.fi

Eila Murphy.

SOME

Sansan Instagram, mukana arjessa

toivoanaisille.fi

Sansan Toivoa naisille -työ

sansa.fi/rkk

Raamattu kannesta kanteen

yhteistyökumppaneilta videotervehdyksen tuovat George Philip
(TWR-Intia), Panayiotis Keenan
(SAT-7 Pars) ja FEBC-Japanin
edustajat. Virtuaalista seminaaria
pääsee seuraamaan tapahtumapäivänä osoitteesta: www.sansa.
fi/tapahtumalive.
▶ 9.-11.10. KESKI-LAHTI Ristinkirkko, Kirkkokatu 4, Arabiankielisen työn lähetysviikonloppu, David ja Marja-Liisa Ezzine (seniorit),
Marko Pihlajamaa.
▶ 10.10. KUUSANKOSKI Seurakuntakeskus, Maunukselantie 3,
klo 13 Toivoa naisille ympäri maailman, Satu Hauta-aho.
▶ 11.10. SALO Halikon kirkko,
Kirkkorinne 1, klo 10 messu, saarna Juha Auvinen. Messun jälkeen
lähetystilaisuus Halikon seurakuntatalossa, Vaskiontie 31, Auvinen.
▶ 24.10 LAHTI/Joutjärvi Kirkko,
Ilmarisentie 1, klo 13 Toivoa
naisille ympäri maailmaa, Satu
Hauta-aho.
▶ 25.10. HARJAVALTA Kirkko,
Kirkkokuja 2, klo 10 messu, saarna
Arto Antturi. Messun jälkeen seurakuntatalolla, Kirkkokatu 3, lähetyslounas ja lähetysjuhla, Antturi.
▶ 29.10. AURA Seurakuntatalo,
Sillankorvantie 5, klo 13 lähetyspiiri, Ajankohtaisia terveisiä
Sansasta, Matti ja Tuula Korpiaho
(seniorit).
▶ 3.11. IISALMI Seurakuntatalo,
Ilvolankatu 14b, klo 18 lähetysilta,
Toivoa naisille -työ ja SAT-7-työ toivon välittäjinä, Satu Hauta-aho.
▶ 11.11. OULU Pyhän Luukkaan
kappeli, Yliopistokatu 7, klo 18.30
Evankeliset opiskelijat, Raamattuopetus ”Auttaako lähetystyö
ihmisiä?”, Arja Savuoja.
▶ 21.-22.11. KEMIJÄRVI Seurakunnan, Uusheräyksen ja Sansan
raamattutapahtuma, mukana
Marko Pihlajamaa. LA 21.11
Srk-keskuksessa, Esaiaksenkatu
2, raamattuopetus klo 14, lähetystilaisuus klo 15.30. Nuortenilta
klo 19, Nuokkari. SU 22.11. Kemijärven kirkossa, Kirkkokatu 11,

Kuuntelijoiden
viikko
▶ 21.-25.9. Raamattu kannesta
kanteen -kuuntelijoiden viikko
Viikon aikana kuuntelijat kertovat
Radio Deissä ja sosiaalisessa mediassa, miksi Raamattu kannesta
kanteen -ohjelma on heille tärkeä.

klo 10 messu, saarna Pihlajamaa.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja
raamatunopetus, Pihlajamaa.
▶ 2.12. VAASA/Suom. Seurakuntakeskus, Iso seurakuntasali,
Koulukatu 28, klo 13 Lähetystyön
joulujuhlat, Mikael Tunér. Mukana
tilaisuudessa Vaasan suomalaisesta seurakunnasta pastori
Tuuli Kela ja lähetyssihteeri Riitta
Pohjanpalo.

** *
▶ Toivoa naisille -konferenssit
siirtyvät syksyyn 2021
Koronasta johtuvan epävarman
tilanteen takia olemme päättäneet
yhdessä Pirkkalan ja Äänekosken
seurakuntien kanssa siirtää Toivoa
naisille -konferenssit syksyyn 2021.
Kutsumme silloin myös TN-työn
kansainvälisen johtajan Peggy
Banksin mukaan konferensseihin.
20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi olemme yhdessä Pirkkalan
seurakunnan kanssa suunnitelleet
virtuaalisen TN-juhlan, joka lähetetään Pirkkalasta suoratoistona
14.11.
Juhla on vielä suunnitteluvaiheessa, mutta kerromme tarkempaa tietoa myöhemmin toivoanaisille.fi-sivuilla sekä suljetussa TN
Facebook -ryhmässä.

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

24

Lähde 3/2020

Lähetys on luonteva jatke
Miia da Silvan kansainvälisyydelle

Miia da Silva aloittaa Toivoa naisille -työn koordinaattorina vuoden 2021 alussa. ”Kiinnostuin heti, kun kuulin Toivoa naisille -työstä”,
hän kertoo.

K

Liisa Heinänen
ansainvälisyys on ollut osa
Miia da Silvan elämää pienestä pitäen. Hän on ollut lapsesta asti kaksi- tai kolmekielinen,
sillä hän asui lapsena isän töiden takia
Ruotsissa ja Saksassa. Suomalaisen lukion jälkeen hän lähti au pairiksi Saksaan, opiskeli Suomessa ja Itävallassa,
oli opiskelijavaihdossa ja työssä Romaniassa ja Kyproksella. Kielivalikoimaan
tulivat vielä espanja ja Kyproksen vuosina kreikka.
Miia da Silva jatkaa kansainvälisellä
uralla, sillä hän ottaa vastuulleen Toivoa
naisille -työn koordinaattorin tehtävät
medialähetysjärjestö TWR:n Euroopan,
Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella ensi vuoden alussa.

Radioaaltoja pystyy häiritsemään,
mutta niitä on miltei mahdotonta estää.
– Kielitaito ja kansainvälisyys naksahtavat nyt yhteen tässä työssä. Olen
pitänyt itseäni luovana ihmisenä, mutta ajauduin opiskelemaan liiketaloutta.
Voin nyt ammentaa niistäkin taidoista,
da Silva sanoo.
Hänet lähettää työhön Medialähetys
Sanansaattajat eli Sansa, jonka lähettinä
hän aloitti elokuussa. Hän seuraa tehtävässä Sansan lähettiä Eeva Vähäsarjaa, joka jää eläkkeelle vuoden lopulla.
Hän perehdyttää syksyn aikana da Silvaa tehtävään.
– Eeva on tehnyt hyvää työtä. Toivon,
että pystyn jatkamaan sitä. Saan oppia
häneltä vielä tulevina kuukausina. Paljon on opittavaa ja haasteitakin tulee,
mutta saan kasvaa taidoissa ja kokea
uutta.

”Moni kannusti hakemaan”

Toivoa naisille -työn tavoitteena on

lisätä tietoisuutta naisten tilanteesta eri
puolilla maailmaa ja rukoilla heidän
puolestaan. Käytössä on rukouskalenteri, jossa on lyhyt rukous jokaiselle
päivälle. Sen rukoilee yli 60 000 rukoilijaa eri puolilla maailmaa.
Miia da Silva kertoo havahtuneensa naisten hätään ollessaan opiskelujen
lomassa työssä ja opiskeluvaihdossa
Romaniassa.
– Näin miten köyhyys vaikuttaa
ihmisiin. Näin mitä voi olla taustalla,
kun tyttö löytää itsensä jostain muusta
Euroopan maasta esimerkiksi prostituutioon joutuneena. Se satutti syvästi
ja herätti halun auttaa.
Hän tutustui opiskellessaan
Wienissä ihmisiin, joilla oli samanlainen toive ja näky auttaa, mutta siinä
vaiheessa se jäi toiveeksi.
– Kiinnostuin heti, kun kuulin
Toivoa naisille -työstä. Olin kuitenkin
aluksi muissa TWR:n tehtävissä. Suomalaisena tutustuin tietenkin TWR:n
työyhteydessä oleviin Eeva ja Jari
Vähäsarjaan. Kun paikka Toivoa naisille -työhön avautui, monien ihmisten
kannustamana hain sitä.

Syvemmälle tasolle

Miia da Silva kertoo kasvaneensa kristityssä perheessä, ja hän on uskonut
pienestä asti Jumalaan ja Jeesukseen.
Yläasteen ja lukion aikaan hän ajautui
kuitenkin kauemmas seurakuntayhteydestä.
– Kun menin lukion jälkeen Saksaan au pairiksi, perheeni oli uskovainen. Kun seurasin heidän elämäntyyliään ja uskoaan, tiesin, että haluan
samaa. Siitä syntyi päätös seurata
Jeesusta syvällä tasolla, vaikka en ollut
koskaan luopunutkaan uskosta Jeesukseen. En olisi mitään ilman uskoa.
Jumalan läheisyys ja usko on tärkeintä
elämässäni, da Silva sanoo.
Hän pitää edelleen yhteyttä
perheeseen. Perheen äidistä on tullut
luotettava ystävä ja tukija.
Lähetystyöhön lähteminen on da

Miia da Silva sanoo odottavansa, että voi tutustua myös suomalaisiin Toivoa
naisille -rukoilijoihin. Naisten motivaatio työhön on tehnyt häneen vaikutuksen.

Silvan mukaan ollut luontevaa kansainvälisen taustan vuoksi.
– Romaniassa sain olla mukana
lähetyksessä ruohonjuuritasolla.
Medialähetys on hieno tapa viedä
evankeliumia maailmalle. On niin
paljon paikkoja ja maita, joihin lähetystyöntekijät eivät pääse toimimaan
kasvoista kasvoihin. Median avulla
pääsee kauas. Radioaaltoja pystyy
häiritsemään, mutta niitä on miltei
mahdotonta estää.

Se satutti syvästi
ja herätti halun
auttaa.
Hän kiittää Toivoa naisille -porukkaa motivoituneeksi joukoksi, josta monet antavat vapaaehtoisinakin aikaansa
ja taitojaan työhön.
– Haluan tutustua näihin upeisiin
naisiin. Odotan innolla, että pääsen näkemään myös Suomen naisia ja oppimaan heiltä, miten he ovat vieneet liikettä eteenpäin. Suomen toiminta on esimerkillistä.

Suomi tuntuu kodilta

Miia da Silva kertoo tutustuneensa
brasilialais-amerikkalaiseen Lucas da
Silvaan Itävallan Wienissä. He muuttivat kaupunkiin samoihin aikoihin ja
tutustuivat ystävän syntymäpäivillä.
– Vaikka olemme kotoisin eri kulttuuriympäristöistä, persoonallisuutemme ovat hämmästyttävän samanlaisia.
Kun siskoni näki meidät ensimmäisen
kerran yhdessä, hän sanoi, ettei voi
ymmärtää, miten joku ihminen voi olla
niin samanlainen kuin Miia.
Pari vihittiin elokuussa 2018 Wienissä. Sieltä he muuttivat Kyproselle
TWR:n palvelukseen.
Vaikka elämä jatkuu ulkomailla, Miia da Silva sanoo tuntevansa
Suomen kodikseen, jonne on aina hyvä
palata.
– Kaipaan metsää, jossa voi nauttia
raikkaasta ilmasta ja täydellisestä hiljaisuudesta. Suomalaisista loistaa rehtiys
ja sisukkuus. Heihin voi luottaa.
Suomalaista designia on ilo katsella
ulkomailla. Tunnen ylpeyttä suomalaisesta osaamisesta.

sansa.fi

