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Enkelit ensin. Sen jälkeen me.
 ”ENKELIT ENSIN paimenille lauloi. Sielusta 

sieluhun kaiku soi.”
Tutussa virren 30 säkeessä kuvataan muutamal-

la sanalla evankeliumin leviämisen – ja sitä kautta 
myös Medialähetys Sanansaattajien – koko tarina. 
Se, minkä enkelit ilmoittivat paimenille, alkoi levi-
tä kaikuna sielusta sieluun aina meidän aikaamme 
asti. Aika kiitää ja miespolvet vaihtuvat, mutta ”sie-
lujen laulun taivainen sointu” säilyy aina kirkkaana.

Enkeli on sanansaattaja. Kreikan kielen angelos 
tarkoittaa ketä tai mitä tahansa, jonka tehtävänä on 
julistaa, saattaa tiedoksi, tuoda sana, toimia viestin 
kuuluttajana. Angelos voi olla kuninkaan tai sota-
päällikön lähettiläs mutta myös vaikkapa lintu, jonka 
laulussa kuultiin ennusmerkki. Psalmissa sanotaan: 
”Sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet liekit palve-
lijoiksesi” (Ps. 104:4). Uudessa testamentissa angelos 
on Jumalan lähettiläs. Samaa tarkoittaa Vanhan testa-
mentin heprean sana mal’ak, enkeli, lähettiläs. Profee-
toista viimeinen, Malakia, tarkoittaa: Jahven/Herran 
lähettiläs, mal’ak-jah.

Enkelin sanomassa paimenille oli kolme point-
tia: 1. Kyseessä on suuri ilosanoma, 2. On syntynyt 
Vapauttaja, joka on luvattu Messias ja Herra. 3. Sei-
messä makaava lapsi on tästä merkkinä. Saarnan jäl-
keen kuoro vielä lauloi Glorian: ”Jumalan on kunnia 
korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän 
rakastaa” (Luuk. 2:10–14). Jumalanpalvelus päättyi. 
Paimenet katselivat toisiaan hämmentyneinä.

Luukas kertoo, minkälainen vaikutus sanansaat-

tajan julistuksella oli. Paimenet lähtivät heti tarkis-
tamaan, onko kerrottu totta. Ja kun he huomasivat 
näin olevan, he kertoivat, mitä lapsesta oli sanottu. 
”Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ih-
meissään.” Samalla tavalla evankeliumi leviää tä-
näänkin.

Ilosanoman taivaallinen kaiku kohtaa yhä ihmi-
sen siellä, missä on pelkoa ja epävarmuutta. Pelokas 
ihminen odottaa sanansaattajaa, jolla olisi kerrotta-
vana hyvä uutinen. Uutisen on oltava totta. Sanan-
saattajan on oltava luotettava. Sanoma on kerrottava 
vääristelemättä, juuri sellaisena, kuin lähettäjä sen 
antoi. 1. Sanoma Jeesuksesta on iloinen sanoma. 2. 
Jumala ei ole jättänyt meitä synnin ja kuoleman val-
taan. Ne on voitettu, Vapauttaja on tullut. 3. Lapsi 
on merkkinä. Ja Jeesus muistuttaa: ”Joka minun ni-
messäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se 
ottaa luokseen minut”. Seimen lapsi on läsnä niissä 
lapsissa, jotka tänään tarvitsevat apua.

Ole sanansaattaja. Ole enkeli. Ja niinhän sinä 
oletkin! 

Odotuksen aika
Anitta Vuorela

 
 Jouluaatto on täynnä odotusta. 

Lapset odottavat malttamattomina lahjoja. 
Aikuisilla voi olla toisenlaisia toiveita jou-
luna. Täyttyvätkö nuo odotukset? 

Myös psalminkirjoittaja odottaa. Psal-
missa 130 hän pukee odo-
tuksensa sanoiksi: ”Minä 
odotan sinua, Herra, odo-
tan sinua koko sielustani ja 
panen toivoni sinun sanaa-
si. Minä odotan Herraa kuin 
vartijat aamua, hartaammin 
kuin vartijat aamua.” Kai-
paus Jumalan puoleen on voimakas. Var-
tijat odottavat aamun valkenemista. Ru-
koilija odottaa Jumalan ilmestymistä pi-
meyden keskelle. Psalmin alku paljastaa, 
että rukoilija on synnin takia kuin pimeäs-
sä syvyydessä, kaukana Jumalasta. Tuos-
sa tilassa voi olla monenlaisten pelkojen 
keskellä.

Ilosanoman taivaallinen 
kaiku kohtaa yhä ihmisen 

siellä, missä on pelkoa ja epävar-
muutta. 

Elämän pimeimmissä syövereissäkin 
huokailtu rukous Jumalan puoleen tulee 
kuulluksi. Jumala rakkaudessaan haluaa 
antaa anteeksi ja lunastaa meidät vapaaksi 
Jeesuksen sovitustyön tähden. 

Raamattu kertoo meille Jeesuksen syn-
tymästä kansan keskuuteen, joka eli pi-

meydessä vieraan vallan alai-
suudessa. Kansa oli laittanut 
toivonsa Jumalan sanaan, että 
kerran Messias olisi syntyvä. 
Tuo toivo ei ollut turha. Ilosa-
noma oli tarkoitettu Israelille 
ja koko maailmalle. 

Kun anteeksiantamuksen 
saa henkilökohtaisesti kokea, sydämen 
täyttää rauha, rakkaus ja Jumalan kunnioi-
tus. Se synnyttää halun viedä hyvän sano-
man myös muille pimeän keskellä eläville.

”Tuo, Kristus, voimaksemme nyt rakkau-
tesi, niin että sydämemme vain sinuun juur-
tuisi. Suo altis mieli meille ja Isän tahdon teille 
tahtomme taivuta.” Vk 256:3 

Sami Heinomo

Aura Laihinen

  ARTO ANTTURI   |   Toiminnanjohtaja

Lähetyskulma

Ikkuna

Pääkirjoitus

Rukoilija odottaa 
Jumalan ilmesty-
mistä pimeyden 

keskelle.
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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, Afri-
kassa ja Euroopassa. Nykyajan tekniikka vie viestin Jeesukses-
ta suoraan vastaanottajalle, ajattomasti ja rajattomasti.
 Huomattavimmat työalueet ovat Intia, muslimimaat, Kaak-
kois-Aasia ja Kiina. Yhdistyksen lähetys- ja projektityöntekijöitä 
on FEBC:n, SAT-7:n, TWR-Euroopan ja Aasian, OM Eastin sekä 
Kroatian evankelisen kirkon työyhteydessä. Heistä kaksi tekee 
medialähetystyötä asemapaikkanaan Suomi.

Asiakasrekisteri Medialähetys Sanansaattajat käyttää  
osoitetietojensa lähteenä henkilötietolain (22.4.1999) mukaista  
asiakasrekisteriä. Rekisteriseloste on saatavissa Sansan 
kotisivuilta osoitteesta: sansa.fi/asiakasrekisteri.

Pankki Keski-Uudenmaan Osuuspankki, tilinro 
IBAN: FI37 5062 0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi 
SWIFT/BIC-tunnus: OKOYFIHH. Sansan kanssa voi tehdä myös 
sopimuksen joko suoramaksusta tai e-laskusta, yhteydenotot: 
Pirjo Hyövälti, 050 564 3541 tai pirjo.hyovalti@sansa.fi.
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Teksti: Timo Lankinen

 Minua pyydettiin kir-
joittamaan eräänlainen 
testamentti jäätyäni eläkkeelle 
Sansan hallintojohtajan teh-
tävästä. Sana testamentti tuo 
mieleen niin Raamatun Van-
han kuin Uuden testamentin 
ja tietysti myös jälkisäädöksen 
omaisuudesta kuoleman jäl-
keen. Mitään noista en aio nyt 
käsitellä, vaikka testament-
tiasioiden hoitaminen onkin 
kuulunut tehtäviini ja vaikka 
testamenttilahjoituksilla on 
merkittävä asema Sansan ta-
loudessa.

Kumpi on helpompaa: va-
rojen kerääminen vai niiden 
käyttäminen? Liike-elämäs-
sä myynti ja markkinointi on 
kovaa ja kuluttavaa, kun kil-

Sansan hallitukseen kolme uutta jäsentä ja uusi 
puheenjohtaja

  Medialähetys Sanan-
saattajat ry:n hallituk-
sen uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin toimitusjohtaja 
Sami Jalonen Tuusulasta yh-
distyksen sääntömääräisessä 
syyskokouksessa Hyvinkääl-
lä 21.11.2020. Siviilioikeuden 
emeritusprofessori Jarno Te-
pora Vantaalta jätti paikkansa 
hallituksessa. Tepora on ollut 
Sansan hallituksessa yhtäjak-
soisesti vuodesta 1981 ja lähes 
koko sen ajan myös puheen-
johtajana.

– Jarno Teporassa on hen-
kilöitynyt se, mitä Sansa on 
ja tahtoo olla: luotettava, kris-
tuskeskeinen, rukouksesta roh-
keutensa ammentava. Olemme 
kiitollisia Jarnolle poikkeuk-
sellisen pitkästä ja uskollises-
ta palvelusta lähetystyön hy-
väksi, sanoo toiminnanjohtaja 
Arto Antturi.

Hallituksen jäseniksi kaksi-
vuotiskaudeksi 2021–2022 va-
littiin dosentti Jaakko Rusama 
Helsingistä, kappalainen Ju-

ha-Pekka Rissanen Espoosta ja 
tiedottaja Merja Eräpolku Loh-
jalta sekä varajäseneksi nykyi-
sestä hallituksesta erovuoros-
sa ollut erityisopettaja Susanna 
Peltonen Tammelasta.

Lahjoittajan eurot eivät mene hukkaan 

Hallituksen jäseninä jatka-
vat asianajaja Ville Hoikkala 
Keravalta ja uskonnon ja filo-
sofian lehtori Kati Lücke Tuu-
sulasta sekä varajäsenenä lä-
hetyssihteeri Anneli Niemi-

Käyttöön 
uskottujen 

resurssien kohdenta-
minen Jumalan mie-
len mukaisesti vaatii 
rukoilevaa mieltä ja 
järjen käyttöä. 

paillaan asiakkaiden euroista 
niin tuotteilla, jakelukanavilla, 
hinnoilla, mainonnan keinoil-
la ja niin edelleen. Aikoinaan 
useamman yhtiön toimitusjoh-
tajana toimiessani jaoin ihmiset 
kahteen laariin: toiseen ne, joil-
la on myyntivastuu ja toiseen 
kaikki muut.  Myös yksityista-
loudessa riittävien varojen saa-
minen saattaa olla ylivoimaisen 
vaikeaa: pieni palkka tai eläke, 
työttömyys ja sairaudet masen-
tavat mielen.

Sansassa lähetyskannatus 
on ollut hyvin vakaa, joskin 
työn laajuuteen ja tehokkuu-
teen nähden hämmästyttävän 
pientä. Usein on tuntunut siltä, 
että paikoillaan pysymiseksi 
on pitänyt juosta entistä lujem-
paa. Inflaatiokaan ei ole tarjon-

nen Oulusta. Sansan hallitus 
koostuu kuudesta varsinaises-
ta jäsenestä ja kahdesta varajä-
senestä, jotka valitaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan.

Lisäksi syyskokouksessa 

vahvistettiin vuoden 2021 toi-
mintasuunnitelma ja talousar-
vio, joita esittelivät Arto Antturi 
ja hallintojohtaja Timo Lanki-
nen. Vuonna 2021 Sansan tee-
mana on Katso ihmistä. 

nut nimellistä kasvua. Usein on 
ihmetelty, miten pienestä oike-
astaan työn laajentaminen on 
kiinni, vaivaisesta miljoonas-
ta. Olisiko kasvu mahdollinen 
ja mitä se edellyttäisi muun 
muassa Sansan julkisuusku-
valta, jotta löydettäisiin uusia 
työtä tukevia henkilöitä? Mikä 
oikeastaan saa ihmisen lahjoit-

Teksti ja kuva:  
Annaleena Pakkanen

tamaan eli mihin lahjoittajan 
ongelmaan Sansalle lahjoitta-
minen on ratkaisu? Myönnän, 
että ajatus kumpuaa markki-
nointiekonomin koulutuksesta 
ja ajattelutavasta. Pelkistetysti 
sanottuna Sansan työn tukemi-
nen on vastaus kristityn tarpee-
seen olla kuuliainen ja löytää 
keinot, joilla toteuttaa lähetys-
käskyä järkevällä ja tehokkaalla 
tavalla omassa elämässään. Eu-
rot eivät mene hukkaan.

Entä varojen käyttämisen 
vaikeus? Käyttöön uskottujen 
resurssien kohdentaminen Ju-
malan mielen mukaisesti vaatii 
rukoilevaa mieltä ja järjen käyt-
töä. Rajalliset mahdollisuudet 
asettavat vastakkain asioita, joi-
den ei tulisi olla keskenään va-
lintatilanteessa. Rajallisuus pa-

kottaa olemaan nöyrä, kun et-
sitään tasapainoa. 

Kirjoittaja on teologian ja kaup-
patieteiden maisteri, eläkeläinen,  
toimitusjohtaja Sanctus Oy

Timo Lankinen

Syyskokouksen jäl-
keen yhteiskuvaan 
asettuivat aikajär-
jestyksessä kaikki 
Sansan hallituksen 
puheenjohtajat: 
Pekka Kiuttu, Matti 
Auramo ja Jarno 
Tepora sekä 2021 
aloittava Sami 
Jalonen.
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TEOLOGIA   Apostolinen lähetystehtävä lähti liikkeelle helluntain tapahtumista. Keskeistä oli todistus Pyhän Hengen voi-
massa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta, ja sen ymmärtäminen, että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. 

Teksti: Juha Auvinen 
Kuva: Sari Savela

Lähetystehtävä oli alusta pitäen 
Jeesuksen toiminnan ja opetuk-
sen mukaisesti kokonaisvaltai-
nen. Puheiden ja rukousten li-

säksi apostolit paransivat sairaita, jopa 
herättivät kuolleita. Esimerkiksi Pie-
tari tapasi Lyddassa Aineas-nimisen 
miehen, joka oli ollut halvaantuneena 
vuoteessa kahdeksan vuotta: ”Pietari 
sanoi hänelle: ’Jeesus Kristus parantaa si-
nut, Aineas! Nouse ja kokoa vuoteesi.’ Mies 
nousi heti. Kaikki, jotka asuivat Lyddassa 
ja Saaronin tasangolla, näkivät hänet, ja he 
kääntyivät ja uskoivat Herraan. (9:33-35) 

Paavali puolestaan sai Troaksessa 
olla välikappaleena Eutykos-nimisen 
nuorukaisen herättämisessä kuolleista 
(20:7–12).     

Synagogat evankeliumin 
asialla
Jerusalemissa Pietari puhui temppeliin 
kuuluvassa Salomon pylväskäytäväs-
sä (3:11). Vieraillessaan eri paikkakun-
nilla apostolit julistivat evankeliumia 
ja opettivat synagogissa: ”Saavuttuaan 
[Kyproksen] Salamiseen he [Barnabas ja 
Saul] julistivat Jumalan sanaa juutalaisten 
synagogissa.” (13:5) 

Puheestaan Pisidian Antiokian sy-
nagogassa Paavali sai niin paljon vas-
takaikua, että häntä pyydettiin puhu-
maan myös seuraavana sapattina. Sil-
loin Luukkaan mukaan ”melkein koko 
kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sa-
naa” (13:44). Ateenassa Paavali ”keskus-
teli synagogassa juutalaisten ja jumalaapel-
käävien kanssa”. (17:17)

Yhteinen kieli ja Rooman val-
takunnan tieverkko edistivät 
lähetystyötä
Yksi apostolisen ajan lähetystyötä edis-
tävä tekijä oli yhden ihmiskunnan van-

nan” (13:48, 49). 
Antiokian seurakunta myös tuki lä-

hettämiään työntekijöitä rukouksin ja 
taloudellisin lahjoin. Kun Paavali ja Bar-
nabas ensimmäiseltä lähetysmatkaltaan 
paluun jälkeen valmistautuivat men-
näkseen vuoden 49 vaiheilla Jerusale-
min kokoukseen, seurakunta varusti 
heidät matkaan (15:3).

Makedonia-näyn haastamina Paava-
li ja mm. Silas matkustivat Eurooppaan; 
Filippiin, Tessalonikaan, Beroiaan, Atee-
naan, Korinttiin ja ympäröiville alueille. 
(16:15, 33, 34, 17: 4, 12, 34; 18:8) Aposto-
lit liikkuivat Välimeren maailmassa to-
teuttaen Jeesuksen ennen Pyhän Hen-
gen vuodattamista lausumaa ennustus-
ta (1:8) ja ”Herran sana osoitti voimansa 
ja levisi yhä laajemmalle” (19:20). Paa-
valin päädyttyä vangittuna Roomaan 
ja opetettua siellä kaksi vuotta Luukas 
saattoi todeta, että sanoma Kristukses-
ta eteni ”avoimesti ja kenenkään estämät-
tä” (28:31). 

*Artikkelin ensimmäinen osa julkaistiin 
Lähde-lehden numerossa 3/2020

Lähetystyö oli kokonaisvaltaista 
alusta alkaen

himpiin yhtäjaksoisesti puhutun kielen, 
kreikan, silloinen murre koinee dialektos 
”yhteinen kieli” (n. 300 eKr.– 400 jKr.). 
Koinee oli Ateenan kaupunkivaltiossa 
puhutun päämurteen attikan versio, 
josta tuli hellenistisen ja roomalaiskau-
den yleiskieli. Näin se oli myös Uuden 
testamentin kirjoittajien kieli. Samaa 
kieltä on myös Vanhan testamentin 
kreikkalainen käännös Septuaginta, 
joskin sen lauserakenteissa heijastuu 
heprean vaikutus. Eroista huolimatta 
kreikan eri murteiden puhujat yleensä 
ymmärsivät toisiaan. 

Apostolien matkat suuntautuivat 
pääasiassa keskeisiin kaupunkeihin, 
joista sanoma levisi ympäröiviin maa-
kuntiin. Matkat mahdollistivat Roo-
man valtakunnan tieverkko, muinaiset 
kauppareitit ja meritiet. (Ap.t. 20:13–16) 

Noita reittejä pitkin kulkivat myös 
kirjeet, joita apostolit kirjoittivat eri seu-
rakunnille ja työtovereilleen.

Kristittyjen vainot
Jo alusta pitäen toteutui sanonta, että 
marttyyrien veressä on kirkon siemen. 
Pietari ja Johannes joutuivat Jerusale-
missa Suuren neuvoston eteen sen jäl-
keen, kun Pietari oli puhunut Salomon 
pylväikössä (4) ja apostoleja vangit-
tiin (5 ja 6). Samaa sai maistaa Paavali 
myöhemmin (22:30 –23:1–11.) Varhaiset 
kristityt samaistuivat Kristuksen kärsi-
myksiin: ”Apostolit [Pietari ja Johannes] 
lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat 
saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuk-
sen nimen tähden” (5:41). Tämä sai heidät 
entistä voimallisemmin opettamaan, 
että Jeesus on Messias.

Stefanoksen marttyyrikuoleman pa-
kottamana Jeesuksen seuraajia pakeni 
Jerusalemista eri puolille Välimeren 
ympäristöä.  (Apt. 11:19–26)

Vuosina 37–44 Juudean kuninkaa-
na ollut Herodes Agrippa I toimeen-
pani kristittyjen vainon, joka johti vielä 
laajempaan lähetystyöhön juutalaisen 
kansan ulkopuolella. Herodes mestautti 
Jaakobin, Johanneksen veljen ja vangi-
tutti Pietarin (12:1–5). Silti ”Jumalan sana 
sai yhä vankemman jalansijan ja levisi leviä-
mistään” (12:24). 

Barnabas lähti Tarsokseen etsimään 
Saulia ja löydettyään toi tämän Antio-

kiaan, ”ja suuri joukko ihmisiä sai heiltä 
opetusta. Antiokiassa alettiin ensimmäisek-
si käyttää opetuslapsista nimitystä kristit-
ty.” (11:26)

Lähettävän seurakunnan tuki 
Barnabaksen ja Saulin eli Paavalin toi-
mittua vuoden Antiokiassa Jumala il-
moitti lähetyskutsun seurakunnalle. 
Ap.t. 13:2:ssa kerrotaan: ”Kerran, kun he 
olivat palvelemassa Herraa ja paastoamas-
sa, Pyhä Henki sanoi: ’Erottakaa Barnabas 
ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, 
johon minä olen heidät kutsunut.’” Näin 
Barnabaksesta ja Paavalista tuli Syyrian 
Antiokian seurakunnan lähetystyönte-
kijöitä. Tämän seurauksena Paavali teki 
kolme lähetysmatkaa vuosina 45–47, 
50–53 ja 53–57. 

Kirkon kasvu jatkui. Vähässä-Aa-
siassa ihmisiä tuli Kristuksen yhtey-
teen (13:12, 42; 14:21). Pisidian Antio-
kiassa ”melkein koko kaupunki kerääntyi 
kuulemaan Herran sanaa” (13:44) ja vas-
tustuksesta huolimatta ”kaikki ne, jotka 
oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat 
uskoon. Herran sana levisi yli koko maakun-

Jo alusta pitäen 
toteutui sanonta, 

että marttyyrien veressä 
on kirkon siemen. 

Rooman valtakunnan tieverkko edisti lähetystyötä.
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Kriisiradio tuo avun köyhään 
ja tulvista kärsivään Bihariin 
Pohjois-Intiassa sijaitseva Biharin osavaltio kärsii toistuvista tulvista. Kun katastrofi iskee, Kriisiradio on yleensä ensim-
mäisten joukossa auttamassa. Kriisiradio neuvoo ja tukee katastrofin kohdanneita ihmisiä. Radion ohjelmat opettavat myös 
varautumaan. 

Biharin osavaltio Pohjois-Inti-
assa Nepalin rajalla on yksi 
Intian köyhimmistä alueista. 
Kristittyjä on siellä alle puoli 

prosenttia väestöstä. Luonnonkatastro-
fien lisäksi Biharin kehittymistä hidas-
tavat korruptio, rikollisuus ja väestön 
paljous. Vuonna 2000 Biharin eteläosa 
muutettiin omaksi osavaltioksi Jhar-
kandiksi, samalla suurin osa Biharin 
mineraalivaroista jäi Jharkandin puo-
lelle. Yhdeksänkymmentäluvun alun 

talouden liberalisoinnin jälkeen Biha-
ria ei ole teollistettu lainkaan. Osaval-
tiossa ei myöskään ole tasokkaita kor-
keakouluja, joten paikalliset nuoret 
lähtevät muualle opiskelemaan.

Lähetysteologiassa korostetaan ko-
konaisvaltaista lähetystä. Hengellisen 
tehtävän lisäksi sosiaalinen toiminta ja 
ihmisten elinolojen parantaminen kuu-
luvat missioon. Kriisiradio (First Res-
ponse Radio) auttaa ihmisiä kriisitilan-
teissa, niin myös Biharin tulvakatastro-
feista kärsiviä.

Biharin tulvien historialliset 
syyt
Yksi syy Biharin takapajuisuuteen löy-
tyy sen historiasta. 1700-luvun lopul-
ta lähtien vallalla oli maanomistus- eli 
zamindari-järjestelmä, jossa yläkastiin 
kuuluvat intialaiset suuromistajat, za-
mindarit, kontrolloivat maata, keräsi-
vät veroja torppareilta ja vuokravilje-
lijöiltä ja antoivat ne siirtomaahallit-
sijoille. Itselleen he ottivat ylijäämän 
veroista, eikä heillä ollut kiinnostusta 
investoida alueen maatalouteen ja ke-
hittää sitä. Intian itsenäistyttyä zamin-

dari-järjestelmä romutettiin, mutta se 
jätti jälkensä maanviljelijöiden asentei-
siin ja vaikuttaa edelleen maan raken-
teessa. Nykyään viisi prosenttia Biha-
rin väestöstä omistaa kolmasosan va-
jaan sadan tuhannen neliökilometrin 
maa-alasta. Tavallinen maanviljelijä 
saa omistaa vain 0,4 hehtaaria.

Zamindarit rakensivat myös pen-
germiä, joita on Biharissa 3000 kilo-
metriä. Jokivesi sisältää paljon se-
dimenttiä, joka lannoittaa maata. 
Ihanteellisessa tapauksessa tulvivien 
jokien tuoma liete ja muta sekä kos-
tuttavat että lannoittavat maata. Mut-
ta alueelle rakennettujen pengermien 
vuoksi joen vesi nousee ja tuo tulles-
saan hiekkaa tukahduttaen kasvua. 
Lisäksi joen sivujoet saattavat tuk-
kiutua ja niille täytyy asentaa sulku-
portti annostelemaan virtausta. Sa-
deaikana sulkuporttien säännöstele-
minen on hankalaa, sillä sulkuportin 
ylittäessään sadevesi tulvii sivujoella.

Britit rakensivat siirtomaavallan 
aikana teitä, rautateitä ja kastelujär-
jestelmiä Biharin ja Uttar Pradeshin 
alueelle. Kanaalien rakentaminen 
kastelua varten nosti maataloustuo-
tantoa, mutta jätti liikaa vettä maa-
perään. Alueen korkea pohjaveden-
pinta ja veden vähäinen poistuminen 
aiheuttavat sen, että maaperä on ve-
tistä ja jokien tulviessa vesi ei imey-
dy maahan.  

Radioasema kahdessa matka-
laukussa
Kriisiradion toimintaperiaatteena on 
pystyä viestinnällisesti auttamaan 
kriisin kohdanneita 72 tunnin ku-

luessa katastrofin alkamisesta, kuten 
Indonesian Acehin tsunamissa 2004. 
Kahteen matkalaukkuun mahtuva 

radioasema pystytetään katastrofi-
alueelle tuottamaan elintärkeää tie-
toa. Kriisiradio antaa tietoa, neuvoja ja 
psykososiaalista tukea luonnonkatast-
rofeissa, ja siten edesauttaa kansalais-
ten terveyttä ja hyvinvointia fyysisel-
lä, henkisellä ja yhteisöllisellä tasolla.

Kriisiradio on kouluttanut paikal-
lisen tiimin myös Intiaan, joka toimii 
yhteistyössä paikallisten viranomais-
ten, avustusjärjestöjen ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Vuodesta 2008 läh-
tien tiimi on osallistunut Intiassa kah-
deksaan kriisiin, joista seitsemän on 
ollut tulvia ja yksi sykloni. Valtaosa 
kriisiradion Intian operaatioista on 

keskittynyt Pohjois-Intiaan ja kaksi 
Bihariin. Intian tiimi on ennättänyt 
apuun myös Pakistanin ja Nepalin 
katastrofeihin. 

Kriisiradio välittää toivoa ja 
tietoa
Yhteistyössä Health Communications 
Resource -järjestön kanssa (h-c-r.org) 
kanssa Sansa toteutti Kriisiradion 
ensivasteen vaikutusten arvioinnin 
Biharin 2017 tulvissa. Arvioinnin tu-
los vahvisti Kriisiradion vaikutuk-
sen kohdistuvan toisaalta terveyteen, 
toisaalta henkiseen puoleen. Ohjeet 
veden keittämisestä tai puhdistus-

Maaperä on vetis-
tä ja jokien tulvies-

sa vesi ei imeydy maahan. 

Ohjeet veden 
keittämisestä tai 

puhdistustablettien käyt-
tämisestä pitivät ripulin 
loitolla. 

Teksti: Eila Murphy ja Erja Tillgren 
Kuvat: Eila Murphy, paitsi Intian ja 
Indonesian tiimin kuvat Kriisiradio Mikä on Kriisiradio?

 Kriisiradio on radiotoi-
mijoiden, kansalaisjärjestöjen 
ja viranomaisten verkosto, 
joka auttaa luonnonkatast-
rofien uhreja kriisialueilla 
Aasiassa.
    Kriisiradio, First Response 
radio (FRR) syntyi Australi-
assa nimellä Rapid Response 
Radio Unit (RRRU) vuosina 
1999-2004. Vuonna 2012 FRR 
itsenäistyi ja on sen jälkeen 
toiminut kouluttaen paikallisia tiimejä pystyttämään kriisiradion 
ja kehittämään sisältöjä paikallisten tarpeiden mukaan. 
Kriisiradio sisältää kaksi alle 20 kilon painoista matkalaukkua, 
joista toisessa on studio ja toisessa 500 watin FM-lähetin anten-
neineen ja kaapeleineen. Studiomatkalaukussa on mm. mikseri, 
tietokone, CD-soitin ja minidisk. Tietokoneella voidaan editoida 
haastatteluja ja lähettää ne suoraan.  
    FM-signaali kattaa 7-10 km:n säteen, riippuen siitä, miten kor-
kealle antenni asetetaan.
Vuodesta 2004 lähtien kriisiradio on auttanut 31 luonnonmullis-
tuksessa Aasiassa. Niistä valtaosa on ollut Indonesiassa (13), In-
tiassa (8) ja Filippiineillä (6). Pakistanissa kriisiradio on auttanut 
kolmessa katastrofissa ja Nepalissa yhdessä. Kussakin maassa on 
paikallisista vapaaehtoisista koostuva tiimi, joka on koulutettu 
pystyttämään radioasema 72 tunnin kuluessa katastrofin alkami-
sesta. Kriisiradio toimii katastrofin akuutin vaiheen ajan eli noin 
30 päivää. 



7Lähde 4/2020

Biharin alueen kansalaisilta puuttuu 
selkeä oma identiteetti.

tablettien käyttämisestä pitivät ripu-
lin loitolla. Musiikki ja toivon sanoma 
puolestaan auttoivat jaksamaan eteen-
päin. Eniten kriisiradiota kuunneltiin 
paikallisen FM-aseman kautta. Joka 
viides 449:stä haastatellusta oli kuun-
nellut kriisiradiota. Biharilaiset hindut 
omistavat harvoin radioita, mutta he 
kuuntelevat sitä kännykästään. Mus-
limiväestön keskuudessa puolestaan 
radiot ovat yleisiä.  Biharin väestöstä 
17 prosenttia on muslimeja. 

Pääsyyt siihen, miksi kriisiradiota 
ei kuunneltu Biharin tulvien aikaan 
olivat radion puute ja tietämättömyys 
kriisiradion tarjonnasta. 

Arvioinnin yhteydessä tehdyissä 
haastatteluissa kävi ilmi, että Biha-
rin alueen kansalaisilla ei ole selkeää 
identiteettiä, heiltä puuttuu myös 
oma-aloitteisuutta, mikä ehkä johtuu 
zamindar-historiasta. Heillä ei myös-
kään ole ajatuksia tulevaisuudesta, ei-
vätkä he suunnittele lastensa koulu-
tusta tai valmistaudu tulviin. Akuu-
tin kriisiavun lisäksi tarvitaankin neu-
vontaa tulviin varautumisesta.

Jotkut Intian paikallisasemista 
muistuttavat hätälaukun valmistami-
sesta katastrofin varalle. Laukkuun 
pakataan muun muassa vedenpuh-
distustabletteja, tulitikut, kynttilä, ra-
dio uusine pattereineen, ja jotakin kui-
vaa syötävää.

Entä kun tulva iskee seuraavalla 
kerralla? Arvioinnin perusteella Krii-
siradion olisi hyvä tehdä itseään tun-
netuksi Intian avustuspiireissä, jotta 
nämä voisivat informoida kansalaisia 
Kriisiradiosta. 

Biharin väestöstä suurin osa on hinduja. Muslimien osuus väestöstä on 17 prosenttia. 
Kristittyjä on vain alle puoli prosenttia väestöstä. Kriisiradion toimittaja tekemässä haastatteluja.
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1ARABIA  ”Olen Syyriasta ja 
11-vuotias. Olen katsonut 
SAT-7 Kids -kanavaa ihan pie-
nestä saakka. Kiitos kaikesta 

siitä, mitä saamme teiltä tällä kanaval-
la!”  SAT-7 Arabic

2 BALI Indonesialainen kah-
den pienen pojan isä kertoo: 
”Avioiduin hyvin nuorena 
eikä minulla ollut kunnon 

tuloja, mutta tuli kaksi lasta. Rahahuo-
let kasaantuivat ja paineiden alla aloin 
huutaa lapsille ja joskus jopa lyödä 
heitä. Kun kuuntelin ohjelmianne, sain 
niistä vähitellen apua, sillä te puhutte 
Raamatusta. Sain voimaa toimia pa-
remmin perheessäni.” Heartline FM

3FARSI ”Kiitän elävää Jumalaa 
jokaisesta teistä SAT-7 Pars 
-kanavalla. Olen juuri tullut 
uskoon ja löytänyt kanavanne, 

josta saan uskolleni tukea. Perheen-
jäsenet ja ystävät aiheuttavat minulle 
hankaluuksia uskoni tähden. Rukoili-
sitteko, että pysyn vahvana. Jumalalle 
kiitos, että te olette olemassa!” SAT-7 
Pars

4 FULFULDE ”Kasvoin musli-
mikodissa, mutta tiedän, että 
ollessani lapsi isä kuunteli 
kristillisiä radio-ohjelmia. Kä-

vin koraanikoulun, saarnasin islamia. 
Sitten tapasin kristittyjä lähetystyönte-
kijöitä ja sain heiltä kasetteja. Ne olivat 
peräisin samasta paikasta kuin isän 
aikanaan kuuntelemat radio-ohjel-
mat. Vertailin kristinuskoa ja islamia. 
Kun minua pyydettiin ulkomaille 
jatkamaan islamin opintojani, tajusin, 
että lähetystyöntekijöiden Jeesuksesta 
kertomat asiat olivat totta. Pakenin ko-
tikylältä, ja tutustuin itse kristilliseen 
radioasemaan pääkaupungissa. He 
auttoivat minut kristilliseen oppilai-
tokseen kotimaassani. Toimin samalla 
ikään kuin kristillisen radioaseman 
lähettiläänä heimoni parissa. Kiitän 
Jumalaa, joka nosti minut pimeydestä 
valoon.” Sawtu Linjiila, Kamerun

5KHMER  “Vanhempani erosi-
vat ja perhe hajosi, kun aloitin 
opiskelun. Opiskelusta ei oi-
kein tullut mitään. Join paljon 

ja pelasin korttia kavereiden kanssa. 
Iltaisin kävelin kaduilla ja mietin elä-
mäni vaikeuksia. Mielessäni oli vain: 
Miksi? Välillä halusin kuolla. Noin 
kymmenen vuotta sitten menin kie-
likouluun opiskelemaan englantia ja 
kuulin siellä Jeesuksesta ensimmäisen 
kerran. Eräänä iltana avasin radion 
ja kanavia etsiessäni osuin Krusa FM 
-perheradion kohdalle! Ohjelman pu-
huja sanoi: ’Jos haluat ottaa Jeesuksen 
vastaan elämääsi, voit rukoilla kanssa-
ni nyt.’ Hän rukoili radiossa ja minä-
kin rukoilin.  Seurakunnassa tapasin 
uskovan tytön, joka on nyt vaimoni, 
ja meillä on poikavauva. Minulla on 
pieni kauppa Phnom Penhissä. Kun 
vaimoni on töissä, lapsi on kaupassa. 
Minulla on Krusa-FM koko ajan päällä 
– ja naapurikauppiaatkin kuulevat 
sen! Olin aiemmin hyvin ylpeä. Per-
heradion ohjelmien avulla olen tullut 
nöyremmäksi ja kuuliaisemmaksi Ju-
malalle.” Krusa FM, FEBC-Kambodža

6 TAMILI ”Kuuntelen Toivoa 
naisille -ohjelman poikkeuk-
setta. Joka kerta siitä on iloa. 
Saan hyviä vinkkejä. Erityisesti 

jakso ”Onnellisen perheen perusta” 
on auttanut meitä. Se auttoi minua 
parantamaan yhtä ja toista tapaani. 
Opin paljon siitä, miten miehen ja 
vaimon tulee käsitellä asioita, ja var-
sinkin listoista, joissa kerrottiin, miten 
kannattaa ja miten ei kannata toimia. 
Olen varma, että jokaisessa perheessä 
kannattaisi kuunnella NTL-ohjelmaa.” 
TWR-Intia

7 THAI ”Olen 39-vuotias. Ras-
kaan peltotyöpäivän jälkeen 
tulin kotiin väsyneenä, ja 
teidän kirjeenne odotti minua. 

Sen luettuani en enää ollut väsynyt. 
Teiltä saamani rohkaisu on niin iha-
naa. Asumme mieheni ja tyttäremme 
kanssa appivanhempieni talossa, jossa 

Kamerunilainen kuuntelija: 
”Kiitän Jumalaani, joka nosti 
minut pimeydestä valoon” 

ei ole lainkaan iloa. Tämä asumi-
nen on minulle vaikeaa. Lisäksi olen 
pahasti veloissa. Ostin tuotteita, joita 
voisin myydä ja ansaita perheelle 
rahaa. Mutta rahaa ei riitä velkojen 
maksuun. Saan joka päivä pelätä, että 
rahat lainannut mies tulee perimään 
lainaa. Köyhänä velkaantuminen 
on aivan kamalaa – välillä tuntuu, 
että tulen hulluksi ja harkitsen jopa 
itsemurhaa. Mutta tyttäreni tähden en 
voi tehdä sitä. Kiitos rohkaisustanne.” 
FEBC-Thaimaa -kirkko

8 VASAVI  ”TWR:llä oli ratkai-
seva merkitys pelastumises-
sani. Olen 47-vuotias nainen. 
Synnyin ja kasvoin hinduper-

heessä. Lapsuudestani asti osallistuin 
hindujumalien palvontaan. Vuonna 
2015 sairastuin, ja käteni ja sääreni tur-
posivat enkä pystynyt kävelemään tai 

käymään työssä. Koska olin aina ollut 
hindu, menin ensin poppamiesten luo, 
sitten lääkäriin, mutta en saanut apua. 
Tilanne vain paheni eikä näyttänyt 
olevan toivoa paranemisesta. Kerran 
ystäväni sanoi, että pitää uskoa Jeesuk-
seen, niin paranee. En tiennyt lainkaan, 
miten uskoa ja mitä pitäisi tehdä. Hän 
kehotti kuuntelemaan radio-ohjelmaa 
meidän vasavin kielellämme. Etsin 
ohjelman heti radiostani. Kuulin sanat: 
’usko Jumalaan, ja hän täyttää sydä-
mesi toiveet’. Ajattelin silloin, miksi 
en kokeilisi tätä. Kuuntelin puhujaa, 
luotin häneen ja rukoilin Jumalaa. 
Jumala paransi minut kokonaan. Sen 
jälkeen koko perheeni on kääntynyt 
seuraamaan Jeesusta. Kuuntelemme 
aina ohjelmanne.” TWR-Intia

5

1

Paluupostia

Kuuntelija- ja katsojapalautetta

Olin aiemmin hyvin ylpeä. Perheradion ohjelmi-
en avulla olen tullut nöyremmäksi ja kuuliaisem-
maksi Jumalalle. 

8
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Rukous   

             Rohkeus   

Evankeliumi

Sansan työn vaikutusalue

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

1.  Kiitämme Jumalaa huolenpidosta 
vuonna 2020. Rukoilemme viisautta ja 
johdatusta Sansan työhön, kun käym-
me vuoteen 2021.

2.  Koronapandemia on iskenyt ras-
kaasti kristillisten järjestöjen talouteen 
myös Aasiassa. Rukoilemme, että Ju-
mala antaa uusia lahjoittajia, niin että 
evankeliumin julistaminen voi jatkua 
keskeytyksettä.

3.  Kiitämme Sansan työn ystävistä, esi-
rukoilijoista ja tukijoista. Herra, siunaa 
heistä jokaista. Rukoilemme, että yhä 
uudet ihmiset innostuvat medialähe-
tystyöstä ja lähtevät eri tavoin työhön 
mukaan.

4.  Rukoilemme Intiassa valmisteltavan 
hindinkielisen Toivoa naisille -televi-
sio-ohjelman puolesta. Rukoilemme, 
että ohjelma toteutuu ja tavoittaa 
runsaasti kaupungeissa asuvia naisia.

5.  Rukoilemme tv-tuottaja Mikael 
Tunérin puolesta, jotta hän pääsisi 
ohjaamaan tadžikin-, darin- ja farsinkie-
lisiä ohjelmia IRR-TV:n studiolle Kera-
valle joulu-helmikuussa eikä kuvauksia 
tarvitsisi siirtää matkustusrajoitusten 
vuoksi.

6.  Rukoilemme, että Jerusalemissa 
sijaitseva Caspari-keskus saa uusia 
vapaaehtoisia työyhteyteensä ja että 
vuoden 2021 rahoitus järjestyy.

7.  Kiitämme seurakunnissa ja kodeis-
sa eri puolilla Suomea kokoontuvista 
mediapiireistä sekä Toivoa naisille -ryh-
mistä. Herra, siunaa jokaista mukana 
olevaa.

8.  Kumppanimme Taiwanilla ja 
Thaimaassa ovat aloittaneet kristillistä 
YouTube-ohjelmatuotantoa nuorille. 
Rukoilemme ohjelmien tekijöiden 
puolesta, jotta he osaavat tehdä nuoria 
kiinnostavaa sisältöä.

9.  Rukoilemme elokuulle 2021 siirretty-

jen Medialähetyspäivien valmistelujen 
puolesta. Kiitämme yhteistyöstä Seinä-
joen seurakunnan kanssa.

10.  Pyydämme siunausta afarin-, 
amharan- ja oromonkielisten radio-oh-
jelmien tekijöille Etiopiassa. Anna myös 
tänään ohjelmien koskettaa uusia 
kuuntelijoita ja johdattaa heitä Jeesuk-
sen tuntemiseen. 

11.  Herra, kiitämme virtuaalisista 
Lähetyskiihdyttämöistä, joita olemme 
toteuttaneet vuoden 2020 aikana. Pyy-
dämme johdatusta uusien etätapahtu-
mien suunnitteluun ja toteutukseen.

12.  Kroatian evankelisen kirkon Kuti-
nan seurakunta on aloittanut lastenoh-
jelman tuottamisen YouTubeen. Herra, 
anna lasten löytää ohjelmat ja saada 
niistä eväitä elämäänsä.

13.  Kiitämme Jumalaa Sansan 
hallituksen jäsenistä, jotka antavat 
aikaansa lähetystyön hyväksi. Pyydäm-
me heille viisautta päätöksentekoon.

14.  Kiitämme Sansan kansallisista 
työntekijöistä. Siunaa Oksana Dybaa 
Venäjällä, Nenad Hadžihajdicia Kroa-
tiassa, Parastoo Poortaheria Kyprok-
sella, Margarita Kantoria Israelissa ja 
Maroun Bou Rachedia Libanonissa.

15.  Rukoilemme seurakuntavierailujen 
puolesta. Pyydämme johdatusta ja 
apua myös valtakunnallisen kolehtipy-
hän 7.3.2021 valmisteluihin.  

16.  Rukoilemme, että sosiaalisen me-
dian koulutus voi toteutua Thaimaassa, 
Indonesiassa ja Kambodžassa korona-
pandemiasta huolimatta.

17.  Kiitämme yhteistyöstä seurakun-
tien ja kristillisten yhteisöjen kanssa. 
Rukoilemme, että saamme uusia 
yhteistyösopimuksia medialähetystyön 
ja työntekijöiden tukemiseksi. 

18.  Sansan joulukeräyksen tuotolla tu-

etaan Aasiassa lähetettäviä kristillisen 
kasvatuksen ohjelmia. Rukoilemme, 
että ohjelmat syventävät aasialaisten 
kristittyjen uskoa ja rohkaisevat heitä 
kertomaan evankeliumia eteenpäin. 

19.  Kiitämme Jumalaa seniorityönte-
kijöistä ja heidän uskollisuudestaan. 
Kiitämme Sansan vapaaehtoisista 
aluetyöntekijöistä ja lähettiläistä, jotka 
pitävät medialähetystyötä esillä monin 
eri tavoin.

20.  Kirkko kasvaa Kiinassa niin 
nopeasti, että kaikkiin seurakuntiin ei 
riitä Raamattua tuntevia pappeja tai 
opettajia. Rukoilemme kiinankielisen 
etäraamattukoulun opiskelijoille voi-
mia ja mahdollisuutta jatkaa opintoja 
koronasta huolimatta.    

21.  Herra, siunaa ja varjele lähetys- ja 
projektityöntekijöitämme: Elina Braz de 
Almeida, Päivi ja Ilkka Kastepohja, Eila 
Murphy, Sirpa Rissanen, Miia da Silva, 
Mikael Tunér sekä Eeva ja Jari Vähäsar-
ja.

22.  Vielä ei Sansan kautta tehtävää 
työtä tunneta kaikkialla Suomessa. 
Rukoilemme, että uudet seurakunnat 
lähtevät tukemaan ja pitämään esillä 
medialähetystyötä ja ryhtyvät Sansan 
jäseniksi.

23.  Rukoilemme Miia da Silvan puo-
lesta. Rukoilemme hänelle riittävästi 
yhteistyöseurakuntia sekä viisautta ja 
varjelusta Toivoa naisille -työssä.

24.  Kiitämme Jumalaa rukouskum-
meista, jotka rukoilevat 40 päivän ajan 
Sansan työntekijöiden puolesta. Herra 
siunatkoon heistä jokaista.

25.  Lähi-idän alueella yli 47 miljoo-
naa ihmistä kärsii ruuan puutteesta, 
ja esimerkiksi Jemenissä tilanne on 
hyvin vakava. Herra, anna avun mennä 
perille.

26.  Rukoilemme, että uskovat Suo-
messa ja maailmalla haluavat oppia 
tuntemaan Jumalaa ja Raamattua esi-
merkiksi Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman kautta.

27.  Rukoilemme, että koronapande-
mia johdattaa ihmisiä kääntymään Ju-
malan puoleen. Herra, anna yhä uusien 
ihmisten löytää kristillisiä mediasisältö-
jä, tulla kosketetuksi ja saada rohkaisua 
elämäänsä. 

28.  Kiitämme siitä, että Jumala on 
tähänkin asti pitänyt huolta Sansan 
taloudesta. Rukoilemme, että voimme 
toteuttaa ulkomaisten kumppanien 
kanssa sovitut hankkeet myös vuonna 
2021. 

29.  Rukoilemme niiden lasten puoles-
ta, joiden koulunkäynti on keskeytynyt 
koronan tai pakolaisuuden vuoksi. 
Kiitämme siitä, että SAT-7:n kouluoh-
jelmat auttavat lukuisia arabilapsia 
saamaan opetusta.

30.  Herra, siunaa Sansan lähetyskaup-
pa Putiikin toimintaa. Rukoilemme, 
että Putiikki ja siellä myytävät tuotteet 
ovat monelle siunaukseksi.

31.  Herra, suo mahdollisimman 
monen löytää Jeesus omaksi Vapah-
tajakseen, niin täällä Suomessa kuin 
maailmalla. Anna Raamatun tulla heille 
todella rakkaaksi!

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri
joulukuu 2020 – helmikuu 2021

Rukousaiheita
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Eri puolilla maailmaa 
tapaamani ihmiset 

ja saamamme palautteet 
kertovat, että Jumalan 
sana ei tyhjänä palaa.

Juha Auvisen tunnelmat lähes 
19 vuoden työrupeaman päät-
tymisestä Sansassa ovat kaksi-
jakoiset. 

– Tehtävästä luopumiseen liittyy 
sekä helpotusta että haikeutta. Vuosien 
varrella on syntynyt niin paljon yhteyk-
siä ja ystävyyssuhteita Intiasta Islantiin 
ja Kiinasta Kameruniin. Se ei ole vain 
asioihin liittyvää yhteyttä, vaan myös 
hengellistä yhteyttä.

– Päällimmäisenä on kiitollisuus ku-
luneista vuosista, kertoo vuoden 2021 
alussa eläkepäivänsä aloittava Sansan 
entinen toiminnanjohtaja Juha Auvinen. 

Eläkkeellä hän aikoo toteuttaa aina-
kin neljän l:n ohjelmaa. Luvassa on le-
poa, lukemista, liikuntaa ja läheisiä.

– Töissä ollessani minulla on ollut 
liian vähän aikaa vaimolleni ja lasten-
lapsilleni. Haluan antaa heille aikaa.

Kevätalvella on tiedossa muutto uu-
teen kotiin ja ensi kesänä olisi tarkoitus 
remontoida kesämökkiä.  

– Syksyllä voisi kuulostella, mihin 
Jumala haluaa minua käyttää. Mahdol-
lisesti voisin harkita Sansan senioriksi 
ryhtymistä.

Rovasti Auvinen on vasta toinen toi-
minnanjohtaja Medialähetys Sanansaat-
tajissa, Per-Olof Malkin jälkeen. Hän 
kertoo, ettei ole ollut missään tehtäväs-
sä niin pitkään kuin Sansassa ja syy sii-
hen on selvä: mielenkiintoinen työ.

Johdatuksessa
Auvinen näkee elämässään selkeän 
Jumalan johdatuksen. Vuodet erilaisis-
sa viestinnän ja toimittajan tehtävissä 
loivat vahvan perustan mediatyöhön. 
Kuusi vuotta lähetystyössä Papua-Uu-
dessa-Guineassa ja erilaiset tehtävät 
muun muassa Kirkon lähetystyön kes-
kuksessa antoivat eväitä ja ymmärrystä 
lähetystyön arkeen ja teologiaan. Myös 
aikaisempina vuosina syntyneet ver-
kostot ja kielitaito ovat olleet aktiivises-
sa käytössä Sansan toiminnanjohtajana.

Jo lapsuudenkodissa lähetystyö oli 
läsnä.

– Äiti oli aktiivinen lähetystyön tu-
kija ja piti yhteyttä seurakunnan nimik-
kolähetteihin. Heitä kävi myös meillä 
kotona.

Laulua harrastava Auvinen kuului 
nuoruudessaan tunnettuun Cantores 

Tärkeintä on pysyä 
lähellä Kristusta

Minores -poikakuoroon. Kuorovuodet 
avasivat osaltaan ikkunoita maailmalle. 

– Teimme vähintään joka toinen vuo-
si kiertueen Eurooppaan. Se oli merkit-
tävä kansainväliseen elämään ohjaava 
tekijä. Myös hengellinen ymmärrykseni 
lisääntyi kuoromusiikin kautta. 

Uskonasiat tulivat Auviselle tutuik-
si jo lapsuudenkodissa. Nuoruusvuodet 
Kauniaisissa viettänyt Auvinen on saa-
nut hengelliseen elämäänsä vaikutteita 
muun muassa Suomen Raamattuopis-
tolta, jossa hänen isänsä oli julistus- ja 
opetustyössä. Lapsuudenusko kasvoi 
nuoruusiässä tietoisempaan uskoon. 

Tyytyväisyyden aiheita
Auvinen iloitsee siitä, että medialähetys-
työ on vakiinnuttanut paikkansa kirkon 
lähetystyön kokonaisuudessa.

– Työ on kasvanut ja vahvistunut mo-
nimedialliseksi työksi. Digitalisaatio on 
mullistanut työtä: radion rinnalle ovat 
tulleet tv, internet, mobiilisovellukset ja 
sosiaalinen media. 

Yksi tyytyväisyyden aihe on työn 
painopisteen siirtäminen väkirikkaa-
seen Aasiaan, missä Kristus on vähiten 
tunnettu. Suomalaisten seurakuntien ja 
kristittyjen Sansan kautta tukemat ohjel-
mat ja mediasisällöt ovat jo usean vuo-
den ajan olleet yli kahden miljardin ih-
misen ulottuvilla.

– Olen myös tyytyväinen mediatut-
kimuksen roolin vahvistumiseen ja kan-
sainvälisten kumppanuuksien syventy-
miseen. Yksi ilonaihe on myös Sansan 
vetovoimaisuus. Sansaan on hakeutu-
nut osaavia työntekijöitä unohtamatta 
laajaa vapaaehtoisten, taloudellisten tu-
kijoiden ja esirukoilijoiden joukkoa.

Palkitsevinta on ollut nähdä, mitä 
Jumala tekee medialähetystyön kautta 
maailmassa. 

– Eri puolilla maailmaa tapaamani 

ihmiset ja saamamme palautteet kerto-
vat, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa, 
vaan saa aikaan sen, mitä varten Jumala 
on sanansa lähettänyt. 

Jumalaan voi luottaa
Työn laajuuteen liittyy myös haasteita. 

– Toisinaan olen kokenut riittämät-
tömyyttä ja voimattomuutta, kun työ-
kenttään kuuluu useita kumppaneita. 
On paljon hallintoa ja yhteydenpitoa. 

– Olen kiitollinen Jumalalle, että vai-
keinakin aikoina on voinut luottaa hä-
nen johdatukseensa. Jumala on rukouk-
sia kuuleva Isä.

Auvinen luottaa Jumalan sanaan, 
joka vakuuttaa, että Jumala vie työnsä 
maailmassa päätökseen. 

– Uskon sanan valossa, että hänen 
Henkensä yhä tekee työtään ihmisten 
ja kokonaisten kansojen keskuudessa. 
Sansa on tehnyt työtä esimerkiksi Kii-
nassa vuodesta 1974. Sinä aikana Kiinan 
kirkko on kasvanut voimakkaasti ja me-
dialähetystyö on väistämättä vaikutta-
nut siihen.  

– Tuorein esimerkki on Iran, missä 
kristittyjen määrä kasvaa. Myös siellä 
medialla on ollut merkittävä vaikutus 
kasvuun. 

– Kristillinen sanoma saavuttaa uusia 
ihmisiä vaikeuksista huolimatta. Maail-
ma on Jumalan hyvissä ja rakastavissa 
käsissä.

Vuosien varrella Raamatun sana ja 
erityisesti Paavalin sanat korinttilaisil-
le ovat vahvistaneet Auvisen lähetysnä-
kyä. ”Olkaa siis vahvoja ja järkähtämät-
tömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina in-
nokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei 
Herra anna teidän työnne mennä huk-
kaan.” (1. Kor. 15:58) 

Muuttuva maailma, ikiaikainen 
sanoma
Työn tavat ovat muuttuneet ja moni-
muotoistuneet viime vuosien aikana, 
mutta sanoma ristiinnaulitusta ja ylös-
nousseesta Jeesuksesta Kristuksesta on 
sama.

– Nykyään pyritään ottamaan pai-
kallinen kulttuuri ja kieliympäristö en-
tistä paremmin huomioon. Lähetystyö 
on kokonaisvaltaista, se on sekä palve-
lemista että sanan julistamista. 

– Lähetystyö on monimuotoistunut 
ja työssä tarvitaan monien eri alojen 

osaajia. Työ on vuorovaikutteista yhteis-
työtä paikallisten yhteistyökumppanei-
den kanssa ja sitä tehdään yli tunnustus-
kuntarajojen. 

Myös toimintaympäristö on muut-
tunut. 

– Kulkuyhteydet ovat parantuneet ja 
matkustamisesta on tullut halvempaa. 
Viestintäyhteydet ovat mullistuneet ja 
mullistaneet vuorovaikutusta.

– Lisäksi lähetystyön agendalle ovat 
tulleet pakolais- ja ympäristökysymyk-
set.

Auvisen mukaan suhtautuminen lä-
hetystyöhön on myös muuttunut. 

– Monissa seurakunnissa asenne lä-
hetystyötä kohtaan on tullut kriittisem-
mäksi. Sitä ei enää mielletä kirkon pe-
rustehtäväksi. Mutta on myös myön-
teisiä ja luovia esimerkkejä lähetyksen 
virtaan heittäytymisestä. Tähänkin on 
vaikuttanut median murros.

Media on vain väline
Toisin kuin perinteinen kirkon työ, me-
dialähetystyö tavoittaa suuria joukkoja 
ylittäessään maantieteellisiä, kulttuuri-
sia, poliittisia ja uskonnollisia rajoja. 

– Korona-aikana kristillisten mediasi-
sältöjen kysyntä on kasvanut räjähdys-
mäisesti.

Digitalisaatio on mahdollistanut 
evankeliumin välittämisen lähes kaik-
kialla maailmassa. Myös suljetuissa 
maissa ihmiset voivat vaikkapa älypu-
helimen kautta lukea Raamattua tai saa-
da rohkaisua jonkin mobiilisovelluksen 
sisällöstä turvallisesti toisten huomaa-
matta.

Millaisen testamentin haluaisit jättää 
Sansan väelle?

– Pitäisin tärkeimpänä sitä, että pysy-
tään lähellä Kristusta, uskollisena hänen 
antamalleen tehtävälle ja keskitytään sa-
nomaan. Media on lopulta vain väline 
ihmisten tavoittamiseksi siellä, missä he 
ovat. 

Kristillinen sanoma 
saavuttaa uusia 

ihmisiä vaikeuksista 
huolimatta.

Teksti ja kuva: Sari Savela
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Lähetystyö on 
kokonaisvaltaista, 

se on sekä palvelemista 
että sanan julistamista.
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kuukaudelle. Sisältää nimipäi-
vät ja kirkkovuoden pyhäpäi-
vien tekstit. Kierteet. Kuvat: 
Sari Savela.

(13) Heijastin 10 € /kpl tai 15 
€/2 kpl tai 20 €/4 kpl 
TARJOUS! 
Designheijastin on kansainvä-
lisesti tunnetun jalkinesuun-
nittelijan, Terhi Pölkin, hyvän-
tekeväisyystyö. Ajatuksena 
on antaa ääni äänettömille. 
Ihmiskaupan vastaisen työn 
tunnus, Kätketyt aarteet -työn 
tukemiseksi.

ÄÄNITTEITÄ
(14) Raamattu kannesta kan-

teen -ohjelman opetuksis-
ta cd-levyt MP3-muodossa: 
Uusi testamentti (624 luen-
toa) 130 €. Vanha testamentti 
(810 luentoa) 140 €. 
TARJOUS! Uusi ja Vanha tes-
tamentti yhdessä ostettuina 
240 €. 

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon 
Raamattu kannesta kanteen 
-radio-ohjelman pohjalta kir-
joittamia Raamattu elämään 
-sarjan kirjoja on ilmestynyt 
54. 
TARJOUS! Koko sarja 540 € 
(Yksittäin 17,90 €/kpl).

(7) Mervi Viuhko (Toim.)
Sydänääniä Korona-aikana  
18 € UUTUUS!
Sisältää kertomuksia, muistel-
mia ja ajatelmia elämän syk-
keestä, erityisesti medialähe-
tyksestä. Näihin sydänääniin 
ovat panoksensa antaneet 
Medialähetys Sanansaattajien 
työntekijät, seniorit ja työssä 
eri tavoin mukana olevat, ark-
kipiispasta vapaaehtoistoimi-
joihin. 
Kirjan on koonnut ja toimitta-
nut Facebookin Sansa-yhtei-
sön koordinaattori ja verkos-
totoiminnan johtaja Mervi 
Viuhko. Kaunis taitto ja neli-
värikuvitus tekevät kirjasta 

erinomaisen lahjan. Julkaisija-
na Sansa.

(8) Jukka Norvanto
Taivashetkiä 29 € UUTUUS! 
Sana vuoden jokaiselle päi-
välle.

(9) Päivän Tunnussana 2021 
6,50 € UUTUUS! 
Vuoden jokaiselle päivälle 
kaksi raamatunlausetta. Kar-
tonki ja koko: 8 cm x 12 cm.  

(10) Joulusanoma 2020 6 € 
UUTUUS! 
Suomen Raamattuopiston 
Säätiön joululehti.

(11) Seinäkalenteri - Kau-
neimmat kirkkomme 12 € 
UUTUUS!
Kuvissa: Kittilän, Tampereen 
Viinikan, Karunan (Seurasaa-
ri, Helsinki), Loviisan, Nauvon, 
Turun Mikaelin, Lavian, Joen-
suun, Kuusankosken, Huittis-
ten, Rovaniemen ja Tampe-
reen Teiskon kirkot. Mukana 
yksi laskutasku. Sisältää mm. 
nimipäivät, kirkkovuoden py-
häpäivien tekstit.

(12) Sari Savela
Seinäkalenteri 2021 12 € 
UUTUUS!
Kauniit kukka-aiheiset kuvat 
ja raamatunlause jokaiselle 

Tervetuloa ostoksille
Medialähetys 
Sanansaattajien 
Putiikkiin!
Kun teet ostoksesi Putiikista, olet mahdollista-
massa ilosanoman ja avun viemisen sinne, missä 
sitä eniten tarvitaan.
Nyt vielä ehtii hankkia joululukemista ja joululah-
joja. Tutkaile ja tee löytöjä – anna hyvän kiertää!
Toimi nopeasti!

UUTUUKSIA JA TARJOUKSIA

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

2)  Sähköpostilla pirjo.hyovalti@sansa.fi

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

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

sansa.fi
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KORTTEJA
Sansan hengelliset joulukortit
1-osaiset:
(1) Joulun ihme, kannessa: 
Siunattua Joulua, takana: ”Tä-
nään on teille Daavidin kau-
pungissa syntynyt Vapahtaja, 
Hän on Kristus, Herra.” Luuk. 
2:11. Kuva: Shutterstock. 
UUTUUS!
(2) Perhejoulu, kannessa 
teksti: Lämpöistä Joulua! Taka-
na: Me käymme joulun vietto-
hon! Kuva: Satu Salminen.
(3) Den stora glädjen (ruotsik-
si) kannessa: God jul och Gott 
nytt år!  Takana: ”Ära ske Her-
ran nära och fjärran!” Psalm-
bok. 28:1. Kuva: Shutterstock. 

2-osaiset (sisältää kirjekuo-
ret): 
(4) Joulun Sanoma, sisällä: 
Evankeliumi Luukkaan mu-
kaan 2:1-20 ja toivotus Rau-
hallista Joulua ja Siunattua 
Uutta Vuotta. Kuva: Shutters-
tock. UUTUUS!

Raamattu elämään -sarjasta:
Jeesus on enemmän 17,90 €
Heprealaiskirje.

Jukka Norvanto
Aadamista alkaen 5 € 
TARJOUS!
(15) Rajatonta rakkautta 4 € 
TARJOUS!
Tahtoisin olla hyödyksi 3 € 
TARJOUS!
Tahtoisin antaa anteeksi 2 € 
TARJOUS!

Eero Junkkaala
Onko mitään järkeä uskoa Ju-
malaan? 27 € UUTUUS!
(16) Arkeologian aarteita 
29 € 
UUTUUS!
Katsaus Israelin uusimpiin kai-
vauksiin.

Keijo Rainerma
(17) Eteenpäin 28 € 
Pientä puhetta Paavalista ja 
pelastuksesta.
Laupias Samarialainen 25 € 
UUTUUS!

(18)Tapani Sopanen
Uloskutsutut 29 € UUTUUS!
Ajankohtaisia aiheita käsitte-
levä uutuusromaani. Korona-
virus, terrori-iskut, uskovien 
maallistuminen ja vainot.

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

Juha Vähäsarja
Joka päivä.
(19) Varjelet tieni 15 € 
TARJOUS!

Huolta vailla 15 € TARJOUS!
Lupaus kantaa 15 € TARJOUS!

Maarit Eronen – Jane Jones
Kadun kukka 15 € TARJOUS!
Prostituutiosta vapauteen. 
Vuoden kristillinen kirja 2019.

Danielle Miettinen                                                                                                                  
Juokse, Jaakko, juokse 29 € 
TARJOUS!      
Jaakko Pirttiahoa ajoivat isän 

1 3
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ikävä ja hyväksynnän kaipuu. 
Työ poliisin erityistehtävissä 
vahvisti haurasta miehisyyttä. 
Sitten kaikki romahti.

(20) Tracy Leininger Craven
Vaara vuorilla 15 € TARJOUS!
Tositapahtumiin perustuva 
selviytymistarina Atlantin ta-
kaa, ajalta jolloin Amerikkaa 
vasta asutettiin. Sopii myös 
nuorille aikuisille. 

Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 5 € 
TARJOUS!
Israelissa, maailmalla, koti-
maassa. Kuljettaa medialähe-
tystyön matkassa, johdattaa 
Raamatun maisemiin, juutalai-
siin juhlapyhiin ja raamatun-
kertomuksiin. Sopii myös raa-
mattu- ja rukouspiirien työs-
kentelyyn. Julkaisijana Sansa.

Martti Asikainen
Herra, opeta meitä rukoile-
maan 5 € TARJOUS!
Koottu rukouksia Raamatusta, 
Apokryfikirjoista, Qumranin 
teksteistä ja Siddurista. Luki-
ja viedään ympäristöön, jossa 
Jeesus vaikutti ja jonka kes-
kelle ensimmäiset seurakun-
nat syntyivät.

Lähetyskauppa Putiikin 
verkkosivuilla osoitteessa 
lahetyskauppa.fi 
on lisää Sansan joulu- ym. 
kortteja. 
Enemmän kuin kauppa!

5

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

15 16 17
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Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 € 
TARJOUS!
Tämä kirja kertoo V. Koskisen 
värikkäästä ja vaiherikkaasta 
elämästä.

LAHJAKIRJOJA
(21) Riitta Lemmetyinen
Pieniä ihmeitä 25 € UUTUUS! 
Riitta Lemmetyisellä on taito 
kirjoittaa vakavista asioista 
lämmöllä ja ilman saarnanuot-
tia.

(22) Sari Savela 
Toivoni on 17,90 €
Sanoja sinulle toivosta, tur-
vasta ja täyttymyksestä. Kau-
niit kukkakuvat.

(23) Purppura virsikirja lisä-
vihkolla 17,90 € 
Mukana katekismus ja juma-
lanpalvelusliitteet.

Viisikielinen 25 € (isompi 
koko) tai 20 € (pienempi koko)
Noin 800-sivuinen laulukirja. 
Yli 400 laulua, joissa koros-
tuvat herätys, luottamus Ju-
malan sanaan sekä lohdutus 

ja ilo kaikille tarjolla olevas-
ta pelastuksesta Jeesuksessa 
Kristuksessa. Sisältää tekijä-
luettelon. Nyt muovitetut kan-
net ja foliointi. Sansa on yksi 
julkaisijoista.

LAPSILLE 
(24) Vauvan oma rapinaraa-
mattu 9,90 € UUTUUS! 
Pehmokirja rapisevalla kan-
nella. Sisältää lauluksi mu-
kaillun Psalmin 139 ajatuk-
sen laululeikkinä. Koko 13,5 x 
13,5 cm.

(25) Emma Segal - CPH:n toi-
mituskunta
Kuva siirtyy sanaan 17 €
Kirjan alussa on viisi tarra-ark-
kia ja täynnä mielenkiintoista 
katsottavaa ja luettavaa. Raa-
puta ja väritä.

Marja Sevón
Täällä on Jeesus 12 €
Kuka minut teki? 12 € 
Kuvakirja pienille lapsille.

Minea Metsälähde (toim.)
Armias ole suojani 14,50 €
Rukouskirja sisältää rakkaim-
pia rukouksia. Kuvituksena 

Sansan pakettikortit 1 €/10 
kpl
(5) Hyvää Joulua! Kuva: Ari 
Suomi. 
(6) Onnea! Kuva: Johanna Er-
vast. 

25 26 27
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nostalgisia enkelikiiltoku-
via. Kirja sopii yhdessä lapsen 
kanssa luettavaksi tai itse lu-
kemaan oppineelle.

Steinkühler & Holzmann
Ihanaa, että löysit minut 5 € 
TARJOUS!
Kauniisti kuvitettu. Psalmin 
23 tarina Daavidista ja hänen 
lampaistaan. 

MUSIIKKIA
Mirja Lassila
Kun minulla on sinut, cd 20 € 
UUTUUS!

(26) EtCetera kuoro &Pekka 
Simojoki 
Näitä aikoja varten, cd 20 € 
UUTUUS!  

(27) Pekka Simojoki 
Farsi Nordic Praise, cd 15 € /
kpl tai 100 € /10 kpl TARJOUS! 
Sansan tuottama Pekka Simo-
joen Nordic Praise -levy farsin 
kielellä. Laulajana mm. Gilbert 
Hovsepian
                
Nordic Praise, cd 15 € 
TARJOUS!
Englanninkielinen Ylistys-le-
vyn kansainvälinen versio.
Hepreankielinen ylistyslevy, 
cd 20 € 
Pekka Laukkarinen
Unelmia, cd 10 € TARJOUS!
Gloriaa, cd 10 € TARJOUS!

SANSA-TUOTTEITA 
(28) Sansan adressi 12 € 
UUTUUS!
Kannessa teksti: Lämmin osan-
otto. Sisällä teksti: Muistoa 
kunnioittaen. Muistolauseet 1. 

”Minä lähetän enkelin kulke-
maan sinun edelläsi, suojele-
maan sinua matkalla ja vie-
mään sinut siihen paikkaan, 
jonka olen sinulle varannut.”  
2. Moos.23:20. 2. ”Herra on lä-
hellä niitä, joilla on särkynyt 
sydän.” Ps.34:19. 3. ”Sinun kä-
dessäsi ovat elämäni päivät.” 
Ps. 31:6. ja 4. Ilman muisto-
lausetta. Voit itse kirjoittaa tai 
pyytää haluamasi tekstin. Kuva 
Hilpi Jenu.

Ekoradio 55 € 
FM/AM, kaksi erittäin laajaa 
lyhytaaltoaluetta. Veivigene-
raattorilla ladattava akusto. Ei 
sisällä pattereita, joita voi tar-
vittaessa laittaa kolme. 

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

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

(29) Puuvillakassi 3 €  
TARJOUS!
Laadukas, ekologinen. Sopii 
kantohihnamitoituksen ansios-
ta kädessä ja olalla kannetta-
vaksi. 100 % puuvillaa. Koko 
n. 38 cm x 42 cm. Väri punai-
nen.

Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa tai Teille 
on syntynyt Vapahtaja. Värit: 
tummanpunainen ja -vihreä. 
Sisältää 20 kpl.
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Muut servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan 
yhdessä, Siunaus matkassasi 
ja Ole Jeesus kanssamme. Vä-
rit: keltainen, viininpunainen, 
samppanja, valkoinen, lime-
tinvihreä. Sisältää 20 kpl.
Lautasliinat 4,50 €
Koko: 33 cm x 33 cm Teksti: 
Siunaa Jeesus ruokamme, ole 
aina luonamme. Toisistamme 
kiitämme. Siunaa myöskin päi-
vämme. Tai: Siunaa Jeesus ruo-
kamme, ole aina luonamme. 
Auta meitä muistamaan, että 
kaiken sulta saan. Värit: keltai-
nen, viininpunainen, valkoi-
nen, joulunpunainen ja -vih-
reä Sisältää 20 kpl.

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

TOIVOA NAISILLE 
-TUOTTEITA
(30) Käsidesi Lotus 3,50 € 
UUTUUS!
Putkilomainen (8ml), suihku-
tettava nestemäinen puhdis-
tusaine. Puhdistaa ja virkistää 
kädet ja desinfioiva vaikutus. 
Teksti toivoanaisille.fi sydän-
logolla. Valmistettu Kiinassa.

(31 )Muistivihko 6 € 
Kaunis kierrevihko muistiin-
panoja varten. Sisältää yhdek-
sän kuvaa ja jokaisella sivulla 
sydäntunnus.

Tuubihuivi 5 €
Väri: valkoinen ja painatus pu-
nainen tai punainen ja paina-
tus valkoinen. Sydäntunnus.

Toivoanaisille.fi

(32) Orvokkikortti (2-osainen) 
5 €/kpl, 5 kpl 20 €
Toivoa naisille -työn tukemi-
seen, aidoista orvokeista. Si-
sältää kirjekuoren. Tekijä Tuu-
la Jäppinen.

Kynä 3 € 
Tyylikäs kuulakärkikynä. Teks-
ti: toivoanaisille.fi. Väri tum-
manpunainen.

MUITA TUOTTEITA
(33) Tyynyliinat 18 € 
UUTUUS!
Painokuvassa niitynkukkaset. 
Pohja valkoinen. Teksti: Sinua 
siunata tahdon. Käsinpainettu 
ja ommeltu Suomessa. 100 % 
puuvilla. Koko: 50 cm x 60 cm. 
Valmistaja: Uniikki Kangastus.
Painokuvassa lampaat. Poh-
javäri valkoinen. Teksti: Nuku 
hyvin. Päivän touhut taakse 
jää, minua jo väsyttää. Kiitos, 
että nukkumaan, peiton alle 
mennä saan. Hyvää yötä Ju-
mala. Siunaa meitä kaikkia. 
Painatuksen väri: vaaleanpu-
nainen tai vaaleansininen. 
Käsinpainettu ja ommeltu 
Suomessa. 100 % puuvillaa. 
Koko: 50 cm x 60 cm. Mal-
lin suunnittelu: Salli Parikka 
Wahlberg. Valmistaja: Uniikki 
Kangastus. 

(34) Seimi 7,5 € 
Koko on n. 6 cm x 7,50 cm

Jääkaappimagneetit 5 €/kpl 
UUTUUS!
(35) Orkidea: ”Minä annan 
tulevaisuuden ja toivon.” Jer. 
29:11

Jaloleinikit: ”Älä pelkää, minä 
olen sinun kanssasi.” Jes. 
41:10 
Auringonkukka: ”Katso, minä 
luon uutta.” Jes. 43:19
Pioni: ”Hän virvoittaa väsy-
neen ja antaa heikolle voi-
maa.” Jes. 40:29
Tulppaanit: Rakastettu on oi-
kea nimesi.
Yhden magneetin koko: 6,5 
cm x 6,5 cm. Kuvat: Sari Sa-
vela
 
(36) Voiveitsi 3,80 €
Sydänkuviolla ja katajasta.

Villasukat 20–25 €/pari
Kauniita, hyvälaatuisia, työn 
ystävän tekemiä sukkia. Sekä 
miehille että naisille.

Sansalle annetut tiedot tal-
lentuvat asiakasrekisteriimme. 
Rekisteriseloste löytyy osoit-
teesta sansa.fi/asiakasrekis-
teri. 
Tarjoukset ovat voimassa 
31.12.2020 saakka tai niin 
kauan kuin tavaraa riittää. Lä-
hetyksiin lisätään toimitusku-
lut. Voit tilata myös puheli-
mitse: 050 564 3541/Putiikki, 
s-postitse: pirjo.hyovalti@san-
sa.fi tai kotisivun kautta: joko 
sansa.fi tai lahetyskauppa.fi. 
Lähetyskauppa Putiikki, Mun-
ckink. 67, Hyvinkää. Huom! 
Myymälä on toistaiseksi sul-
jettu koronavirusepidemian 
vuoksi. Jos haluat käydä Putii-
kissa ostoksilla, ystävällisesti 
soita p. 050 564 3541 ja sovi 
käynti aika etukäteen. Kiitos.
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LÄHTEELLÄ  Moni ihminen epäilee Jumalan olemassaoloa, koska ei voi havaita häntä. Miksi Jumala piiloutuu ja 
toisaalta antaa vihjeitä olemassaolostaan? 

Teksti: Marko Pihlajamaa 
Kuva: Sari Savela 

Onko Jumalalla jokin syy 
toimia näin? Tanskalainen 
filosofi Søren Kierkegaard 
(1813-1855) tuo kirjassaan 

Filosofisia muruja (Philosophiske 
Smuler, suom. Janne Kylliäinen) esiin 
yhden tulokulman Jumalan kätkeyty-
neisyyden kysymykseen. 

Ymmärrän Kierkegaardin välil-
lä rönsyilevän pohdinnan seuraaval-
la tavalla. Hän ottaa esimerkiksi ku-
ninkaan, joka on rakastunut köyhään 
nuoreen naiseen. Kuninkaalla on kui-
tenkin ongelma; miten heidän rakkau-
tensa voisi olla aitoa ja yhdenvertaista, 
jos heidän lähtökohtansa poikkesivat 
täysin toisistaan. Muistaisiko hänen ra-
kastettunsa aina lähteneensä köyhistä 
oloista? Aiheuttaisiko se jatkuvaa sä-
röä heidän liittoonsa? 

Vaikka kuningas siis nostaisi rak-
kautensa kohteen köyhyydestä rik-
kauksiin, se ei toisi heidän välilleen 
todellista yhteyttä. Kierkegaardin mu-
kaan todellinen yhteys löytyy vain tu-
lemalla rakkauden kohteen vertaiseksi.

Kierkegaard soveltaa esimerkkiä Ju-
malan ja ihmisten väliseen suhteeseen. 
Jumalan oli tultava ihmisten vertaisek-
si, palvelijan hahmoon, saadakseen ai-
don yhteyden ihmiskuntaan. Jumalan 
oli tultava aidosti ihmiseksi, ”sillä poh-
jaton rakkaus tahtoo …. olla yhdenvertai-
nen rakastettunsa kanssa”, kuten Janne 
Kylliäinen tanskalaisen filosofin teks-
tiä kääntää. 

Aiheen pohdintaa voi jatkaa Kier-
kegaardin oivallusten pohjalta. Jumala 
voisi tulla kirkkaudessaan näkyväksi 
ja voimallaan pakottaa ihmiskunnan 
uskomaan. Tätä Jumala ei tahdo, vaan 
haluaa ihmisten vapaaehtoisesti etsi-
vän ja kaipaavan häntä. Jumala ei jyrää 
ihmisiä antamalla vastaansanomatto-
man todistuksen itsestään. Etsivä voi 
hänet kuitenkin löytää.  

elämään. Ihminen, joka on ajanut elä-
mänsä solmuun syntielämän takia, voi 
löytää uuden elämän, vapautua syn-
nin kahleista. Jeesuksen veriuhri antaa 
avun omantunnon syytösten polttees-
sa. Armon voima on suurempi kuin mi-
kään syytös. 

Jeesuksen ylösnousemus tapah-
tui muutaman vartiosotilaan nähden. 
Myöhemmin hän ilmestyi ylösnoussee-
na seuraajilleen. Jeesuksen ristin ja ylös-
nousemuksen vaikutukset ovat nähtä-
vissä kaikkialla maailmassa. Evankeliu-
mia saarnataan jokaisella mantereella.

Jumala on osoittanut Jeesuksessa 
tien, jolla hänet voidaan löytää. Jumalan 
sanan saarna, evankeliumi Jeesuksesta, 
sekä kaste ja ehtoollinen ovat välineitä, 
joiden kautta Jumala toimii maailmassa. 
Jokainen, joka uskoo Jeesukseen Vapah-
tajanaan, on Jumalan lapsi. 

Aikojen lopulla Jumala ei enää kät-
keydy. Silloin Jeesus tulee takaisin maan 
päälle kuninkaana ja tuomarina, kaik-
ki ihmiset ”näkevät Ihmisen Pojan tulevan 
taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan 
ja kirkkaudessaan” (Matt. 24:30). 

Jumala on löydettävissä 

Suunnitelma vaurioiden 
korjaamiseksi 
Paratiisissa Jumala ei ollut kätkey-
tynyt. Ensimmäisillä ihmisillä oli 
välitön yhteys Jumalaan. Heidän 
suhteensa Jumalaan perustui vapau-
teen. Jumala olisi voinut tehdä ihmi-
sestä tahdottoman robotin kaltaisen 
olennon, mutta silloin aito yhteys olisi 
puuttunut. 
 Vapaa tahto piti sisällään mahdol-
lisuuden, että ihminen valitsee pahan. 
Saatana houkutteli ensimmäiset ih-
miset rikkomaan Jumalan käskyä. Se 
johti syntiinlankeemukseen, yhteyden 
rikkoutumiseen Jumalan ja ihmisten 
välillä. Synti tuli erottavaksi tekijäksi. 
Jumala karkotti ihmiset paratiisista.
 Jumalalla oli ennen maailman luo-
mista valmiina suunnitelma mahdol-
lisen syntiinlankeemuksen vaurioiden 
korjaamiseksi. 
 Suunnitelman mukaan Jumala 
itse tuli ihmiseksi, meidän vertaisek-
semme. Vaurion korjaajan täytyi olla 
ihminen, mutta synnitön. Siksi Kol-
miyhteisen Jumalan toinen persoona, 
Poika tuli ihmiseksi: ”Mutta kun aika 
oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poi-
kansa. Naisesta hän syntyi…” (Gal. 4:4).
 Jumalan Poika syntyi Betlehemin 
pienessä kaupungissa: ”Heidän siellä 
ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, 
ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän 
kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen… ” 
(Luuk. 2:6-7)
 Jumala rajoitti itsensä tulemalla 
ihmisen ahtaaseen olemiseen. Juma-
lan Poika Jeesus antautui avuttoma-
na lapsena ihmisten huolenpidon 
varaan. Hänet käärittiin kapaloihin ja 
pantiin lepäämään eläinten syöttö-
kaukaloon.
 Aikuisena miehenä Jeesus kertoi 
ihmisille Jumalasta ja auttoi ihmisiä. 
 Evankeliumien kuvauksissa 
Jeesuksesta on havaittavissa samaan 
aikaan julkiseksi tulemista ja kätkey-
tyneisyyttä. Häntä ei ulkonäön perus-
teella voitu tunnistaa Jumalan pojaksi, 
aina oli epäilemisen mahdollisuus. 
Hän ei suostunut siihen, että ihmiset 
kruunaisivat hänet kuninkaaksi. Hän 
kielsi kertomasta tekemistään ihmeis-
tä. Välillä hän opetti niin kärjekkäästi, 

että ihmiset loukkaantuivat. Ihmiset 
kaipasivat kuulla Jeesuksen opetus-
ta. Hänen luonaan he saivat avun 
hätäänsä. Lyhyen toimintakautensa 
jälkeen hänen häväistyksensä, kuole-
mansa ristillä, oli avoimen julkista.

Aikojen lopulla kaikki näkevät 
Jeesuksen ristinkuoleman näennäinen 
tappio olikin Jumalan valtakunnan 
voitto. Jeesus avasi ristinkuolemansa 
ja vuodatetun verensä kautta yhtey-
den ihmiskunnan ja Jumalan välille. 
Synti, joka erotti ihmisen ja Jumalan, 
pantiin Jeesuksen kannettavaksi. 
Jumalan Pojan ristinkuolema kukisti 
kuoleman, synnin ja perkeleen vallan. 

Jeesuksen sovitustyön vaikutukset 
eivät ole kätkössä. Hänen ristinkuole-
mansa voimassa ihmisen elämä uudis-
tuu, hengellisesti kuollut herää uuteen 

Armon voima on 
suurempi kuin 

mikään syytös. 

Jumala ei jyrää 
ihmisiä antamalla 

vastaansanomattoman 
todistuksen itsestään. 
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KIRJE KENTÄLTÄ SAT-7 kanavien ohjelmat lohduttavat ja vahvistavat kristittyjä vaikeissa olosuhteissa. Moni myös löytää 
uskontielle kristillisen median tarjoamien ohjelmien avulla. Koronapandemian aikana kanavien sisältöjä on seurattu entistä 
enemmän.

Massiivinen kemikaalirä-
jähdys Beirutin satamas-
sa elokuun 4. päivänä oli 
vain yksi lisä pankkikrii-

sissä kamppailevan Libanonin talou-
teen, poliittiseen kaaokseen ja talouden 
syöksykierteeseen. SAT-7-studion hen-
kilökunta jalkautui heti räjähdyksen jäl-
keen Beirutin kaduille ottamaan kontak-
tia asukkaisiin.

Suorat televisiolähetykset ovat jat-
kuneet koko syksyn tv-kanavilla SAT-7 
Arabic ja SAT-7 Kids. Kanavien ohjel-
matarjontaa on lisätty nopeasti, ja las-
tenohjelma Raamatun sankarit aloitti 
välittömästi räjähdyksen jälkeen suo-
ratoistolähetykset Facebook-sivullaan 
antaen lapsille mahdollisuuden kes-
kustella ja kysyä asioita. Keskusteluja 
käydään myös puhelimen ja sosiaali-
sen median välityksellä. Jotta kukaan 
ei jäisi yksin. 

Kristillinen media tuo toivoa ja 
valoa Lähi-itään

Koronapandemia kiihdyttää 
maastamuuttoa Libanonista 
Rauha ja nälän poistaminen kulkevat 
käsi kädessä myös konfliktien riivaa-
malla Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän 
alueella. SAT-7:n toimitusjohtaja Rita 
el Mounayer kertoo, että jotkut heidän 
kanavansa katsojista ovat lähettäneet 
heille kuvia tyhjistä jääkaapeistaan. 
Työttömyys ja sosiaaliset ongelmat 
ovat kasvaneet koronapandemian 
aikana entisestään. 
     – Monet ovat kertoneet meille, 
että he kuolevat todennäköisemmin 
nälkään kuin koronavirukseen, Rita 
toteaa.
    Libanonilainen taksinkuljettaja Toni* 
kertoo SAT-7-kanavan Et ole yksin 
-ohjelmassa jääneensä työttömäksi 
koronapanedemian aikana. Hän sanoo 
perheen myyneen jo pesukoneen ja 
lapsen keinun ostaakseen ruokaa.
     – Syömme lähinnä perunoita ja 
munia. Teurastamoista 60 prosenttia 
on jo sulkenut ovensa, ja vain harvoilla 
on rahaa ostaa lihaa. Sähkökatkot ovat 
pidentyneet, ja generaattorin käyttämi-
nen maksaa ylimääräistä, hän kertoo.  
     Monet näkevät maastamuuton 
ainoana vaihtoehtona kohti parempaa 
tulevaisuutta. 

Teksti: Sirpa Rissanen 
Kuvat: SAT-7 

Positiivinen media avaa uusia 
näkökulmia
Egyptiläistaustainen George Makeen 
johtaa SAT-7:n satelliittikanavien ara-
biankielistä tuotantoa. Egyptin väestös-
tä noin 10 prosenttia on koptikristittyjä, 
he ovat yksi vanhimmista kristillisistä 
yhteisöistä Lähi-idässä. Asuessaan Kai-
rossa Makeen kuitenkin näki, miten tie-
tämättömiä ihmiset ovat kristinuskosta 
ja sen historiasta alueella, joka on kris-
tinuskon omaa syntymäseutua. Liik-
keellä on paljon urbaania legendaa ja 
aikojen saatossa syntyneitä uskomuksia 
ja epäluuloa. Monet vastustavat kristin-
uskoa lännestä tuotuna uskontona.

Kun SAT-7 vuonna 1996 aloit-
ti alueen ensimmäisenä kristillisenä 
TV-asemana, katsojille avautui televi-
sion kautta uusi näkökulma kristinus-
koon. 

– Kristillinen media on tärkeä toi-
von tuoja erityisesti uusille kristityille. 
Raamatun opetus ja kristilliset laulut 

Monet vastustavat 
kristinuskoa län-

nestä tuotuna uskontona. 

oman kielialueen murteella vahvista-
vat ihmisten uskoa. Haluamme haas-
taa Lähi-idän kristityt, etteivät he ajat-
telisi itseään uhreina, vaan äänitorvina 
vaatimassa oikeutta itselleen ja kaikil-
le niille, joita vainotaan uskonsa takia, 
Makeen visioi. 

Kristillisellä medialla iso rooli 
suljetuissa yhteiskunnissa
George Makeen sanoo, että kristillisel-
lä medialla on nyt iso rooli toivon ja 
valon tuojina Lähi-idän ja Pohjois-Af-
rikan alueella. Egyptissä, Syyriassa ja 
Irakissa kristityt vähemmistöt ovat 
vetäytyneet suljettujen ovien taakse 
vaalimaan uskoaan. Heidän aseman-
sa näissä maissa on kuitenkin parempi, 
sillä he ovat tunnustettu vähemmistö. 
Pohjois-Afrikan maissa, Jemenissä, 
Turkissa ja Iranissa kristityt ovat yleen-
sä maahanmuuttajia tai hyvin pienen 
vähemmistöryhmän edustajia. Monet 
kristityt kokevat olevansa yksin uskon-
sa kanssa. Masentuneisuutta on paljon, 
mutta se on häpeäleima, eikä siitä ha-
luta puhua. 

SAT-7 Kids -kanavan ohjelmat ovat hyvin suosittuja.

Pienryhmätoimin-
ta ja kotikirkot 

kukoistavat. 

Mikä SAT-7?
 SAT-7 on kristillinen satelliittitelevisioverkosto, jonka kat-

soja-alueella asuu 560 miljoonaa ihmistä 25 maassa. Järjestön 
visiona on vahvistaa ja tukea Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kas-
vavaa kirkkoa ja edesauttaa yhteiskunnassaan ja kulttuurissaan 
myönteistä kehitystä. Ohjelmat eivät ole poliittisia eikä niissä 
arvostella muita uskontoja.
 Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) toimii yhteistyössä 
SAT-7-satelliittitelevision kanssa ohjelmatuotantoa taloudellisesti 
tukien sekä henkilökuntaa lähettäen.  Kanavia sekä mobiilisovel-
luksia on neljä: SAT-7 Arabic, SAT-7 Pars, SAT-7 Kids sekä SAT-7 
Tùrk. Studiot ovat Kyproksella, Egyptissä, Beirutissa ja Turkissa. 
Vuonna 2019 katsojia oli 25 miljoonaa.
 Esimerkiksi SAT-7 Tùrk kanavalla katsojamäärät ovat lisään-
tyneet edellisvuodesta 96 prosenttia ja vuoden ensimmäisen 6 
kuukauden aikana videokatselujen määrissä oli yli 200 prosentin 
nousu. SAT-7 Kids kanavalla kontaktien määrä on kasvanut 80 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

Farid, Egypti: Olen 
kiitollinen SAT-7:lle. 

Kanava on siunauksen ja toi-
von lähde meille tänä sairau-
den ja pimeyden aikana.
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TIINA VIRTANEN  |   lähetystyöntekijä ja seurakuntapalvelujen assistentti

  ÄITINI KUOLI 67-VUOTIAANA syksyllä 1982. Hän 
jakoi pienet säästönsä meille muille. Päätin, että niitä rahoja 
”en vie ruokakauppaan”. Keväällä -83 sain kuulla kesällä 
pidettävästä nuorten aikuisten lähetysleiristä. Äidin rahoilla 
lähdin kuukauden bussimatkalle Keski-Eurooppaan oppi-
maan lähetystyöstä viiden järjestön edustajien opastuksella. 
Silloin tutustuin Sansaan. 

Kaksi vuotta myöhemmin olin Sansan lähettinä TWR:n 
Euroopan-toimistolla Hollannissa. Kolmen Sansa-jakson ai-
kana olin Hollannissa, Englannissa, Hyvinkäällä, Monacos-
sa, Kyproksella ja vielä hiljattain toisen kerran Hollannissa. 
Nyt olen juuri jäänyt eläkkeelle.

Monacossa olin neljä vuotta TWR:n arabiankielisen osas-
ton sihteerinä, mutta toimiston työkieli oli englanti. Saimme 
kuuntelijoilta perinteisiä kirjeitä. Niistä kirjeistä ymmärsin 
jotain, mikä on osaltaan kantanut minua hengellisesti siitä 
lähtien. 

Laajakaista

Ibrahim unohtaa vaihtaa kana-
vaa, tulee kuulleeksi kristillistä 

puhetta – ja yhtäkkiä jokin sanoissa 
osuu sydämeen. 

Koronaviruksen kurituksessa kris-
tillisen median merkitys on kasvanut 
entisestään. Kun liikkumis- ja kokoon-
tumisrajoitukset pakottavat monet 
kirkot sulkemaan ovensa, SAT-7 Ara-
bic -kanava on tuonut jumalanpalve-
lukset ja ylistyksen ihmisten koteihin 
yhteistyössä kirkkojen kanssa Kuwai-
tissa, Libanonissa, Irakissa, Syyriassa 
sekä Jordaniassa. Pienryhmätoiminta 
ja kotikirkot kukoistavat.

Laadukkaat lastenohjelmat 
kasvattavat uutta sukupolvea
25 toimintavuotensa aikana SAT-7 on 

aina panostanut laadukkaisiin las-
tenohjelmiin ja satelliittikanavat ovat jo 
kasvattaneet yhden uuden kristillisen 
sukupolven, joka haluaa kertoa uskos-
taan myös muille. SAT-7 Kids -kanavaa 
voi seurata myös suorastriimauksena 
Facebookin kautta. Äskettäin tehtyyn 
katsojakyselyyn osallistuneista katso-
jista 88 prosenttia kertoi oppineensa 
kristillisestä anteeksiantamuksesta SAT-
7 Kids -kanavaa katsomalla. Kanavilla 
nähdään myös paljon opetuksellista oh-
jelmaa lapsille ja nuorille. 

– SAT-7:n kanavilla keskustellaan 
rohkeasti koulun keskeyttämisestä. Se 
on meille tunisialaisille hyvin ajankoh-
tainen aihe, sillä noin 100 000 oppilas-
ta Tunisiassa jättää vuosittain koulun-
sa kesken. Nämä nuoret ajautuvat hel-
poimmin rikollisuuden, radikalismin ja 
hyväksikäytön pariin, kommentoi tuni-
sialainen opettaja opetusohjelmia.

Meneillään olevan viruspandemian 
aikana SAT-7-kanavat tarjoavat myös 
faktatietoa viruksesta. Lisäksi opetus-
ohjelmat tukevat lasten vanhempia, kun 
koulujen opetus siirtyi koronatilanteen 
vuosi keväällä etäopetukseksi koteihin. 

– Haluamme olla mukana varusta-
massa kristittyjä, jotta he voivat todis-
taa uskostaan muille ja nähdä kristilli-

sen uskon osana maidensa kulttuuria.  
Haluamme olla toivon tuojia ja moti-
voida heitä hengelliseen kasvuun ja 
parempaan elämään, George Makeen 
toteaa. 

*nimi on muutettu yksityisyyden suoje-
lemiseksi. 

Kirjoittaja toimii Medialähetys Sanansaat-
tajien Lähi-idän alueen viestitäkoordinaat-
torina Kyprokselta käsin.

Kallein aarre medialähetystyöstä
Kuvitellaan Lähi-idässä tai Pohjois-Afrikassa asuva ih-

minen, vaikkapa Ibrahim, joka on kasvatettu omaan uskon-
toonsa pienestä saakka. Hän kuitenkin haluaa kuulla uutisia 
ja muita ohjelmia muualtakin kuin kotimaansa valtiollisilta 
radiokanavilta. 

Radio Monte Carlon arabiankieliset ohjelmat iltaisin oli-
vat hyvin suosittuja. TWR:n kristilliset ohjelmat tulivat heti 
niiden perään. Ibrahim unohtaa vaihtaa kanavaa, tulee 
kuulleeksi kristillistä puhetta – ja yhtäkkiä jokin sa-
noissa osuu sydämeen.

Kuunneltuaan ehkä viikkoja tai kuukausia hän kir-
joittaa TWR:lle Monacoon. Hän ei ole koskaan koh-
dannut ainuttakaan kristittyä eikä nähnyt kristillistä 
kirjaa, Raamatusta nyt puhumattakaan. Jumalan Pyhä 
Henki kosketti häntä pelkästään radiossa kuultujen 
sanojen kautta. 

Jos Jumala armossaan ei olisi jo siihen mennes-
sä vakuuttanut minua evankeliumin totuudesta ja 
Raamatun sanan voimasta, sen olisivat viimeistään 
tehneet Lähi-idän muslimikuuntelijoiden kirjeet; 
ihmisten, jotka eivät etsineet uutta pohjaa elämäl-
leen. Tai ehkä etsivätkin. Medialähetystyön kaut-
ta he saivat sen – ja sitä tapahtuu yhä koko ajan. 

Sami Heinomo

Palaute Egyptistä: 
Viisivuotias poikani 

katsoo SAT-7 Kids kanavaan-
ne. Hänen suosikkiohjelman-
sa on Raamatun sankarit, 
koska se on lapsiystävällinen 
kilpailuineen ja peleineen. 
Seuraan itse SAT-7 Arabic 
-kanavan jumalanpalveluksia 
suoratoistoina. 

Turkkilainen äiti: 
Millään muulla tele-

visiokanavalla ei ole vastaa-
via ohjelmia.  Ohjelmanne 
auttavat minua selittämään 
lapsilleni kristillisyyden 
ydinsanomaa tavalla, jonka 
myös lapset ymmärtävät.

Kristillinen media tuo toivoa kristityille ja oikaisee vääristyneitä uskomuksia kristin-
uskoon liittyen.
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Koko maailman väestöstä 3,8 
miljardia käyttää sosiaalista 
mediaa. Käyttö kasvaa voi-
makkaasti. Edellisvuoteen 

verrattuna kasvua on ollut 9,2 prosent-
tia. Sosiaalisen median alustoja käyte-
tään etupäässä älypuhelimien kautta. 

Digitalisaation aikakausi ei ole tun-
tematon, vaan tilastotietojen avul-
la voimme ymmärtää myös niiden 
maiden olosuhteita, joissa suomalai-
set tekevät lähetystyötä. Kansainvä-
listä medialähetystyötä tekevät järjes-
töt pohjaavat toimintansa tarkkoihin 
kuuntelija-käyttäjä-kartoituksiin ja kat-
sojatutkimuksiin.

 
Teknologia liittyy kaikkeen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
SITRA julkaisi vuoden 2019 lopussa 
Megatrendit 2020 -päivityksen. Sen mu-
kaan tulevaisuudessa teknologia liittyy 
kaikkeen yhteiskunnalliseen kehityk-
seen. Selvityksessä kuvataan, kuinka 
teknologian hyödyntäminen edellyt-
tää entistäkin enemmän ajatusmallien 
ja toimintatapojen muuttamista.

 Tekoäly ja sen sovellukset läpäi-
sevät jo nyt koko yhteiskunnan, mikä 
lisää tiedon vinoutumisen riskiä. SIT-
RAn selvityksessä kuvataan myös di-
gitalisaation seuraavaa aaltoa, terveys-
teknologian yleistymistä, ohjelmoitujen 
organismien yleistymistä tuotannossa 
ja uusiutuvan energian halpenemista. 
Kaiken tämän keskellä keskiöön nou-
see se, kuinka uudenlaisia teknologia-
taitoja otetaan haltuun niin yksilöiden 
kuin valtioidenkin tasolla.

 
Videot ja tarinallisuus kasva-
vat sosiaalisessa mediassa
 Digimedian palveluyritys Innowisen 
kokoamasta sosiaalisen median kat-
sauksesta käy ilmi, miten suomalaiset 
käyttävät sosiaalista mediaa. Alkuvuo-

tiseen tapaan. Podcastien kuuntelu on 
yleisintä 15-35-vuotiailla. 

 Sosiaalisessa mediassa yleistyvät 
mobiilille optimoidut videot sekä Ins-
tagramin kuvalla mielenkiintoa herättä-
vät tarinalliset sisällöt. Mainostaminen 
lisääntyy ja yritykset panostavat entis-
tä enemmän someasiakaskokemuksien 
luomiseen sekä chattibotteihin eli osit-
tain automatisoituihin keskustelupal-
veluihin. Yritykset julkaisevat podcas-

Digitalisaatio siivittää lähetystyötä

desta 2020 julkaistun katsauksen mu-
kaan YouTuben osuus, 37 prosenttia, oli 
suurin kaikesta mobiilista nettiliiken-
teestä. Sovelluskauppa Google Playn 
TOP 4 -listan kärjessä ovat sovellukset 
TikTok, Instagram, Snapchat ja Pinte-
rest. TikTok on nopeimmin leviävä so-
siaalisen median sovellus tällä hetkel-
lä. Lisäksi yleistymässä ovat pelialusta 
Discord sekä YOLO, Jodel, Yubo, Play-
see ja Telegram.

 WhatsApp on suosituin somepalve-
lu Suomessa, ja sen käyttö kasvaa edel-
leen. Toiseksi suosituin on Facebook, 
jonka aktiivisten käyttäjien määrän 
lasku näyttää tasaantuneen. Suomalais-
ten Twitter-käyttäjien määrä oli vuonna 
2019 laskussa. Kolmanneksi suosituim-
man somepalvelun, Instagramin, käyt-
täjien ikärakenteen kehitys alkaa muis-
tuttaa Facebookia, se keski-ikäistyy. Ins-
tagram ei houkuttele nuoria enää en-

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen. Myös kristillisten toimijoiden on valjastettava teknologia tehokkaasti evankeliumin 
eteenpäin viemiseksi. Digitalisaatio avaa ennennäkemättömät mahdollisuudet lähetystyölle. 

Teksti:Mervi Viuhko.  
Kuva: Shutterstock

Maailman eniten 
käytetty kristilli-

nen sovellus on Raamat-
tu-sovellus.

Tilastojen mukaan 16-64 -vuotiaista internetin käyttäjistä: 
•   90 % katsoo livevideoita 
•   51 % katsoo videoblogeja 
•   70% kuuntelee musiikkia

•   47% kuuntelee radiokanavien livelähetyksiä 
•   41 % kuuntelee podcasteja
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Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt varat käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen, internetin ja 
muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. 
Kerättyjä varoja käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta koti-
maassa (kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa (uudet digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet). 
Manner-Suomi RA/2020/1017, myönnetty 26.08.2020. Poliisihallitus. Voimassa 1.1.2021- 
Kerättävät varat käytetään Medialähetys Sanansaattajat ry:n vuosibudjetin mukaisesti kristilliseen mediatyöhön ulkomailla sekä Kroatian evankelisen kirkon seurakuntatyön tukemiseen. Suomessa varoja käytetään 
Medialähetys Sanansaattajat ry:n omien kristillisten radio-ohjelmien tuottamis- ja lähetyskuluihin, mediatyön kehittämis- ja tuotantotoimintaan sekä digitaalisen mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. 

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

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

Kuukausilahjoittajaksi
  KUUKAUSILAHJOITTAMINEN on sujuva, vaivaton 

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

Viitenumeroin
  JOKAISELLE SANSAN OHJELMALLE ja työmuodolle  

on oma viitenumeronsa, jota on hyvä käyttää tilisiirrois-
sa. Viitenumero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkin-
nän lahjan tarkoituksesta (yksi viite/tilisiirto). 
 Välttämätöntä viitenumeron käyttö ei kuitenkaan 
ole eli voit edelleen antaa lahjasi myös merkitsemällä 
tiedonantoihin lahjan tarkoituksen. Ensimmäistä kertaa 
maksaessasi olisi suositeltavaa, että laittaisit yhteys-
tietosi viestiosaan, jotta ne välittyisivät kirjanpitäjäl-
le, mutta et vielä viitenumeroa. 
 Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): IBAN FI37 5062 
0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/
BIC: OKOYFIHH. 
 Seurakuntien pankkiyhteys ja jokaiselle seurakun-
nalle oma viitenumero: www.sansa.fi > Seurakunnille > 
Seurakuntien viitenumerot.

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

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104  Inkerin kirkon mediatyö
2222 31000  Kroatian radio-ohjelmat
2222 35103  Kätketyt aarteet -hanke
HANKKEET:
2222 12113  Kriisiradio Aasiassa
2222 11075  Viestinnän valmennusohjelma, 
 Intian luterilaiset kirkot
1111 31305  Domini Life -sovellus (kehitystyö) 
LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 20055   Braz de Almeida
4444 10010  Ezzine 
4444 20042  Kroatian-työ yleisesti
4444 10023  Murphy 
4444 10078  Rissanen
4444 10049  Tunér 
4444 10065  Vähäsarjat
4444 11019           Kastepohjat 
4444 12005           da Silva

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

teja ja tekevät yhteistyötä podcast-vai-
kuttajien kanssa.

 
Digitalisaation vaikutus kris-
tilliseen uskoon ja sen ilmentä-
miseen
Maailman eniten käytetty kristilli-
nen sovellus on Raamattu-sovellus. 
Suomen Pipliaseura on kääntänyt 
Uuden testamentin kreikankielisestä 
alkutekstistä suomeksi suoraan mobii-
likäyttäjälle. Uusi käännös, UT2020, 
julkaistiin lokakuussa Raamattu.
fi-sivustolla ja Piplia-sovelluksessa. 
Suomen kielellä löytyy myös monia 
kristityn elämää tukevia mobiilisovel-
luksia ja vielä enemmän internet-poh-
jaisia alustoja.  
 Teknologiset keksinnöt muuttavat 
maailmaa nopeasti. Myös kristillinen 
seurakunta ja sen edustama sanoma 
elävät näiden muutosten keskellä. 
Yhteiskunnat ja kulttuurit muuttuvat. 
Tarvitaan uudenlaisia lähestymis-
tapoja. On pohdittava, miten uusia 
välineitä voidaan käyttää vaikkapa 

jumalanpalveluksessa, sielunhoidossa 
ja evankelioimistyössä. Siihen maail-
manlaajuinen pandemia on avannut 
uusia mahdollisuuksia. 
 
Digitalisaation vaikutus kris-
tilliseen uskoon ja sen ilmene-
mismuotoihin 
Digitaalinen teologia on moderni 
teologisen tutkimuksen ala. Roo-
malaiskatoliset tutkijat käyttävät 
digitaalisesta teologiasta useimmiten 
käsitettä kyberteologia. 
 Digitaalinen teologia tarkoittaa 
sen pohtimista, miten yhteiskunnan 
digitalisaatio vaikuttaa kristilliseen 
uskoon ja sen ilmenemismuotoihin. 
On ymmärrettävä, mitä digitalisaatio 
tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa. 
Maailman ja sen kehityksen tulkitse-
minen myös digilukujen avulla auttaa 
ymmärtämään, millaisia mahdolli-
suuksia ja haasteita tulevaisuus tuo 
kristinuskolle ja sen sanoman eteen-
päin viemiselle. 
 Toistaiseksi maailman ainoa 

digiteologian tutkimuslaitos, Centre 
for Digital Theology CODEC, toimii 
Durhamin yliopistossa Englannissa. 
Digitaalisen teologian keskus tekee 
tutkimusta ja selvityksiä, kääntää, 
koodaa ja rakentaa teknologioita kris-
tillisen uskon ja nykyajan digitaalisen 

maailman välillä. Keskuksen tavoit-
teena on tutkia ja muuttaa digitaalista 
kulttuuria koskevaa teologista kes-
kustelua ja olla digitaalisen teologian 
eturintamassa. Tutkimustyö on sekä 
teoreettista että soveltavaa. Työssä py-
ritään kuulemaan niin tavallisia seura-
kuntalaisia kuin tutkijoitakin. Samalla 
tavoitteena on olla profeetallinen ääni 

Sosiaalisessa 
mediassa yleisty-

vät mobiilille optimoidut 
videot.

sekä kirkossa että yhteiskunnassa. 
Tutkimustuloksia pyritään hyödyntä-
mään monipuolisesti ja soveltamaan 
eri toimintoihin yli kirkkokuntarajo-
jen. 
 Digitaalinen teologia voi vahvistaa 
kristillistä yhteisöä sekä välineenä että 
teologisena ajatteluna ja luoda sen 
jäsenten välille uudenlaisia yhteyksiä. 
Olemme valtavien haasteiden edessä: 
voimme tavoittaa digitaalisesti 
helpommin ihmisiä ja ennen kaikkea 
nykyistä paljon enemmän.  

Artikkeli on toinen osa kolmiosaisesta 
sarjasta, joka on koostettu KLK:n missiolo-
gisessa symposiumissa huhtikuussa 2020 
pidetyn esitelmän pohjalta. 

Lähde: Sosiaalisen median tilastot ja käyt-
tö Suomessa: Somekatsaus 02/2020 https://
www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-ti-
lastot-suomessa-somekatsaus-022020/
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Teksti: Merja Kauppinen

Keväällä alkamamme ”hen-
gellisen puun kasvatus” 
Aasiaan on tullut vaihee-
seen, jossa hedelmät alka-

vat kypsyä iloksi ja ravinnoksi. Gala-
talaiskirjeen viidennessä luvussa lue-
tellaan yhdeksän Hengen hedelmää: 
rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, 
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
lempeys ja itsehillintä. Näistä hedel-
mistä opetetaan kristillisen kasvatuk-
sen ohjelmissa.

Kasvata ja jaa
Sansan kustantamista ohjelmista noin 
22 prosenttia on kristillisen kasva-
tuksen ohjelmia. Niistä suurin osa on 
suunnattu Lähi-itään, mutta Aasiassa 
kristillisen kasvatuksen ohjelmia löy-
tyy muun muassa Kiinan digimedias-
ta, Japanissa lähetettävistä radio-oh-
jelmista ja Indonesiassa Balilla radi-
oitavista ohjelmista. Toki lähes kaikki 
aikuisille suunnatut ohjelmat sisältä-
vät ainakin jossain määrin kristillistä 
kasvatusta. Myös lapsille lähetettävät 
ohjelmat opettavat Raamatun mukais-
ta elämää.

Kristillisten kasvatusohjelmien aja-
tuksena on rohkaista kristittyä kasva-
maan uskossaan niin, että hän alkai-
si kertoa evankeliumia eteenpäin. Eli 
kristitystä kasvaisi hedelmää tuotta-
va puu. Raamatussa sanotaan selväs-
ti, että ”hedelmästään puu tunnetaan” 
(Matt. 12:33). 

Jumala antaa hedelmille kasvun ja 
näitä hedelmiä ei ole tarkoitettu pel-
kästään omaan käyttöön vaan yhtei-
sesti nautittaviksi.

Konstit ovat monet
”Asun perheeni kanssa syrjässä. Meil-
lä ei ole paljon yhteyttä ulkomaail-
maan. Karanteeniaika on ollut meil-
le erittäin vaikea. Kun sain tietää, 
että muihin on pidettävä etäisyyttä 
ja vain tärkeiden tavaroiden myyjät 

Kun jaamme sitä hyvää, mitä olem-
me saaneet, teemme samalla kylvö-
työtä uusien ”hengellisten hedelmä-
puiden” istuttamiseksi. Jumala antaa 
meille hyvää, jotta voisimme toteuttaa 
lähetyskäskyä ja olla hänen yhteistyö-
kumppaneitaan.

Mieti, millaisia ”hedelmiä” sinä 
voisit lahjoittaa tänä jouluna. Etsi 
joku, jolle voit olla avuksi, iloksi ja 
siunaukseksi. Ehkä hän löytyy lähel-
täsi. Ehkä hän on sinulle tuntematon, 
mutta tiedät hänen ilahtuvan ystäväl-
lisyyden eleestä. Tai ehkä hän on Aa-
siassa ja ilahtuu kuullessaan kristillis-
tä ohjelmaa, jonka sinä olet lahjoitta-
nut. Antamalla omastasi saat hyvän 
mielen. 

Joulu on hedelmien aikaa

saavat olla ulkona ja tekemisissä ih-
misten kanssa, päätin perustaa väli-
aikaisen myymälän, jossa myydään 
välttämättömiä tavaroita. Sain erin-
omaisen tilaisuuden välittää TWR:n 
ohjelmaa soittimella. Myymälään 
tulleet ihmiset kuuntelivat ja olivat 
uteliaita tietämään ohjelmien sisäl-
löstä. Olen esittänyt ohjelmaa jo 400 
henkilölle kahden kuukauden karan-
teenin aikana. Haastoin jopa ihmisiä 
perustamaan radionkuuntelijaryhmiä 
koteihinsa. Tämä on loistava työkalu 
tavoittaa ihmisiä”, kertoo Joseph, in-
tialainen radionkuuntelija.

”Olen pienestä kylästä Kambo-
džasta. Mieheni juopotteli ja oli karski 
minua kohtaan, eikä meillä ollut aina 
edes ruokaa. Pyysin miestäni käy-
mään kalassa ja hankkimaan elantoa, 
mutta se ei häntä kiinnostanut. Se sat-
tui minuun ja olin täynnä huolia.  

Eräänä päivänä etsin radiosta oh-
jelmaa. Löysin ohjelman, jossa pu-
huttiin vanhemmuudesta ja perhe-
väkivallasta. Se kosketti minua. Siinä 
sanottiin, että pitäisi rakastaa ja huo-
lehtia toinen toisesta. Painoin aseman 
taajuuden mieleeni ja aloin kuunnella 

sitä säännöllisesti. Kun mieheni oli mi-
nulle töykeä tullessaan kotiin, olin itse 
kärsivällinen ja ystävällinen.  

Pyysin miestäni kuuntelemaan oh-
jelmaa kanssani, ja nykyisin kuunte-
lemme sitä yhdessä. Rukoilen päivit-
täin, että Jumala tekisi ihmeen ja mie-
heni ottaisi Jeesuksen vastaan. Vielä se 
ei ole tapahtunut. Mutta hän on alka-
nut käydä kalassa hankkiakseen meil-
le ruokaa. Autamme toinen toistamme 
ja hän puhuu minulle kauniimmin. 
Hänen alkoholinkäyttönsä on vähen-
tynyt ja minun pahoinpitelemiseni on 
loppunut. Mieheni tietää Jumalasta”, 
iloitsee kambodžalainen kuuntelija.

Hedelmiä myös yksinäisille
Joulu on yhdessäolon juhlaa, mutta 
kaikilla ei ole mahdollisuutta viettää 
joulua läheisten kanssa. Korona voi 
tehdä joulusta yksinäisen, jos joutuu 
olemaan eristyksessä tai läheinen on 
kuollut. Myös vankiloissa, kristityil-
le vaikeissa maissa sekä vanhusten ja 
perheettömien keskuudessa on paljon 
yksinäisiä.

Jeesus on Jumalan lahja meille, ja 
tämän lahjan voimme antaa eteenpäin. 

Rukoilen päivittäin, 
että Jumala tekisi 

ihmeen ja mieheni ottaisi 
Jeesuksen vastaan.

Nuoren vaimon yksinäisyys vaihtui onneen. Kuva: Sim Sovannkiry

 
Kristillisten kas-
vatusohjelmien 

ajatuksena on rohkaista 
kristittyä kasvamaan 
uskossaan niin, että hän 
alkaisi kertoa evankeliu-
mia eteenpäin.

Jouluun on enää vähän aikaa. Me tiedämme, miksi joulua vietetään, ja meillä on joulun viettämisessä jo pitkät perinteet. 
Aasiassa on kuitenkin paljon ihmisiä, joille kristillinen joulu on tuntematon.
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Lähetystyön jatkuva puolustussota 
  LÄHETYSTYÖ JOUTUU havaintojeni mukaan valitet-

tavan usein puolustamaan paikkaansa seurakunnissa, mikä 
on käsittämätöntä. Eniten ihmetyttää, että jopa seurakunnan 
omat työntekijät pitävät sitä toissijaisena tai tarpeettomana. 
Itse törmäsin työyhteisössäni muutama viikko sitten tilantee-

seen, jossa kollegani luetteli työmuotoja, jotka hän näki 
turhana. Siinä luettelossa minä olisin saanut lopputilin. 

Ilman lähetystyötä Jumalan meille antama tehtävä jää 
täyttämättä. Johtuneeko tuo yleisestä keskustelusta, 

jossa uskominen ja uskonnon opetus sekoitetaan 
keskenään vai siitä, että nykyihminen haluaa jär-

keistää ja hallita kaikkea ympärillään olevaa. Näen 
tämän enemmänkin valitettavana Suomi-ilmiönä. 
Lähetystyön kautta toivon ihmisten löytävän usko-

misesta ilon ja turvan elämään. Omanlaisen. Suvaitsevai-
sen. Kaikki eivät istu perinteiseen muottiin eikä tarvitse-
kaan – eihän kaikki piparkakkutaikinakaan päädy muot-
tiin vaan saatetaan syödä sellaisenaan tai muovata käsin. 

Minulle Sansan tekemä työ näyttäytyi vielä muuta-
ma vuosi sitten hyvin etäisenä. Minun oli vaikea nähdä 
työn vaikuttavuus tai löytää tartuntapintaa siihen. Mikä 

muutti näkemykseni? Meillä oli täällä Oulussa matkaryhmä, 
joka keräsi varoja lähteäkseen tutustumaan lähetystyöhön. 
Ajatuksemme oli mennä jonnekin muualle kuin perinteiseen 
Afrikkaan. Matkakohteeksi valikoitui Kypros, missä työsken-
telee Parastoo, jonka työtä tuemme. Tämä matka upean Mic-

ke-oppaamme johdolla oli käänteentekevä. Vierailun aikana 
pääsimme seuraamaan tv-kuvauksia ja saimme nähdä, kuin-
ka vaatimattomilla resursseilla tehdään laadukasta vaikutta-
mistyötä. Vierailulla saimme nähdä ja kuulla todistuksia siitä, 
kuinka medialähetystyö tavoittaa ja vaikuttaa. Studion henki-
lökunnalla oli aito halu tehdä työtä, vaikka osalle se tarkoitti 
oman turvallisuuden vaarantamista. Ihmisten sitoutuminen 
työhön oli pysäyttävää. Tuli vahva tunne, ettei kukaan ollut 
vain töissä. Ihmeitä tapahtuu kaikkialla. Joka päivä. 

Sansalaisena

Tuli vahva tunne, ettei kukaan ollut 
vain töissä.

Lähetyswebinaari innosti, haastoi ja muistutti, 
että tehtävä on yhä kesken

  − Kuuntelijat kertovat 
meille päivittäin, etteivät he 
olleet kuulleet Jeesuksesta, en-
nen kuin löysivät TWR:n ohjel-
mia. Monet sanovat sattumalta 
törmänneensä omalla kielel-
lään lähetettyyn ohjelmaan. 
Me sanomme, että se oli Juma-
lan määräämä ”sattuma”, ker-
toi TWR-Intian johtaja George 
Philip videotervehdyksessään 
Sansan lokakuussa järjestämäs-
sä Maitten ääriin asti! -lähetys-
webinaarissa.

Sansan yhteistyökumppani 
TWR-Intia on laajentanut me-
diatyötään nopeasti, ja nyt sillä 
on ohjelmia jo 140 kielellä. Työ-
tä kuitenkin riittää, sillä Intias-
sa lasketaan olevan kaikkiaan 
1452 kieltä tai murretta ja kris-
tittyjä 2,3 prosenttia väestöstä.

32 yhteistyövuoden aikana 
Sansa on tukenut Intiassa yli 20 
kielellä tehtäviä radio-ohjelmia, 
hindinkielistä tv-ohjelmaa ja ny-
kyään myös työtä sosiaalisessa 
mediassa.

− Olemme erittäin kiitolli-
sia, että yhdessä Sansan kanssa 
olemme voineet tavoittaa myös 
pieniä kieliryhmiä. Näitä ihmi-

siä ei olisi muutoin tavoitettu, 
George Philip vakuutti.

Myös Toivoa naisille -ohjel-
mat, joita Sansa tukee Intias-
sa neljällä kielellä, ovat saaneet 
paljon hyvää aikaan:

− Ohjelmat ovat auttaneet 
naisia tuntemaan Kristuksen 
henkilökohtaisesti sekä autta-
neet heitä ymmärtämään oman 
arvonsa Hänessä. Tämä on mer-
kityksellistä, sillä Intiaa pidetään 
usein yhtenä pahimmista mais-
ta naisille.

TWR-Intian haasteena on 
muun muassa se, että monissa 
pienissä kieliryhmissä on vain 
vähän lukutaitoisia kristittyjä. 
Siksi käsikirjoittajan tai kääntä-
jän löytäminen ohjelmiin on vä-
lillä vaikeaa. 

Medialähetysjärjestöllä on 
tärkeä rooli kirkkojen ja muun 
kristillisen toiminnan rinnalla.

− Haluamme nähdä, että 
kirkot vahvistuvat Jumalan Sa-
nasta, ja ne puolestaan voivat ta-
voittaa muita. Työmme tavoittaa 
jatkuvasti lisää ihmisiä ja tuottaa 
satoa. Näin paikkaamme työn-
tekijöiden vähyydestä johtuvaa 
aukkoa. Näin tavoitamme maan 
ääret, George Philip painotti.

Onko Japani koko kirkon 
”maitten ääret”?
Maitten ääriin asti! -lähetyswe-
binaarin nimi tuli virrestä 426, 
jonka rovasti K.V. Tamminen 
kirjoitti vuonna 1911 vietettyyn 
Japanin-lähettien juhlaan. Myös 
webinaariin saatiin videoter-
vehdys Japanista.

− Teema ”Maitten ääriin 
asti” on muutakin kuin maan-
tiedettä. On kyse myös sie-
lusta. Meillä kaikilla on sydä-
messä tyhjyyttä, jota voisi kut-
sua ”maitten ääriksi”, sanoi 
FEBC-Japanin apulaisjohtaja 
Takanori Nagakura.

Hänen mukaansa monet ja-
panilaiset, jotka sanovat olevan-
sa buddhalaisia tai shintolai-
sia, eivät todellisuudessa usko 
omaan uskoonsa. Uskonto on 
heille pikemminkin suvun us-
koa tai paikallisia tapoja. Maas-
sa on voimakas yhteisöllinen 
paine.

Siksi Takanori Nagakuran 
mielestä evankelisen lähetys-
työn tärkeimpiä tehtäviä Japa-
nissa on rakentaa henkilökoh-
taisia ja luotettavia suhteita ih-
misten kanssa. Vain tällaisen 
suhteen pohjalta japanilainen 

voi tutustua Jeesukseen.
Yksi suhteen rakentaja ja rin-

nalla kulkija on FEBC-Japanin 
eläkkeellä oleva johtaja Keiko 
Yoshizaki. Hän on tehnyt rakas-
tettua ja myös Sansan tukemaa 
Keikon kirjelaatikko -ohjelmaa 
pian jo puoli vuosisataa.

− On kulunut 170 vuotta 
protestanttisen lähetystyön al-
kamisesta Japanissa ja 500 vuot-
ta katolisen lähetystyön alkami-
sesta. Japanissa on edelleen vain 
0,5 prosenttia kristittyjä. Eittä-

mättä Japani on ”maan ääret” 
koko kristilliselle kirkolle, tote-
si Takanori Nagakura.

Kolmituntisessa webinaa-
rissa esiintyivät myös Sansasta 
Arto Antturi ja Juha Auvinen, 
Kirkon lähetystyön keskuksesta 
Jukka Kääriäinen ja SAT-7 Par-
sista Panayiotis Keenan sekä 
kuultiin piispa Kaisamari Hin-
tikan alustus. Webinaaritallen-
ne on katsottavissa osoitteessa 
youtube.com/SansaMLP  

Teksti: Annaleena Pakkanen

 Lähetysteologi Jukka Kääriäinen puhui webinaarissa.

Anneli Nieminen
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Loppuvuodesta alkuvuoteen 2021 tutkitaan 
pikkuprofeettoja, Johanneksen toista ja kolmatta 
ja Juudaksen kirjettä 

  RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN kuuluu Radio Deissä 
taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 89,0 
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeen-
linna 106,5 MHz, Joensuu 107,4 MHz, 
Jyväskylä 94,1 MHz, Kajaani 100,0 MHz, 
Kemi 100,5 MHz, Kokkola 104,3 MHz ja 
91,8 MHz, Kouvola 96,2 MHz, Kristiinan-
kaupunki 89,5 MHz, Kruunupyy 105,9 
MHz, 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, Rova-
niemi 93,4 MHz, Savonlinna 91,3 MHz, 
Seinäjoki 89,4 MHz, Tampere 98,8 MHz, 
Turku 107,3 MHz, Vaasa 98,8 MHz. 
 Järviradiossa: Alajärvi 100,1 MHz 
ja 107,9 MHz (Lehtimäki), Helsinki 
103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 MHz, Jämsä 
(Mänttä-Vilppula) 107,5 MHz, Kannus 
92,7 MHz, Kauhajoki (Isojoki) 98,3 MHz, 
Kaustinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7 MHz, 
Kouvola 91,0 MHz, Kuopio 102,9 MHz, 
Lestijärvi 99,1 MHz, Mikkeli 97,6 MHz, 
Oulu 107,4 MHz, Parkano 99,6 MHz, 
Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 87,9 
MHz, Pylkönmäki 90,5 MHz, Pori 95,4 
MHz, Rauma 107,7 MHz, Riihimäki 104,9 
MHz, Saarijärvi 90,5 MHz, Salo 102,9 
MHz, Savonlinna 89,6 MHz, Seinäjoki 
99,1 MHz, Tampere (Nokia) 107,4 MHz, 
Turku (Lieto) 88,0 MHz, Vaasa 103,0 MHz, 
Viitasaari 89,6 MHz, Vimpeli 89,7 MHz ja 
Äänekoski 102,8 MHz.

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

 RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN -radio-ohjelma on nel-
jännellä kierroksella. Joulukuun alusta 
helmikuun loppuun tutkitaan Vanhan 
testamentin puolelta Miikan, Nahumin, 
Habakukin, Sefanjan, Haggain ja Sakarjan 
kirjat. Uudesta testamentista syvennytään 
toiseen ja kolmanteen Johanneksen ja 
Juudaksen kirjeisiin. Runsaan 5,5 vuoden 
aikana tutkitaan koko Raamattu, lähes 
jae jakeelta. Joulukuun alusta helmikuun 
loppuun edetään seuraavasti:  

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

TAMMIKUU
Viikko 1 Nah. 1:10–3:19, Hab. 1:1–2
Viikko 2 Hab. 1:3–2:20
Viikko 3 Hab. 3:1–19, Sef. 1:1–12
Viikko 4 Sef. 1:13–3:20, Juud. 1

HELMIKUU
Viikko 5 Juud. 1:2–13
Viikko 6 Juud. 1:14–25, Hagg. 1:1
Viikko 7 Hagg. 1:2–2:13
Viikko 8 Hagg. 2:14–23, Sak. 1:1–3:1

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

MEDIALÄHETYS SANANSAAT-
TAJIEN (Sansa) tuottamaa raama-
tunopetusta voi seurata: Radio Deissä 
ma–pe klo 21 (uusinnat arkisin klo 2 ja  
klo 6) ja Järviradiossa ma‒pe klo 6.30.
 Kaikki opetukset ovat kuultavissa myös 

internetin kautta Sansan omilta audiosi-
vuilta sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät lisäksi jo 
radioidut opetukset ja tulevien opetusten 
päivittäiset otsikot.
 Omaan älypuhelimeensa tai taulutie-
tokoneeseensa voi ladata Rkk-mobiili-
sovelluksen, jonka avulla opetukset ovat 
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa. 
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja 
Windows-versiot.  

Radio

Sari Savela

Joulurauhaa ja 
siunattua uutta vuotta 

2021!

Sari Savela
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Lähde mukaan

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

SO
M

E

DIGITAL

toivoanaisille.fi
Sansan Toivoa naisille -työ

sansa.fi/rkk
Raamattu kannesta kanteen

Tapahtumia joulukuun alusta helmikuun 2021 loppuun
 ▶ 2.12. VAASA/Suom. Seu-

rakuntakeskus, Iso seura-
kuntasali, Koulukatu 28, klo 
13 Lähetystyön joulujuhlat, 
Mikael Tunér. 

 ▶ 11.12. KOKKOLA/Suom. 
Kaarlelan kirkko, Kruunu-
pyyntie 1, klo 18 Joulukon-
sertti Toivoa naisille -työn 
hyväksi. Hanna Tervaisen ja 
Sirpa Läspän konsertissa mu-
kana Lady3R (Arja Savuoja). 

 ▶ 6.1. HÄMEENKYRÖ Kirkko, 
Härkikuja 13, klo 10 messu, 
saarna Marko Pihlajamaa. 
Messun jälkeen Isopappilassa, 
Yrjö-Koskisentie 6, kirkko-
kahvit ja raamatunopetusta, 
Pihlajamaa. 

 ▶ 6.1. PARIKKALA Kappeli, 
Parikkalantie 52, klo 10 Ju-
malanpalvelus, saarna Seija 
Uimonen (seniori). 

 ▶ 6.1. PARIKKALA Saaren 
seurakuntakeskus, Kaivotie 2, 
klo 13 Jumalanpalvelus, saar-
na Seija Uimonen (seniori). 
Jumalanpalveluksen jälkeen 

kirkkokahvit ja lähetystilai-
suus, Uimonen. 

 ▶ 10.1. HARJAVALTA Kirkko, 
Kirkkokuja 2, klo 10 messu, 
Eeva ja Jari Vähäsarja. Messun 
jälkeen seurakuntatalolla 
(Kirkkokuja 3) lähetystilai-
suus, Vähäsarjat. 

 ▶ 17.1. TURKU/Martinseura-
kunta Martinkirkko, Huovin-
katu, klo 10 messu, saarna 
Marja Soikkeli. Messun jälkeen 
seurakuntatalolla, Temppelin-
katu 1, kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus, Soikkeli. 

 ▶ 21.1. KEURUU Seurakun-
takeskus, Kippavuorentie 16, 
klo 11 Lähimmäisen tupa, 
Ajankohtaisia terveisiä Aasias-
ta, Eila Murphy. 

 ▶ 10.2. KUOPIO/Alava Kirk-
ko, Keihäskatu 5, klo 8.30–16 
Kuopion hiippakunnan kan-
sainvälisen työn ajankohtais-
päivä, mukana Arja Savuo-
ja. Ilmoittautuminen 27.1. 
mennessä: https://koulutus-
kalenteri.evl.fi/kansainvali-

sen-tyon-ajankohtaispaiva 

 ▶ 13.2. OULU Keskustan 
seurakuntatalo, Isokatu 17, 
klo 16-23 Nuorille aikuisille 
suunnattu tapahtumapäivä, 
mukana Arja Savuoja. 

 ▶ 14.2. KUOPIO/Alava 
Kirkko, Keihäskatu 5, klo 11 
messu, saarna Arto Antturi. 
Messun jälkeen lähetystilai-
suus, Antturi.  

* * * 

Sansassa srk-vierailuja 
työntekijöiden lisäksi te-
kevät vapaaehtoiset alue-
työntekijät (VAT), Sansan 
työstä eläkkeelle siirtyneet 
seniorityöntekijät (seni-
ori), kirkon ja lähetyksen 
alalta eläkkeelle siirtyneet 
seniorityöntekijät (senio-
ri), seurakuntien nimeämät 
Sansa-lähettiläät (S) sekä 
Sansan nimeämät Toivoa 
naisille -lähettiläät (TN) ja 
Domini Life -lähettiläät (DL) 
sekä Sansan hallituksen 
jäsenet.

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

 ▶ Tervetuloa virtuaalisesti mukaan 
Sydänääniä korona-aikana -hartaus-
kirjan julkistustilaisuuteen tiistaina 8. 
joulukuuta kello 15–16. Tilaisuudessa 
ovat mukana mm. kirjan toimittaja 
Mervi Viuhko ja muita kirjan tekijöitä, 
toiminnanjohtaja Arto Antturi sekä vi-
deotervehdyksen välityksellä arkkipiis-
pa Tapio Luoma. Juontajana Inga-Lill Rajala. 
 
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) julkaisema Sydän- 
ääniä korona-aikana -hartauskirja sisältää 32 lyhyttä pu-
heenvuoroa yhteensä 27 henkilöltä. 

Sydänääniä korona-aikana 
-kirjan julkistus 8.12.2020 
klo 15-16
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Vantaalainen Jarno Tepora 
tutustui lähemmin San-
saan elokuussa 1979, kun 
hän perheineen osallistui 

pohjoismaisille radiolähetyspäiville 
Juvalla. Sen jälkeen Sansan perustaja 
ja lähetysjohtaja Per-Olof Malk kut-
sui juristin mukaan työstämään yh-
distyksen sääntöuudistusta. Vuonna 
1981 tie vei hallitukseen ja muutama 
vuosi myöhemmin sen puheenjoh-
tajaksi. Puheenjohtajuus on jatkunut 
tähän päivään asti.

− Hallituksessa toimimisen olen 
kokenut merkitykselliseksi, koska 
olen voinut olla mukana maailman-
laajuisessa evankelioinnissa. Jeesus 
on sovittanut syntimme ja ylösnou-
semuksellaan avannut meille pääsyn 
iankaikkiseen elämään, mistä on ker-
rottava kaikille kansoille. Tämä on ih-
meellinen ja luovuttamaton asia, joka 
on motivoinut ja myös sitouttanut tä-
hän tehtävään. 

Hallitustyöskentely on ollut Jarno 
Teporan mukaan enimmäkseen asial-
lista. Joskus on kuitenkin vaadittu pal-
jon aikaa ratkaisun aikaansaamiseksi. 

− On ollut hyvin poikkeuksellista, 
että hallituksessa olisi jouduttu äänes-

Jarno Tepora on palvellut 
huikeat 40 vuotta Sansan hallituksessa

Teksti: Annaleena Pakkanen 
Kuva: Sari Savela

sansa.fi

Järjestö tarvitsee 
uskollisia esiru-

koilijoita, ystäviä, jotka 
luottavat Jumalan johda-
tukseen ja joita elävöittää 
evankeliumin sana. 

tämällä hakemaan ratkaisua. Yleensä 
on päästy vaikeissakin asioissa neu-
vottelutulokseen. Kiitän hallituksen 
jäseniä ja esittelijöitä hyvästä yhteis-
työstä ja tarvittavasta kärsivällisyy-
destä.

Iloisia muistoja Karkun kesä-
päiviltä
Vuosiin ja vuosikymmeniin on mahtu-
nut vaikeitakin vaiheita, jotka useim-
miten ovat liittyneet henkilökysymyk-
siin tai talouteen. 

− Henkilökysymykset ovat vai-
keimpia, koska ne koskettavat syväl-
tä ihmisen minuutta ja läheissuhteita. 
Näissä tapauksissa rukous ja kaikki-
tietävän Jumalan johdatus tulevat lä-
helle. Järjestö tarvitsee uskollisia esi-
rukoilijoita, ystäviä, jotka luottavat Ju-
malan johdatukseen ja joita elävöittää 
evankeliumin sana. Suuri kiitos teille, 
uskolliset ystävät Herran työssä.

Hallituksen jäsenet pääsevät ajoit-
tain kansainvälisiin kokouksiin ja ta-
paamaan Sansan ulkomaisia kump-
paneita. Jarno Teporan mieleen ovat 
jääneet erityisesti TWR:n (Trans Wor-
ld Radio) 30-vuotisjuhla Monacossa 
vuonna 1984 sekä pohjoismaisten lä-
hetysjärjestöjen tapaaminen Norjan 
Kristiansandissa.

− Nämä tapahtumat väkevällä ta-
valla rohkaisivat ja liittivät minut ja 
meidät Sansana suureen lähetysper-
heeseen, joka haluaa käyttää median 
keinoja evankeliumin sanoman levit-
tämiseen. 

− Olen myös iloinnut perheeni 
kanssa erityisesti Sansan kesäpäivistä 
Karkun opistolla 1980-luvulla. Päivät 
kokosivat paljon lapsiperheitä ja kuo-
rolaisia – oli iloista yhdessäoloa ja elä-

mää Sanan ja lähetysmaailman äärellä.

Ristin teologia on keskiössä 
− Koen kiitollisuutta lukuisista ystä-
vistä, joiden kanssa olen saanut työs-
kennellä yhteisen päämäärän hyväk-
si. Myöskään ei tule unohtaa vaimoni 
Elisabetin tukea, kun olen kymmeniä 
kertoja suunnannut matkani Hyvin-
käälle Sansan hallituksen kokouksiin 
taikka muihin tapahtumiin. 

Entä mitä Jarno Tepora haluaisi jät-
tää ”perintönä” tuleville hallituksen 
jäsenille?

− Hallitus vastaa ensisijaisesti lä-
hetysjärjestön strategiasta ja strate-

giaan liittyvistä valinnoista. Tärkein-
tä on säilyttää keskiössä julistettavan 
evankeliumin sisältö, ristin teologia. 
Sitoudutaan julistuksessa Raamatun 
sanaan, Jeesuksen sovitus- ja lunastus-
työhön maailman puolesta syntien an-
teeksisaamiseksi. 

− Media on erinomainen keino vä-
littää evankeliumi kaikille kansoille ja 
erityisesti saavuttamattomille kansoil-
le. Tämän vuoksi täytyy herkästi seu-
rata media-alan kehitystä, jotta pysy-
tään ajan hermolla, hän muistuttaa.

Sansa kiittää ja toivottaa Jumalan 
jatkuvaa siunausta Jarno Teporalle! 

- Lähetys on Jumalan aina Jumalan työtä, sanoo Jarno Tepora.

Siviilioikeuden emeritusprofessori Jarno Tepora on toiminut Medialähetys Sanansaattajien hallituksessa vuodet 1981−2020. 
Nyt on aika luovuttaa vastuullinen vapaaehtoistehtävä ja näköalapaikka eteenpäin.


