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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 kolme 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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Hänet haavoistansa tunnen
Arto Antturi

 
 Mökiltä löytyi tällä kertaa vanhoja 

lauluvihkoja. Niiden joukossa oli myös 
syntymävuotenani 1961 painettu hellun-
tailaisten laulukirja. Aloin selata sitä kita-
ra sylissäni ja muistot palasivat mieleen. 
Miten reipas tahti ja iloinen varmuus näi-
tä lauluja leimaakaan! Kuolema on vain 
välimerkki, kun odotamme pääsyä tai-
vaskotiin. 

Laulu numero 5 alkaa sanoin: ”Kun 
on matkani määrä käyty, ilta joutunut, 
uuden aamun koittoon silmäin avautuu. 
Silloin Jeesus on mua vastaan riemuin 
saapunut, minut tervetulleeks kotiin toi-
vottaa.” Sanoissa on vanhan ajan poljen-
toa. Kieli on muuttunut. Nykyään asiois-
ta puhutaan toisella tavalla. Laulut ovat 
toisenlaisia.

Minut pysäytti laulun kertosäe: ”Hä-
net haavoistansa tunnen, jotka tähteni 

 LÄHDE 2/2021 MAAILMALLA Medialähetystyö tavoittaa ihmi-
set ympäri maailmaa. Tässä numerossa on asiaa muun muassa Afganis-
tanista, Algeriasta, Intiasta, Iranista, Japanista, Kambodžasta, Kroatiasta, 
Mongoliasta, Thaimaasta ja Turkista.

Golgatalla sai.” Miten näin kipeästä asias-
ta on voitu laulaa duurissa näin korkealta 
ja reippaasti? Enkö olekin pappisvuosieni 
aikana oppinut, että kirkossa puhutaan 
Jeesuksen haavoista ja ristin kuolemas-
ta vakavalla ilmeellä ja syyllisyytemme 
tuntien – tai ainakin sellaista jäljitellen? 

En epäile, etteikö vakavuuteen olisi 
syytä. Mutta muistin taas, että on myös 
toisenlainen tapa puhua Jeesuksen haa-
voista. Juuri niistä minä tunnen hänet! 
Jeesus itse sanoi: ”Suurempaa rakkaut-
ta ei kukaan voi osoittaa, kuin että an-
taa henkensä ystäviensä puolesta” (Joh. 
15:13). Tiedän kyllä, että se tie oli tus-
kien. Mutta miten riemastuttava ajatus, 
että tuska on jo kärsitty ja minua odot-
taa kauan kaivatun ystävän tapaaminen! 
Tästä pitää kertoa toisillekin! 
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Missä meitä juuri nyt tarvitaan?
 MISSÄ JUURI NYT ihmiset odottavat hyvää sanomaa 

siitä, että sota on voitettu ja olemme turvassa? Sinne on sa-
nansaattajan tehtävänä juosta niin nopeasti kuin mahdol-
lista.

Tässä lehdessä Sansan perustaja Per-Olof Malk kertoo, 
miten vuonna 1973 perustettu Sansa sai nimensä. Kertomus 
kuvaa lyhykäisyydessään järjestön perustehtävän, joka on 
edelleen täsmälleen sama: viedä sanaa sinne, missä sitä odo-
tetaan. Myös saatettava sana on edelleen sama: Kristus nousi 
kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, syntisi on sovitettu, 
olet turvassa! Vuosien myötä vain sanan saattajat vaihtuvat. 

Sansan strategia kertoo, millä tavalla haluamme tätä alku-
peräistä ja muuttumatonta perustehtävää tulevina vuosina 
tehdä. Siksi kevätkokouksessa hyväksytyn strategian nimek-
si on annettu Katso ihmistä – Sansan suunta 2025. Sanan saat-
tamisen kohteena on yksi ihminen, hän, joka saattaa sydän 
pamppaillen miettiä, onko vielä toivoa. Haluamme saada 
häneen yhteyden, katsoa häntä ja kuulla hänen tarinansa. 

Ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana Sansan toi-
minnanjohtajana en ole tehnyt yhtään ulkomaanmatkaa. En 
ole tavannut yhtään tukemiemme ohjelmien tekijää, en yh-
tään katsojaa tai kuulijaa. Olen toisen käden tietojen varassa. 
Mutta niin on suurin osa muistakin Sansan työn tukijoista 
ja tämän lehden lukijoista. Kuinka siis voimme saada var-
muuden siitä, että tuki menee perille ja että se vaikuttaa? 
Juuri tähän kysymykseen strategian on tarkoitus vastata. 

Jotta kohdentaisimme oikein ne lahjat, jotka Jumala on 
meidän käyttöömme antanut, me kysymme: Missä meitä – 

Sansaa – nyt tarvitaan? Se selviää, kun tutkimme työmme 
vaikuttavuutta. Silloin kykenemme paremmin näkemään 
ihmisten tarpeet ja kohdentamaan viestimme oikein. Ei 
ole kyse vain niin kutsutuista saavuttamattomista kansois-
ta, vaan monien kansojen keskellä elävistä, mutta muiden 
unohtamista, syrjityistä tai halveksituista ihmisistä, joita Ju-
mala rakastaa. Juuri heidän täytyy saada kuulla ilosanoma.

Vaikka en ole tähän mennessä tavannut yhtään tuke-
miemme ohjelmien kuulijaa tai katsojaa, olen saanut osal-
listua useisiin kansainvälisiin kokouksiin ja kohtaamisiin 
etäyhteyksien välityksellä. Olemme osa laajaa sanansaatta-
jien ketjua. Tuemme kansainvälisiä kumppaneitamme, jot-
ka puolestaan tekevät mahdolliseksi sen, että viesti kerro-
taan juuri sillä kielellä, jota vastaanottaja ymmärtää. Kun 
haluamme ymmärtää, miten viesti menee perille ja mitä se 
vaikuttaa, teemme yhteistyötä näiden kaukaisten työtove-
reiden kanssa. Joskus se tarkoittaa kouluttamista, joskus uu-
sien digitaalisten apuvälineiden tarjoamista ja aina yhteises-
tä pyrkimyksestä sopimista. Kaikki tämä varmistaa sen, että 
viesti menee perille ja vaikuttaa. 

Tämä on Lähde-lehden viimeinen numero. Elokuussa, 
jos Jumala suo, saat käsiisi uuden Sansa-lehden. Lehdellä 
on vain yksi tehtävä. Se kertoo medialähetystyön vaikutta-
vuudesta, jotta uusia innokkaita lähtisi mukaan sanansaat-
tajien ketjuun. 

Sinä olet sanansaattaja. Sinua tarvitaan. 

Sanan saatta-
misen kohteena 

on yksi ihminen, hän, joka 
saattaa sydän pamppail-
len miettiä, onko vielä 
toivoa. 
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TEOLOGIA  Per-Olof Malk kertoo Arto Antturin pyynnöstä Sansan nimestä: Mistä nimi kertoo ja miksi tämä nimi valittiin 
yhdistyksen nimeksi 1973. Malk vastaa referoimalla Uppsalassa 1968 käymäänsä keskustelua ruotsalaisen dogmatiikan 
professorin Hjalmar Lindrothin kanssa. Esille nousi silloin Jesajan kirjan jae 52:7. 

Teksti: Per-Olof Malk

Opiskeluaikanani tein tieto-
jenkeruumatkan Ruotsiin.  
Olin syksyllä 1967 saanut 
dogmatiikan professori 
Lennart Pinomaalta teh-

täväkseni kirjoittaa pro gradu -seminaa-
riini kaksi esseetä ruotsalaisesta dogma-
tiikan professori Hjalmar Lindrothista. 
Päätin käydä häntä haastattelemassa sii-
nä toivossa, että saisin kuulla aidointa ja 
tuoreinta Lindrothin ajattelua.

Tiistaina 23.1.1968 kello 15 seisoin 
Lindrothien ovella Upsalassa. Hetkeä 
myöhemmin istuin professorin kanssa 
pariskunnan olohuoneessa iltapäivä-
kahvilla. Kahvin jälkeen oli haastattelu, 
ja se onnistui mielestäni hyvin. Myö-
hemmin minulle selvisi, että Lindroth 
valmisteli noihin aikoihin pääteostaan, 
kolmiosaista, yli 900-sivuista Kyrklig do-
gmatik. Se valmistui kolme vuotta ennen 
hänen kuolemaansa.

Kun aloin tehdä lähtöä, huomasin, 
että professorilla oli vielä jotakin sanot-
tavaa. Se ei liittynyt haastatteluun. Vai-
kutti siltä, että hän halusi sanoa jota-
kin henkilökohtaista minulle. Hän luki 
Raamatusta jakeen Jes. 52:7, joka kuu-
luu: ”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosa-
noman tuojan jalat, hänen, joka julistaa 
rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka 
julistaa pelastusta.” (KR38)

Jesaja kirjoittaa tässä sodasta ja so-
dan loppumisen odotuksesta, sanoi 
Lindroth. Kun Israel oli sodassa, taiste-
luja ei yleensä käyty Jerusalemissa. Vi-
holliset kohdattiin lähempänä maan ra-
joja. Tällaisessa tilanteessa Jerusalemin 
asukkaat olivat kuitenkin syvästi huo-

naa ”glädjebudbärare”, ilosanoman tuo-
ja, suomennoksessa usein sanansaattaja.

Jos perustaisin lähetysyhdistyksen, 
sille toivomaani olemusta ja tehtävää 
saattoi tuskin paremmin kuvata muul-
la kuin Jesajan sanalla ”ilosanoman tuo-
ja”, sanan-saattaja.

”Sana”, jota saatettaisiin, olisi Jeesuk-
sen antama. Lähetti, joka sanaa saattai-
si, olisi yhdistys ja muureilla olevat je-
rusalemilaiset olisivat monenlaisten 
muurien päällä ja niiden takana asuvat 
ihmiset.

Yhdistyksen kohdalla lähettejä, sa-
nan saattajia, olisi useita, ja siksi nimen 
tuli olla monikkomuodossa. Kun mui-
ta olisi mukana, voisimme mennä mo-
niin suuntiin saman evankeliumin kans-
sa, mistä syntiset saavat pelastuksen ja 
rauhan. Yhdistys ei liikkuisi, se olisi 
kuin telttamaja. Ihmiset olisivat sanan-
saattajia. 

* Hjalmar Lindroth syntyi ruotsalaiselle 
lähetystyöntekijäpariskunnalle Chhindwā-
rasssa Intiassa 1893. Hän opiskeli teologiaa 
tohtoriksi asti Uppsalan yliopistossa, missä 
hän myöhemmin toimi mm. dogmatiikan ja 
symboliikan professorina 1936-1960. Hänen 
pääteoksensa, kolmiosainen Kyrklig dogma-
tik, valmistui 1975. 

Mistä Sansa sai nimensä? 
Ja mitä nimi merkitsee toiminnassa?

lissaan. He tiesivät, että mikäli heidän 
joukkonsa häviäisivät, vihollisilla olisi 
esteetön pääsy Jerusalemiin asti. Silloin 
kaupunkia odotti verilöyly. Ihmisiä ta-
pettaisiin, lapsia kuolisi, perheet hajo-
tettaisiin, kodit ryöstettäisiin ja ihmisiä 
otettaisiin vangeiksi.

Tällaista kohtaloa Jerusalemin asuk-
kaat pelkäsivät sotien aikoina. Mutta 
he eivät voineet itse tehdä mitään. He 
saattoivat vain odottaa tietoa siitä, mi-
ten kamppailu taistelukentällä päättyi-
si. Heidän kohtalonsa riippui siitä, kuka 
voittaisi.

Viestin tuojaa odotettiin
Levottomia ihmisiä nousi Jerusalemin 
muureille. He tulivat sinne ollakseen 
paikalla, kun vuorilla näkyisi liikettä. 
Tapana oli, että taistelun tuloksen sel-
vittyä Israelin joukkojen päällikkö kut-
sui luokseen lähetin. Tälle sotapäällikkö 
antoi tehtäväksi viedä Jerusalemiin no-
peasti viesti taistelun lopputuloksesta.

Jerusalemin muureilla oli siksi paljon 
ihmisiä, kun kaupungissa odotettiin so-
tapäällikön lähetin saapumista. Kun jot-
kut näkivät kaukana vuorilla juoksevan 
tulijan, ihmiset huutaen kertoivat toisil-
leen, missä suunnassa lähetti oli nähty.

Sotatantereelta tulevat lähetit juoksi-
vat aina niin lähelle Jerusalemin muure-
ja, että heidän huutonsa kantautui muu-
reilla seisovien ihmisten korviin. Mutta 
ihmisten huolet ja pelot olivat niin ah-
distavia, että he koettivat nähdä taiste-
lun lopputuloksen jo ennen kuin lähetti 
ennättäisi muurien luo. Tämän takia he 
tarkkasivat, millä tavalla lähetti juoksi. 
Jos hänellä oli tuotavanaan tappion sa-
noma, hän ei pystynyt peittämään su-
ruaan. Tappio näkyi hänen juoksussaan, 
tavassa, jolla hän askeleita otti. 

Mutta ihmiset tiesivät myös, että jos 
lähetillä oli mukanaan viesti voitosta, 
niin hänen ilonsa näkyi jo kaukaa hä-
nen askelluksestaan. Jesaja kirjoitti, että 
ilosanoman tuojan jalat vuorilla ovat su-
loiset.

Lopulta lähetti tuli esille puiden ta-
kaa. Hän juoksi lähelle kaupungin muu-
ria ja pysähtyi. Muureilla oli hiljaista. Sa-

nansaattaja veti pari kertaa ilmaa keuh-
koihinsa ja huusi, julisti ihmisille sen sa-
noman, minkä sotapäällikkö oli hänelle 
antanut. Jos Israelin joukot olivat voit-
taneet, pelastus oli tullut ja rauha saatu.

Ihmiset sanansaattajina
Näillä vaiheilla Lindroth lopetti. Minä 
tein niin kuin Maria, josta sanotaan, että 
hän ”kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli 
niitä sydämessänsä”. Minun tutkisteluni 
jatkuu. Jesaja on kiteyttänyt yhteen ja-
keeseen syvällisellä tavalla dogmatiikan 
pääkohdat: a) sovituksen, b) lähetyksen 
ja c) uskon, jolla ihminen ottaa vastaan 
evankeliumin hyvän uutisen.

Kun viisi vuotta myöhemmin, sai-
rasvuoteellani kuukauden kuumeessa 
maaten, punnitsin uuden järjestön tar-
vetta ja sellaisen mahdollista perusta-
mista, sen nimi oli selvä. Lindroth oli 
kuvannut minulle, minkälainen on pa-
pin tehtävä – ja julistajan työ ylipäätään. 
Hän oli käyttänyt profeetta Jesajan sa-

Yhdistys ei liikkuisi, 
se olisi kuin teltta-

maja. Ihmiset olisivat sanan-
saattajia. 

Domini Life -sovellus 
palkittiin vuoden 2020 
ekumeenisena tekona 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) 
on myöntänyt Domini Life -mobiilisovellukselle 
vuoden 2020 ekumeeninen teko -tunnustuksen. 
SEN perustelee palkitsemista muun muassa sillä, 
että sovellus tukee kristillistä elämäntapaa ja on 
koronaviruspandemian aikana osoittanut ole-
vansa ajan hermolla.
 SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Tapio 
Luoma ojensi tunnustuksen etäyhteyden väli-
tyksellä Neuvoston kevätkokouksen yhteydessä 
21.4.2021. Tunnustuksen vastaanottivat Domini 
Life -mobiilisovellusta kehittävät Medialähetys 
Sanansaattajien verkostotoiminnan johtaja Mervi 
Viuhko ja Kansan Raamattuseuran apulaistoi-
minnanjohtaja Kalle Virta. 

Shutterstock

”Kuinka suloiset ovat 
vuorilla ilosanoman 

tuojan jalat, hänen, joka julis-
taa rauhaa, ilmoittaa hyvän 
sanoman, joka julistaa pelas-
tusta. ” (Jes. 52:7) 

Domini Life -sovelluksen suunnitteluvaiheessa oli eri-
tyisesti mielessä ruuhkavuosiaan elävä nuori aikuinen, 
joka on kiinnostunut hengellisistä asioista, mutta ei 
osallistu seurakunnan toimintaan säännöllisesti, Mervi 
Viuhko kertoo.

Sari Savela

 Vaikeasta koronavuo-
desta huolimatta Sansan 
saamat lahjoitustulot kasvoi-
vat vuonna 2020 hieman sekä 
budjettiin (+3,8 %) että vuo-
teen 2019 (+7,8 %) verrattuna. 
Lahjoitustulot olivat yhteensä 
3 379 000 euroa. Tästä seura-
kuntien lähetyskannatuksen 
osuus oli yli puolet eli 1 873 
000 euroa.
Lahjoitustulojen kasvu johtui 
pääosin Helsingin seurakun-
tayhtymän antamasta tuesta 
ja ennakoitua suuremmista 
testamenttituotoista. Yksityi-
nen varainhankinta ei kasva-

nut, mutta ei paljon laskenut-
kaan (-1 %) edelliseen vuoteen 
verrattuna, mistä voimme olla 
hyvin kiitollisia. 

Vuoden 2021 alku ei talous-
lukujen valossa näytä aivan 
yhtä valoisalta, sillä seurakun-
tien myöntämissä avustuksis-
sa on havaittavissa hienoista 
laskua. Uskomme ja luotam-
me kuitenkin siihen, että kun 
kerromme medialähetystyön 
vaikutuksista entistäkin vah-
vemmin, se saa aikaan intoa ja 
halua olla siinä mukana.

Vuonna 2020 ulkomaiseen 
työhön ohjattiin hieman edel-

lisvuotta suurempi osuus (63,4 
%) kuluista. Oheisessa kaa-
viossa on esitetty kulujen ja-
kautuminen. Mediatyö viittaa 
Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelmaan ja Domini Life 
-sovellukseen, jotka on eritelty 
omaksi kokonaisuudekseen. 
Tukitoiminnoilla tarkoitetaan 
kaikkea sitä työtä, jonka kautta 
Sansa kotimaassa pitää yhteyt-
tä seurakuntiin ja tukijoihin. 

Ulkomaantyössä Aasialla 
tarkoitetaan Intian itäpuolista 
Aasiaa, joka on edelleen sel-
keästi suurin työalueemme. 

Vuosi 2020 lukujen valossa

Uusi Sansa-lehti 
ilmestyy elokuus-
sa. Lähde-lehden 
tilaajat ja Sansan 
varsinaiset ja kan-
nattavat jäsenet 
saavat uuden 
lehden automaat-
tisesti.

Ulkomaantyön menojen prosenttiosuudet alueellisesti 2020  

Kulujen jakautuminen 2020
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TWR, FEBC JA SAT-7 - Medialähetys 
Sanansaattajien suuret mediakumppa-
nit esittäytyvät
Missiologian dosentti Timo Vasko esittelee artikkelissaan Medialähetys Sanansaattajien isoimmat yhteistyökumppanit, ja 
kertoo, miten niiden työ on saanut alkunsa. Yhteistä kaikille kolmelle järjestölle on sitoutuminen evankeliumin eteenpäin 
viemiseen tavoittavin keinoin. 

TWR - Maailma Kristukselle 
tavoittavin keinoin
Trans World Radio (TWR) on resurs-
seiltaan maailman suurin kristillinen 
mediaorganisaatio. Se käyttää keskipit-
kiä tai korkeatehoisia AM- ja lyhytaalto-
lähettimiä, paikallisia FM-radioasemia 
sekä kaapeli-, satelliitti-, internet- ja mo-
biililaiteteknologioita. TWR:n ohjelmia 
voidaan kuulla 190 valtiossa yli 300 
kielellä ja murteella. Maantieteellisesti 
neljän miljardin ihmisen on mahdollis-
ta kuulla sen välittämiä ohjelmia. TWR 
sekä jakaa monien kristillisten järjestö-
jen ohjelmia että tuottaa itse lähetettäviä 
ohjelmia. 

 Keskeistä visiossa on pyrkimys 
saavuttaa maailma Kristukselle käyttä-
mällä kansat tavoittavaa mediaa. Sano-
maa pelastavasta evankeliumista julis-
tetaan mahdollisimman monille. Uusia 
ja vanhoja uskovia koulutetaan Raama-
tun tuntemiseen ja elämään kristittyinä. 
Lähetettäviä ohjelmia valmistetaan yh-

teistyössä kumppanien kanssa. TWR:n 
tehtävinä nähdään uskovien rohkaise-
minen ja Jumalan sanan julistaminen ja 
opettaminen.

 Miten TWR syntyi? Alkuaan Youth 
for Christ -järjestössä toiminut amerik-
kalainen Paul E. Freed perusti isänsä, 
lähetystyöntekijä Ralph Freedin kanssa 
vuonna 1952 ensin International Evan-
gelism -nimisen radiolähetysjärjestön. 
Ensimmäinen radioasema sijaitsi vapaa-
kauppa-alueella Tangerissa, Marokossa. 
Monien vaiheiden jälkeen vuonna 1960 
radioasema muutti Monte Carloon, Mo-

nacoon ja toiminta jatkui uudella nimel-
lä Trans World Radio (TWR), joka Eu-
roopassa tunnettiin paremmin nimellä 
Radio Monte Carlo. Ohjelmia alettiin lä-
hettää myös kommunismin eristämään 
Itä-Eurooppaan. 

Lähetysten kohdentaminen tapah-
tui sittemmin suunnitelmallisesti kah-
deksalle alueelle, joita olivat 1. Espanja 

ja Portugali, 2. Britteinsaaret, 3. Skan-
dinavia, 4. Neuvostoliitto, 5. Itä-Eu-
roopan kommunistiset valtiot, 6. Kes-
ki-Eurooppa, 7. Etelä-Eurooppa ja 8. 
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka. Periaattee-
na oli, että julistus ja opetus sisälsivät 
evankeliumia, välttivät muiden us-
kontojen arvostelemista ja vastakoh-
taisia aiheita sekä pidättäytyivät po-
liittisista teemoista. Ohjelmissa Raa-
mattu oli keskeisesti ja positiivisesti 
esillä. 

 TWR:llä on nykyään kuu-
si maantieteellistä toiminta-aluetta. 
TWR:n medialähetystoiminta saa 
kuulijoilta jatkuvasti palautetta. 

FEBC – Lähellä Jumalaa – 
lähellä ihmistä
Far East Broadcasting Company 
(FEBC) on maailman toiseksi suu-
rin medialähetysjärjestö, joka toimii 
erityisesti Aasiassa. Sen toimintape-

Teksti: Timo Vasko | Kuvat: Shutterstock

Mihin kansainvälisiä 
kumppaneita tarvitaan?
Jotta viesti menee perille, sanansaattajan on kerrottava se vas-
taanottajan kielellä. Siksi Sansa tukee omalla äidinkielellä teh-
tyjä ohjelmia. Emme rakenna mediatuotantoa Suomeen tai suo-
malaisten varaan, vaan varustamme kristittyjä niissä maissa 
ja kieliryhmissä, joita tavoitamme. Tässä työssä tarvitsemme 
hyviä ja luotettavia kansainvälisiä kumppaneita. 

Radiomastojen pystyttäminen ja televisiotuotannon ylläpi-
täminen on kallista. Yhteistyön kautta olemme mukana sellai-
sessa, mihin yksin emme kykenisi. Hyvän yhteistyön avulla 
saamme olla myötävaikuttamassa siihen, että kumppaniemme 
kautta tuotettu ohjelmisto on monipuolista, hengellisesti tervet-
tä ja ihmisten elinolosuhteet huomioon ottavaa.

Jutussa mainittujen kolmen medialähetysjärjestön lisäksi 
Sansa tekee merkittävää yhteistyötä Luterilaisen maailmanlii-
ton ja sen jäsenkirkkojen kanssa.

Arto Antturi

riaatteisiin kuuluu läsnäolo lähetysten 
kohdealueilla ja myötätunnon osoittami-
nen paikallisia ihmisiä kohtaan. FEBC:n 
tärkeimmät arvot ovat lyhyesti: lähellä 
Jumalaa ja lähellä ihmisiä.

Perustamisestaan alkaen FEBC:n sa-
nomana on ollut: Kristus maailmalle 
radion välityksellä. Vuonna 1945 Juma-
la johdatti amerikkalaiset Robert Bow-
manin, John Brogerin ja William Ro-
bertsin perustamaan FEBC:n. Tässä he 
nojautuivat Psalmin lupauksiin: ”Minä 
opetan sinua”, sanoo Herra ”minä osoi-
tan sinulle oikean tien. Minä neuvon si-
nua, katseeni seuraa askeleitasi.” (Ps. 
32:8) He alkoivat käyttää radiota evan-
keliumin julistamiseen kaikille ihmisille 
Aasiassa. Alusta asti heitä ajoi eteenpäin 
kaksi asiaa: syvä halu totella Jumalaa ja 
myötätunto niitä ihmisiä kohtaan, jotka 
eivät tunteneet Jeesusta. 

FEBC:n ensimmäinen ohjelma lähe-
tettiin vuonna 1946 Kiinassa. Tänään 

TWR:n toiminta-alueet ja 
niiden lähetysten kielien 
määrät:
• TWR-Afrikka 82
• TWR-Amerikat 21
• TWR-Eurooppa 65 
• TWR-Koillis-Aasia 9
• TWR-Etelä-Aasia 68 
• TWR-Kaakkois-Aasia 15

FEBC:n ohjelmia kuullaan: 
• 124 kielellä 
• lähetettynä 49 maasta 
• 149 asemalta ja lähettimeltä 
• 842 tuntia päivässä

lähetyksiä voidaan kuunnella suurim-
massa osassa Kaakkois-Aasiaa, Venäjäl-
lä, Ukrainassa ja Keski-Aasiassa. Puo-
lella maailman väestöstä on mahdolli-
suus kuunnella FEBC:n ohjelmia. Monet 
kuuntelijoista asuvat 10/40 -leveyspiirin 
”ikkunan” alueella; 95 prosenttia tämän 
alueen ihmisistä ei ole kuullut evanke-
liumia. 

FEBC:n tunnuksena on ollut vuosien 
ajan ”lähelle kuuntelijaa”. Se tarkoittaa 
kuuntelijan kulttuurin, ajatustavan, us-
komusten ja kiinnostuksen kohteiden 
tuntemista. Tunnusta tulkitaan myös 
kuuntelijan mobiililaitteiden ja niissä 
mukana kulkevien sosiaalisten verkos-
tojen näkökulmasta. Siksi FEBC:ssä on 
keskitytty aina siihen, mikä toimii par-
haiten tietyssä maassa ja eri ikäryhmissä.

SAT-7 – Tehdään Jumalan rak-
kaus näkyväksi
Kristillisen sateliittitelevisiokanavaver-
koston SAT-7:n perustajana toimi britti 
Terence Ascott. Hän muutti vuonna 
1973 Beirutiin, Libanoniin, käynnistä-
mään kristillistä julkaisutoimintaa. Ha-
vaittuaan, että merkittävä osa Egyptin 
väestöstä on luku- ja kirjoitustaidoton-
ta, hän ymmärsi, ettei kristillisen kirjal-
lisuuden julkaiseminen tavoita heitä. 

Ascottin mielestä paras media ihmisten 
tavoittamiseen oli kristillinen satelliit-
titelevisio, koska televisiota katsottiin 
yleisesti. 

Tätä hanketta Ascott valmisteli en-
sin vuosina 1991–1995 paikallisten Lä-
hi-idän kristillisten johtajien, Lähi-idän 
kirkkojen neuvoston (MECC) ja 20 
kumppanuusorganisaatioin kanssa. 
Laajapohjainen ekumeeninen yhteis-
työ johti SAT-7 verkoston perustami-
seen. Se on samalla ensimmäinen ara-
bikristittyjä palveleva satelliittikanava 
tällä maantieteellisellä alueella. Sen ka-

TWR:n tehtävinä nähdään uskovien rohkaiseminen, ja Jumalan sanan julistaminen ja opettaminen. 

FEBC:n ensimmäinen ohjelma lähetettiin vuonna 1946 Kiinassa. 

Keskeistä visiossa 
on pyrkimys saavuttaa maa-
ilma Kristukselle käyttämällä 
kansat tavoittavaa mediaa.

navilla Lähi-idän kristityt tukevat toi-
sia Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kris-
tittyjä. Ohjelmat ovat paikallisten te-
kemiä. SAT-7 tuottaa osan ohjelmista, 
osa tulee kumppanuusjärjestöiltä, jotka 
tekevät niitä yhdessä SAT-7:n kanssa. 
SAT-7-kanavat lähettävät ohjelmia 24 
tuntia vuorokaudessa. 

SAT-7:n visio kiteytyy sanoihin: 
”Tehdään Jumalan rakkaus näkyväk-
si.” Se tarkoittaa, että kirkot kasvaisivat 
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, vah-
vistuisivat kristillisessä uskossa ja to-
distajan tehtävässä, palvelisivat asuin-

yhteisöään ja edistäisivät oman yhteis-
kuntansa ja kulttuurinsa hyvää. SAT-7 
näkee tehtäväkseen tarjota Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan kirkoille ja kristityil-
le mahdollisuuden todistaa Jeesuksesta 
Kristuksesta innostavien, tiedottavien 
ja opettavien televisio-ohjelmien avulla. 

SAT-7 TÜRK sai vuonna 2015 oikeu-
den olla ensimmäinen ja ainoa kristilli-
nen kanava, joka saa Turkissa lähettää 
ohjelmia käyttämällä Türksat-alustaa. 
Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 25 vuot-
ta SAT-7 ohjelmien ensimmäisestä lähe-
tyksestä. 

SAT-7:n visio kiteytyy sanoihin: 
”Tehdään Jumalan rakkaus näkyväksi.” 
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1KHMER ”Nimeni on Sam Em ja 
kuuntelen FEBC:n Voice of Love 
(Rakkauden ääni) -radioasemaa. 
Jo 1980-luvulla buddhalaisena 

munkkina kuuntelin ohjelmianne. Vuonna 
2000 Jumala avasi sydämeni, kun pastori 
rukoili radiossa. Jatkoin kuuntelua ilta toi-
sensa perään. Pyhä Henki teki työtään mi-
nussa ja otin vastaan Jeesuksen Kristuksen 
pelastajanani. Jumalalla oli suunnitelma 
minua varten, ilosanoman jakaminen eteen-
päin, ja niin minusta tuli pappi. Vuosien 
varrella monet ihmiset ovat tulleet uskoon 
Pohjois-Kambodžan maaseutukylissä. Nyt 
meillä on yhdellä alueella 20 kirkkoa ja 
toisella 11. Kiitän Jumalaa, että hän johdatti 
minut buddhalaisuudesta kohti Kristusta ja 
teki minusta toivon lähettilään. Rukoilen, 
että Hän antaa teille voimia jakaa evanke-
liumia monille ihmisille.” FEBC-Kambodža

2 ORIJA ”Tyttäreni kuuntelee 
säännöllisesti ohjelmaanne. Aluksi 
vastustin, koska se on kristillinen 
ohjelma. Edustamme eri uskontoja 

mieheni kanssa. Kuunneltuani ohjelmaa 
ymmärsin, että siinä saarnattiin totuutta ja 
meidän tuli uskoa se. Jeesus tuli maailmaan 
pelastamaan syntiset. Vain sairaat tarvit-
sevat parantajaa. Raamattu opettaa, että 
me kaikki olemme syntisiä ja tarvitsemme 
pelastajaa. Pidän opetustenne kuuntelemi-
sesta. Uskon, että vain Jeesus voi pelastaa 
meidät syntiseltä luonnoltamme. Pyydän 
teitä rukoilemaan perheenjäsenteni puoles-
ta, että he ymmärtäisivät sen totuuden, että 
vain Jeesus pelastaa.” TWR-Intia

3GUJARATI ”Ennen kuin kuulin 
gujaratinkielisestä naistenoh-
jelmasta, olin pelokas ja hyvin 
huolissani elämästä. Kuunneltuani 

ohjelmaa ajatukseni muuttuivat. Sain toi-
voa ja voimaa. Päätin, etten enää stressaa. 
Aloin elää ohjelman opetuksen mukaan ja 
ohjasin perhettäni samaan. Rukoilen, että 
moni nainen kuuntelisi ohjelmaa ja oppisi 
hyvän tavan elää.” TWR-Intia

4 THAI ”Siitä asti, kun tiiminne 
ja seurakunnan johtaja kävivät 
luonani, olen uskonut Jumalaan. 
Minut kastettiin helmikuussa, ja 

sen jälkeen Jumala on johtanut ja suojellut 
minua sekä täyttänyt tarpeeni. Olen vam-
mainen, mutta sain silti täysipäiväisen 
työn moottoripyöräyrityksessä. Ennen kuin 
opin tuntemaan Jumalan, kukaan ei pitänyt 
minusta ja tunsin itseni arvottomaksi. Nyt 
kuitenkin tiedän, että olen mittaamatto-
man arvokas. Jumala on totisesti antanut 
minulle uuden elämän. Kiitos Sydänys-
tävä-ohjelmasta ja kiitos tiimille, joka on 
neuvonut minua ja ohjannut Jumalan luo.” 
FEBC-Thaimaa

5MONGOLIA ”Ajattelin aina, että 
kristityt ovat itsekkäitä ihmisiä, 
mutta olen kuunnellut ohjel-
maanne ja käsitykseni kristityistä 

on muuttunut. Haluan pohtia lisää näitä 
asioita. Minulla on kristittyjä ystäviä. 
He sanovat, että heidän uskonsa ei riitä 
minulle, vaan sen tulee olla henkilökohtais-
ta ja minun tulee itse ottaa Jeesus vastaan 
elämääni.” FEBC-Mongolia

6 JAPANI ”Tämä on ensimmäinen 
sähköpostini teille. Olen 27-vuoti-
as nainen. En ole kristitty, mutta 
kuuntelen FEBC:n lähetyksiä, sillä 

ne saavat minut tuntemaan suurta helpo-
tusta. Tein myös pienen lahjoituksen. Kei-
kon kirjelaatikko -ohjelma on tällä hetkellä 
suurin pelastukseni. Mielenterveyson-
gelmani ovat pahentuneet ja vahingoitan 
itseäni. Haluan Jeesuksen pelastusta. Pyy-
dän Jeesusta antamaan anteeksi syntini. 
Koska perheeni vastustaa, en usko, että 
voin saada kasteen ja liittyä kirkon jäsenek-
si. Pelastaako Jumala minut, vaikka minua 
ei kastettaisi? Käsivarteni on täynnä viiltoja 
ja arpia. Antaako Jumala anteeksi, vaikka 
satutan itseäni? Vaikkei minusta voisi tulla 
kristittyä, löytääkö Jumala silti minut ja 
pelastaa synnistä?” FEBC-Japani

”Nyt tiedän, että olen 
mittaamattoman arvokas”

7 TURKKI ”Pääsin äskettäin pois 
vankilasta. Ystävystyin siellä joi-
denkin kristittyjen kanssa. En osaa 
kuvata sitä tunnetta, minkä koin, 

kun luin Raamattua. Olen nyt kristitty. 
Olisin kiitollinen, jos voisitte auttaa minua 
saamaan oman Raamatun!” SAT-7 Türk 

8 ARABIA ”Synnyin uskonnollisesti 
konservatiiviseen perheeseen. Kos-
ka olin tyttö, minut otettiin pois 
koulusta ja sanottiin, että paikkani 

on kotona. Menin naimisiin 17-vuotiaa-
na. Kymmenen vuoden sisällä synnytin 
seitsemän lasta. Jäin jo nuorena leskeksi 
ja olin todella suuren haasteen edessä kas-
vattaessani yksin lapsiani. Kylässäni asuu 

kristittyjä, ja he kertoivat meille Jeesukses-
ta. Kaksi pojistani otti Jeesuksen vastaan 
pelastajanaan ensin ja muutaman kuu-
kauden kuluttua minäkin päätin seurata 
Jeesusta. Hän on pyyhkinyt kyyneleeni ja 
parantanut särkyneen sydämeni.” SAT-7 
(Algeria)

9 FARSI ”Annoin elämäni Jee-
sukselle ja mieheni uhkasi, että 
hän ilmiantaa minut ja joudun 
pidätetyksi. Kohtelin häntä kui-

tenkin rakkaudella. Nyt hän on hyväk-
synyt sen, että olen kristitty, ja hän on 
lopettanut uhkailemiseni. Olen kiitollinen 
tästä muutoksesta. Rukoilen, että hänen 
muutosprosessinsa voisi jatkua.” SAT-7 
Pars (Afganistan)

5

1

Paluupostia

Kuuntelija- ja katsojapalautetta

”Pyydän teitä rukoi-
lemaan perheen-
jäsenteni puolesta, 

että he ymmärtäisivät sen 
totuuden, että vain Jeesus 
pelastaa.” 

8
9

Rukous   

             Rohkeus   

Evankeliumi

Sansan työn vaikutusalue

Tervetuloa rukoilemaan medialähetystyön puolesta! 
Leikkaa rukousaiheet talteen lehdestä tai tulosta osoitteesta 
sansa.fi/esirukoukset.

1.  Kiitämme Jumalaa huolenpidosta 
ja varjeluksesta koronapandemian ai-
kana. Pyydämme johdatusta muutos-
vaiheessa, kun Sansan organisaatiota 
uudistetaan. 

2. Pyydämme siunausta kumppa-
neidemme FEBC:n, TWR:n ja SAT-7:n 
mediasisällöille, jotka välittävät 
ilosanomaa myös alueille, jonne lähe-
tystyöntekijät eivät pääse. Kiitämme 
Jumalaa jokaisesta uskon löytäneestä.

3. Rukoilemme TWR-Intian johtajille 
viisautta sosiaalisen median stra-
tegian tekemiseen, jotta miljoonat 
intialaiset kuulisivat Jeesuksesta 
myös somen välityksellä. Kiitos, että 
lukuisat intialaiset ovat jo saaneet 
kokea muutoksen elämässään. 

4. Kiitämme Jumalaa tuhansista ra-
diopiireistä, joita kokoontuu kodeissa 
eri puolilla Intiaa. Piireissä kuunnel-
laan omalla äidinkielellä lähetettäviä 
ohjelmia radiosta tai muistitikulta, 
keskustellaan ja rukoillaan. 

5. Indonesiassa on kärsitty korona-
pandemian lisäksi maanjäristyksen 
aiheuttamista tuhoista. Rukoilemme, 
että Jumala tuo lohdutuksen ja toi-
von kärsimyksen keskelle.

6. Pyydämme Indonesiassa Heartline 
Bali -paikallisradion henkilökunnalle 
taitoa suorien kontaktiohjelmien 
tekemiseen. Lähetysten jälkeen jotkut 
toisin uskovat haluavat keskustella 
ohjelmantekijöiden kanssa.

7. Toivoa naisille -työ tavoittaa mil-
joonia naisia sanomalla pelastukses-
ta ja Jumalan rakkaudesta. Rukoi-
lemme, että tänäänkin moni kuulee 
Jeesuksesta ja ihmisarvostaan. 

8. Rukoilemme Indonesian ja Thai-
maan luterilaisten kirkkojen radio-
kurssien puolesta sekä Kambodžassa 
sosiaalisen median koulutuksen 
puolesta. 

9. Rukoilemme Kambodžan per-
heradio-ohjelmien kuuntelijoille 
tarkoitettujen avioliittoseminaarien 
onnistumisen puolesta. Pyydämme 
Toivoa naisille -työn tekijöille kykyä 
rohkaista ja auttaa kambodžalaisia 
naisia.

10. Monissa maissa, kuten Intiassa 
ja Turkissa, naiset ovat alistettuja 
ja kokevat väkivaltaa. Rukoilemme 
evankeliumin vaikuttamaa muutosta 
näihin kulttuureihin. 

11. Rukoilemme Raamattu kannesta 
kanteen -kuuntelijoiden puolesta. 
Pyydämme, että Sana koskettaa elä-
mää muuttavalla tavalla ja saa aikaan 
halua kertoa Jeesuksesta. 

12. Rukoilemme uuden Raamattu 
kannesta kanteen -mobiilisovelluk-
sen valmistumiseen sujuvuutta ja 
oikea-aikaisuutta. 

13. Rukoilemme Kroatian evankelisen 
kirkon tv- ja radio-ohjelmien, lehden 
ja sosiaalisen median puolesta. Pyy-
dämme siunausta mediatyöhön, että 
evankeliumi löytäisi moniin sydämiin.

14. Rukoilemme Kroatiassa tavoit-
tavan M18-työn puolesta. Herra, joh-
data työtä. Vahvista ja varusta nuoria 
lähetystyöntekijöitä. Rukoilemme 
myös Kroatian evankelisen kirkon 
teologian opiskelijoiden puolesta. 

15. Muistamme kaikkia Sansan 
työntekijöitä rukouksin, että Jumala 
antaisi uutta intoa ja viisautta työhön 
ja varjelisi uupumiselta. 

16. Pyydämme siunausta toiminnan-
johtaja Arto Antturille. Herra anta-
koon viisautta ja voimia ja varjelkoon 
kaikilla teillä.

17. Rukoilemme varjelusta ja terveyt-
tä Sansan lähetys- ja projektityönte-
kijöille: Elina Braz de Almeida, Miia da 
Silva, Päivi ja Ilkka Kastepohja, Eila 

Murphy, Sirpa Rissanen, Mikael Tunér 
sekä Jari Vähäsarja.

18. Pyhä Jumala, tuomme eteesi Cas-
pari-keskuksen Israelissa. Pyydämme 
siunausta jokaiselle, joka opiskelee 
sapattikoulun opettajille suunnatulla 
verkkokurssilla. 

19. Rukoilemme matkustusrajoitus-
ten lieventymistä kesällä niin, että 
tadžikistanilaiset juontajat pääsevät 
Ruotsin Uppsalaan kuvaamaan 
naistenohjelmaa SAT-7-kanavalle 
elokuussa. 

20. Herra, tuomme eteesi lapset, 
jotka eivät pandemian vuoksi pääse 
kouluun. Kiitämme siitä, että SAT-
7:n kouluohjelmat auttavat heitä 
opintiellä. 

21. Rukoilemme, että Jumala auttaa 
levottomuuksista kärsivää Etiopiaa. 
Pyydämme, että tälläkin viikolla lähe-
tettävät afarin-, amharan- ja oromon-
kieliset radio-ohjelmat tavoittavat 
uusia kuuntelijoita, jotka eivät vielä 
tunne Jeesusta. 

22. Kristityt ovat monissa maissa vai-
nottuja ja eristyksissä muusta yhteis-
kunnasta. Korona-aika on pahentanut 
monen yksinäisyyttä. Rukoilemme, 
että Jumala lohduttaa ja vahvistaa 
kärsiviä sisaria ja veljiä.

23. Rukoilemme uusia luovia toimin-
tamuotoja etäraamattukoulutuksen 
järjestämiseen Kiinan seurakuntien 
työntekijöille. 

24. Rukoilemme Hongkongissa 
sosiaalisessa mediassa aloitettujen 

podcast-ohjelmasarjojen tekijöil-
le taitoa puhua nykykiinalaisille. 
Pyydämme viisautta markkinointiin, 
että ohjelmat tavoittavat miljoonia 
kuuntelijoita.

25. Ulaanbaatarissa toimiva radio-
asema Wind FM sai käyttöönsä Echo 
Global -vuorovaikutusjärjestelmän. 
Pyydämme, että mediasisältöjen teki-
jät osaisivat tuottaa entistä parempaa 
sisältöä yleisölle. 

26. Rukoilemme, että Keikon kirje-
laatikko -ohjelma tavoittaa satojatu-
hansia japanialaisia. Koronan vuoksi 
japanilaisten ahdistus on kasvanut 
entisestään ja itsemurhat ovat lisään-
tyneet varsinkin naisten keskuudessa.

27. Kiitämme Jumalaa, että Domini 
Life -mobiilisovellus on levinnyt eri 
puolille maailmaa. Rukoilemme, että 
sovellus vahvistaa ja virvoittaa yhä 
useampien uskoa.

28. Pyydämme siunausta Seinäjoella 
28.−29.8.2021 järjestettävien Medialä-
hetyspäivien valmisteluihin. 

29. Kiitämme Jumalaa jokaisesta 
medialähetystyön tukijasta ja pyy-
dämme heille siunausta. Kiitos myös 
yhteistyöseurakunnista ja -järjestöis-
tä. 

30. Kiitämme Jumalaa Lähde-lehden 
lukijoista. Rukoilemme, että elokuus-
sa ilmestyvä uusi Sansa-lehti saa 
tuoda rohkaisua ja uskon vahvistusta 
entistä laajemmalle lukijakunnalle.

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri
toukokuu – elokuu 2021

Rukousaiheita

”En osaa kuvata sitä 
tunnetta, minkä koin, 
kun luin Raamattua.”
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Jumala täytti tyhjyy-
den, jota sydämessä-

ni koin vanhempieni poissa-
olon vuoksi.

Jumala ei koskaan jätä

tumisissa tietoni Jumalasta muuttui 
läheiseksi suhteeksi Hänen kanssaan. 
Opin yhä enemmän Jumalan rakkau-
desta ja teoista omassa elämässäni. Ju-
mala täytti tyhjyyden, jota sydämessäni 
koin vanhempieni poissaolon vuoksi. 
Jumalasta tuli minun Taivaallinen Isä-
ni, Petra kertoo.

Petra on aina valmis kertomaan 
oman tarinansa – tai Jumalan tarinan 
hänen elämässään. Usein Petra käyt-
tää puheenvuoroja seurakunnan ko-
kouksissa ja keskustelee mielellään 

Teksti ja kuvat: Elina Braz de Almeida

Petra Majstorović on 19- 
vuotias Kroatian evankeli-
sen kirkon ja Kutinan seu-
rakunnan aktiivijäsen. Hän 
on ensimmäisen vuoden 

teologian opiskelija ja vastuussa Kuti-
nan seurakunnan lapsi- ja varhaisnuo-
risotyöstä. 

Petra on syntynyt Kroatian pääkau-
pungissa Zagrebissa ja muuttanut sieltä 
äitinsä ja kahden vanhemman sisaruk-
sensa kanssa Istrian niemimaalle Pulan 
kaupunkiin. Vaikeasta elämäntilantees-
ta johtuen äiti antoi kaikki kolme las-
taan oman äitinsä huostaan Petran ol-
lessa seitsemänvuotias. Tuolloin lapset 
muuttivat Kutinan kaupunkiin isoäitin-
sä luokse asumaan. 

Kutinassa Petra löysi ystävikseen 
naapurista neljä sisarusta, jotka myös 
olivat isoäitinsä kasvatettavina. Heil-
tä hän kuuli lapsille järjestetystä ohjel-
masta ja leireistä Kutinan evankelisella 
kirkolla. Petra alkoi osallistua seurakun-
nan toimintaan. Kohta hänen kanssaan 
kirkossa alkoi käydä myös isoäiti.

Raamattu Suomesta
Petran valmistautuessa lähtemään en-
simmäiselle seurakunnan kesäleirille 
kysyin häneltä: ”Onko sinulla omaa 
Raamattua.” Petra vastasi, ettei hänel-
lä ollut. Tähän sain vastata: ”Sinulle on 
juuri lähetetty Raamattu Suomesta!” 
”Miten kukaan on osannut lähettää mi-
nulle Raamattua”, ihmetteli pieni tyttö. 

Kutinan seurakunnassa olimme saa-
neet taas sinä kesänä pitää kylässä nuor-
ten aktiotiimiä Lahden Launeen ja Jout-
järven seurakunnista. Eräs seurakunta-
lainen oli antanut matkaa vetäneelle 
lähetyssihteerille mukaan kroatiankie-
lisen Raamatun sanoen: ”Siellä on joku, 
joka tarvitsee tätä.”

Taivaallinen Isä löytyy
Yläasteiässä Petra jäi seurakunnan toi-
minnasta pois muutamaksi vuodeksi, 
kunnes palasi takaisin. 

– Kesälomalla ennen kuin lukio al-
koi, tunsin itseni todella eksyneeksi ja 
elämäni tarkoituksettomaksi. Tämä oli 
hetki, jolloin koen, että Jumala ohjasi 
minut takaisin evankeliseen kirkkoon. 
Aloin käydä nuortenilloissa ja M18 -lä-
hetystyöntekijäryhmän tanssitunneil-
la. Seurakunnassa ja nuorten kokoon-

Petra Majstorović on omassa elämässään nähnyt, kuinka Jumala auttaa. Nyt hän haluaa palvella omaa kansaansa 
Kroatiassa, jotta mahdollisimman moni tulisi tuntemaan Jeesuksen. 

uskonasioista myös vanhempien seu-
rakuntalaisten raamattupiirissä. Petra 
palvelee seurakunnassa ennen kaik-
kea lapsi- ja nuorisotyössä, mutta hä-
nen vastuulleen voi antaa hyvin moni-
naisia tehtäviä radio-ohjelmien teosta 
aina seurakunnan ulkomaisten vierai-
den vastaanottamiseen. Hän on myös 
vastuussa seurakuntamme lapsille ja 
varhaisnuorille suunnattujen YouTu-
be-ohjelmien suunnittelusta ja toteut-
tamisesta.  

Pelon tilalle rauha
Kutinan seurakunta sekä laajemmin-
kin Kroatian evankelinen kirkko tun-
nisti Petran lahjat ja antoi Petralle suo-
situskirjeen teologiseen tiedekuntaan. 
Keskustellessani ensimmäisiä kertoja 
Petran kanssa hänen kutsustaan Juma-
lan valtakunnan työhön hän vastasi jo-
tenkin näin: 

– Kun olen nähnyt, miten Jumala 
on toiminut minun elämässäni, tiedän, 
että haluan elämälläni palvella Häntä. 

Usko vaikuttaa Petran jokapäiväi-
sessä elämässä syvästi. 

– Lapsuuteni on vaikuttanut psyyk-
kiseen terveyteeni monella tavalla. 
Koskaan en tuntenut oloani turvalli-
seksi. Mietin aina, mikä on seuraava 
kamala asia, joka minulle tapahtuu tai 
kuka jättää minut seuraavaksi. Olen 
pelännyt rakentaa ihmissuhteita, kos-
ka olen aina odottanut, että minut jä-
tetään. Tiedän, että tämä pelko ei katoa 
kokonaan ehkä koskaan, mutta uskon 
kautta Jumala on antanut minulle rau-
han. Elän jokaisen päivän tietäen, että 
Jumalalla on kaikki hallinnassaan, eikä 
minun tarvitse pelätä edes huonosti 
päättyviä ihmissuhteita, sillä vaikka 
ihmissuhteet päättyisivät, Jumala sil-
ti jää aina. 

Petra Majstorović hoitaa Kutinan seurakunnassa monenlaisia tehtäviä. Hän auttaa esimerkiksi radio-ohjelmien teossa ja on vastuus-
sa seurakunnan lapsille ja varhaisnuorille suunnattujen YouTube-ohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Viestintää kahdella vuosituhannella

ANNALEENA PAKKANEN   |  TIEDOTTAJA

mea. Tai vaikka seuraisivatkin, he haluavat lukea lehtensä 
paperille painettuna. 

Printissä on parasta se, että lehden voi jättää pöydäl-
le ja jatkaa lukemista myöhemmin. Itsekin avaan aamu-
palapöydässä Helsingin Sanomat – päivä ei ala kunnolla 
ilman sitä – ja monesti jatkan lukemista illalla. Lehden voi 
myös antaa eteenpäin, jolloin ilo ja hyöty vähintään tup-
laantuvat. 

Moni Sansan ystävä muistanee vielä Menkää siis -leh-
den, josta vuosituhannen vaihteessa tuli Lähde. Vuosien 
varrella olemme tehneet uudistuksia lehden ulkoasuun ja 
sisältöön, ja myös ilmestymiskertoja on taloussyistä karsittu. 

Seuraava suuri uudistus on luvassa elokuun lopulla, kun 
ensimmäinen 32-sivuinen Sansa-lehti ilmestyy. Neljästi vuo-
dessa postilaatikkoon kolahtavan aikakauslehden sivuilla 
haluamme aiempaa vahvemmin kertoa, mitä hyvää Jumala 
tekee medialähetystyön välityksellä eri puolilla maailmaa. 

Tervetuloa Sansa-lehden lukijaksi!

Sami Heinomo

Laajakaista

Seuraava suuri uudistus on luvas-
sa elokuun lopulla, kun ensimmäi-

nen 32-sivuinen Sansa-lehti ilmestyy. 

  KUN ALOITIN TYÖT Sansan ensimmäisenä tiedottajana 
viime vuosituhannen puolella, elimme viestinnällisesti ko-
vin erilaisessa maailmassa. Sansalla ei ollut nettisivuja eikä 
meillä työntekijöillä sähköpostia. Tiedotteet lähetin lehdis-
tölle faksilla.

Muutos on ollut nopeaa, ja se jatkuu yhä. Koska kannet-
tava tietokone on jo pitkään ollut tärkein työväline, myös 
etätöihin siirtyminen sujui helposti. Monet työasiat hoitu-
vat jopa taskukokoisella tietokoneella eli älypuhelimella.  

Eniten työaikaani vierähtää nykyään nettisi-
vujen ja sosiaalisen median parissa. Kun haluamme 

viestittää jotakin nopeasti, teemme sen Faceboo-
kin ja Twitterin kautta. Instagramissa välitämme 

kuvia ja lyhyitä videoita, YouTubessa pidempiä 
videoita. Sansa.fi-sivuilla julkaisemme uuti-

sia ja blogikirjoituksia muutaman kerran 
viikossa, Seurakuntalainen.fi-sivustolla 

muutaman kerran kuukaudessa. 

Sähköisessä viestinnässä on paljon 
hyvää, kuten nopeus ja se, että viesti on jaet-

tavissa laajalle yleisölle helpommin ja edulli-
semmin kuin painettu sana. Mutta vaikka vies-
timme yhä enemmän digitaalisessa mediassa, 
haluamme edelleen panostaa myös laadukkaa-
seen printtiin. Kaikki eivät seuraa nettiä ja so-

Jeesus – Kroatian toivo
– Koska olen nuori, kiinnitän eniten 
huomiota toisten nuorten elämään. Va-
litettavan moni on väärällä tiellä, mikä 
on ongelmallista Kroatian tulevaisuu-
den kannalta. Entistä enemmän näen 
mielenterveysongelmia. Alkoholin ja 
huumeiden käyttö on lisääntynyt ja li-
säksi monella nuorella on epäterveitä 
ihmissuhteita. Tämä tekee minut su-
rulliseksi, mutta samaan aikaan näen, 
miten Jumala haluaa minua käyttää. On 
kuin Jumala ihan konkreettisesti näyt-
täisi, kuinka paljon minulla on mah-
dollisuuksia palvella tämän kansan 
keskuudessa. Seurakuntaelämä Kroa-
tian evankelisessa kirkossa on ihanaa. 
Evankeliset seurakunnat ovat toisilleen 
läheisiä ja teemme työtä saman päämää-
rän saavuttamiseksi – ihmisten saavut-
tamiseksi Jeesukselle. Tämä antaa mi-
nulle tulevaisuuden toivoa Kroatialle.

– Kun ajattelen tulevaisuuttani, mi-
nua innostaa nähdä, mitä Jumalalla on 
varattuna minulle. En vaivaa päätäni 
yksityiskohdilla, vaan haluan, että Ju-
mala yllättää minut siunauksillaan joka 
askeleellani enkä seisoisi hänen siu-
naustensa tiellä omilla kapeakatseisilla 
suunnitelmillani, Petra kertoo. 

Kutinan seurakun-
talaisia ryhmäku-
vassa.

On kuin Jumala ihan konk-
reettisesti näyttäisi, kuinka 

paljon minulla on mahdollisuuk-
sia palvella tämän kansan kes-
kuudessa.
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tä ja ihmeellisestä Jumalasta, 
arkisesta rukouksesta ja pyhästä 
johdatuksesta. Kirja kertoo maa-
ilmassa olevasta kristittyjen vai-
nosta ja taivaallisesta toivosta.

Tapani Sopanen
Uloskutsutut 29 € UUTUUS!
Ajankohtaisia aiheita käsittelevä 
uutuusromaani. Koronavirus, ter-
rori-iskut, uskovien maallistumi-
nen ja vainot.

Juha Vähäsarja
Varjelet tieni – Joka päivälle. 
15 € TARJOUS!

Maarit Eronen – Jane Jones
(7) Kadun kukka 10 € TARJOUS!
Prostituutiosta vapauteen. Vuo-
den kristillinen kirja 2019.

Tanja Alon − Mervi Viuhko
(8) Matkalla missiossa 5 € 
TARJOUS!
Israelissa, maailmalla, kotimaas-
sa. Kuljettaa medialähetystyön 
matkassa, johdattaa Raamatun 
maisemiin, juutalaisiin juhlapy-
hiin ja raamatunkertomuksiin. 
Sopii myös raamattu- ja rukous-
piirien työskentelyyn. Julkaisija-
na Sansa.

LAHJAKIRJOJA
(9) Riitta Lemmetyinen
Pieniä ihmeitä 25 € UUTUUS!
Riitta Lemmetyisellä on taito 
kirjoittaa vakavista asioista läm-
möllä ja ilman saarnanuottia.

Atte Auvinen & Helena 
Hänninen
Minne uskoni ulottuu 20 € 
UUTUUS!
Runokirja uskosta ja ihmisen 
suhteesta luotuun ja Italian maa-
seutuun. Koskettava lahjakirja 
ystävälle tai omaksi iloksi! Kirja 
on kaksikielinen suomi–italia. 

(10) Sari Savela 
Toivoni on 17,90 €
Sanoja sinulle toivosta, turvasta 
ja täyttymyksestä. Kauniit kuk-
kakuvat.

Riitta Hämäläinen
(11) Sinä olit lahja 21 €
Runot ovat syntyneet surun kes-
kellä läheisen ihmisen kuoleman 
jälkeen. 

(12) Purppura virsikirja lisävih-
kolla 17,70 € 
Mukana katekismus ja jumalan-
palvelusliitteet.

Isotekstinen Raamattu 26 € 
Tekstin koko isompi ja sisältää 
liiteosat ja kaksi lukunauhaa.  
Sidottu ja sivukoko 148 x 218 
mm. v. 92 käännös. Väri: beige.

LAPSILLE
(13) Piplia 22 € 
20 keskeistä raamatunkertomus-
ta sekä Vanhasta että Uudesta 
testamentista. Sopii alle koului-
käiselle sekä juuri lukemaan op-
pineelle pienelle koululaiselle. 

(14) Bethan James - Frank En-
dersby
365 Kertomusta, rukousta ja lu-
pausta 19 €
Raamattu kertoo taivaan Isän 
rakkaudesta. Nämä kertomukset, 
rukoukset ja lupaukset muistut-
tavat siitä joka päivä! Kertomus 
vaikka vuoden jokaiselle päi-
välle.

KORTTEJA
Sansan hengelliset kortit
1-osaiset 1 €/kpl tai 5 €/10 kpl 
TARJOUS!
(19) Aamuaurinko, kannessa: 
”Pyrkikäämme tuntemaan Herra: 
hänen nousunsa on varma kuin 
aamurusko, hän tulee meille kuin 
sade, kuin kevätsade, joka kos-
tuttaa maan.” Hoosea 6:3. Kuva: 
Valtteri Mulkahainen.
(20) Onnea! Sinivalkoinen, kan-
nessa: ”Onnea!” 
 Kuva: Eeva-Riitta Hahtola.
(21) Onnittelukortti, kannessa: 
”Lämpimät onnittelut”. Takana: 
”Siunausta juhlaasi.” Kuva: Juha 
Auvinen.
(22) Vene vesille: Kannessa: 
Työnnä vene vesille. Takana: ”Älä 
sano, että olen nuori, vaan mene, 
minne ikinä sinut lähetän.” Jer. 
1:7. Kuva: Valtteri Mulkahainen.
(23) Pinkki, kannessa: Hän pitää 
kämmenellään ja vaalii kuin sil-
mäteräänsä. Kuva: Valtteri Mul-
kahainen.

2-osaiset (sisältää kirjekuoret): 
2,20 €/kpl tai 13 €/10 kpl 
TARJOUS!
(24) Ruusu, kannessa: Onnea. Si-
sällä: ”Herra siunatkoon sinua ja 
varjelkoon sinua”. 4. Moos.6:24. 
Lisäksi: Lämpimät onnitte-
lut juhlapäivänäsi. Kuva: Timo 
Granström. 

Sevón Mirja - Sevón Marja
(15) Ikiomat kirjani, laatikko 
19 €
Laatikossa kolme kaunista kirjaa 
lapsen tärkeitä hetkiä varten: 
raamatunkertomuksia, rukouksia 
ja hieno vauvakirja iloksi ja roh-
kaisuksi koko perheelle ja uudel-
le perheenjäsenelle.

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

James ja Paula Doherty                                                                                                     
Iso puuhakirja – Raamatun 
kertomuksia 6 € TARJOUS!                                              
Puuhaa ja pohdittavaa.

MUSIIKKIA
(16) Pekka Simojoki
Farsi Nordic Praise, cd 6 €/kpl 
TARJOUS! 
Sansan tuottama Pekka Simo-
joen Nordic Praise -levy farsin 

kielellä. Laulajana mm. Gilbert 
Hovsepian

EtCetera-kuoro &Pekka Simo-
joki
Näitä aikoja varten, cd 20 €  
UUTUUS!  

Nordic Praise, cd 15 € TARJOUS!
Englanninkielinen Ylistys-levyn 
kansainvälinen versio.

(17) Minna Pyynsalo ja Jukka 
Salminen
Riiraa Rokka, cd 20 €
Lauluja lapsenmieliselle.

SANSA-TUOTTEITA 
(18) Sansan adressi 12 € 
UUTUUS!
Kannessa teksti: ”Lämmin osan-
otto”. Sisällä teksti: ”Muistoa 
kunnioittaen”. Muistolauseet: 
1. ”Minä lähetän enkelin kul-
kemaan sinun edelläsi, suoje-

1

lemaan sinua matkalla ja vie-
mään sinut siihen paikkaan, 
jonka olen sinulle varannut.” 2. 
Moos.23:20. 2. ”Herra on lähellä 
niitä, joilla on särkynyt sydän.” 
Ps.34:19. 3. ”Sinun kädessäsi 
ovat elämäni päivät.” Ps. 31: 6. ja 
4. Ilman muistolausetta. Voit itse 
kirjoittaa tai pyytää haluamasi 
tekstin. Kuva Hilpi Jenu.

Termosmuki 15 €
Termoksen toiselle puolelle pai-
nettu punaisella: ”Toivo, vapaus, 
ilo, usko, rauha, lämpö, rakkaus”. 
ja toiselle puolelle maailman 
kartta, ja teksti ”Hope on Air! 
sansa.fi”. Mukin väri: Valkoinen.       

Servietit 4,20 €/pkt
Tekstit: ”Kiva, kun tulit, Iloitaan 
yhdessä, Siunaus matkassasi ja 
Ole Jeesus kanssamme.” Värit: 
keltainen, viininpunainen, samp-
panja, valkoinen, limetinvihreä. 
Sisältää 20 kpl.

Mervi Viuhko (Toim.)
(1) Sydänääniä korona-aikana 
18 € UUTUUS!
Sisältää kertomuksia, muistelmia 
ja ajatelmia elämän sykkeestä, 
erityisesti medialähetyksestä. 
Näihin sydänääniin ovat panok-
sensa antaneet Medialähetys Sa-
nansaattajien työntekijät, seni-
orit ja työssä eri tavoin mukana 
olevat, arkkipiispasta vapaaeh-
toistoimijoihin. 
Kirjan on koonnut ja toimitta-
nut Facebookin Sansa-yhteisön 
koordinaattori ja verkostotoi-
minnan johtaja Mervi Viuhko. 
Kaunis taitto ja nelivärikuvitus 
tekevät kirjasta erinomaisen lah-
jan. Julkaisijana Sansa.

ÄÄNITTEITÄ
(2) Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman opetuksista cd-levyt 
MP3-muodossa: Uusi testament-
ti (624 luentoa) 130 €. Vanha 
testamentti (810 luentoa) 140 
€. TARJOUS! Uusi ja Vanha testa-
mentti yhdessä ostettuina 240 €. 

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon 
Raamattu kannesta kanteen -ra-
dio-ohjelman pohjalta kirjoitta-
mia Raamattu elämään -sarjan 
kirjoja on ilmestynyt 54. 
TARJOUS! Koko sarja 540 € (Yk-
sittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Ensimmäinen ja viimeinen 17,90 €

Ilmestyskirja 1-10  
Päämäärä näkyy 17,90 €
Ilmestyskirja 11-22 
Jukka Norvanto
(3) Taivashetkiä, Sana vuoden 
jokaiselle päivälle 29 € 
UUTUUS!
Rajatonta rakkautta 4 € 
TARJOUS!
Tahtoisin olla hyödyksi 3 € 
TARJOUS! 
Tahtoisin antaa anteeksi 2 € 
TARJOUS!

Jukka Norvanto ja 
Mailis Janatuinen
(4) Sekalainen seurakunta 27 € 

Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien 
Putiikkiin!
Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, lähe-
tät ilosanoman ja viet avun sinne, missä sitä 
eniten tarvitaan.

UUTUUS!
Sekalainen seurakunta on kon-
karisananselittäjien ensimmäi-
nen yhteinen kirja, joka kertoo 
joukosta Raamatun henkilöitä, 
jotka seikkailevat tai ehkä vain 
jonkin hetken viivähtävät pyhän 
kirjan sivuilla.

Sari Savela
(5) Rukous kantaa ja kannattaa 
aina 26 € UUTUUS!
Kirjassa on eväitä rukouksen 
harjoittelemiseen, Raamatun ru-
kouksia ja kokeneiden rukoili-
joiden seuraa. Sari Savela ja 12 
muuta henkilöä kertovat omasta 

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! Myy-
mälä on toistaiseksi suljettu koronavirus-
pandemian vuoksi. Jos haluat käydä Pu-
tiikissa ostoksilla, pyydän ystävällisesti 
sinua soittamaan p. 050 564 3541 ja sopi-
maan ajan etukäteen. Ollaan yhteydessä!

rukousmatkastaan, mukana mm. 
Sansan toiminnanjohtaja Arto 
Antturi.

(6) Salme Blomqvist
Palasista koottu Jumalan 
kuvaksi. 28 € UUTUUS!
Teos todistaa siitä, miten mo-
neen kertaan särkynytkin voi 
Jeesukseen juurtuessaan alkaa 
kasvaa sellaiseksi ihmiseksi, jok-
si Jumala hänet tarkoitti. 

Miika Auvinen
Kun ovet avautuivat 22 € 
UUTUUS!
Kirja kertoo tavallisista ihmisis-

sansa.fi

(25) Rusokirsikka, Kannessa: 
Sydämelliset onnittelut. Sisäl-
lä teksti: ”Herra sinun Jumalasi 
on sinun keskelläsi, sankari joka 
auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, 
hän on ääneti, sillä hän rakastaa 
sinua, hän sinusta riemulla rie-
muitseee”. Sefanja 3:17. Kuva 
Anne Rajala. 

(26) Osanotto. Kannessa: Läm-
min osanotto. Sisällä teksti: ”Su-
ruun osaa ottaen”.
Kuva: Marjaana Kotilainen.

Sansan pakettikortit 1 €/10 kpl
(27) Onnea! 
Kuva: Johanna Ervast. 
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Enemmän kuin kauppa!

18

20 21

22 23 24

25 26

27



15Lähde 2/202114   Lähde 2/2021

la
he

ty
sk

au
pp

a.
fi

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

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

TOIVOA NAISILLE 
-TUOTTEITA
Muistivihko 6 € 
Kaunis kierrevihko muistiinpa-
noja varten. Sisältää yhdeksän 
kuvaa ja jokaisella sivulla sydän-
tunnus.

(28) Tuubihuivi 5 €
Väri: valkoinen ja painatus pu-
nainen tai punainen ja painatus 
valkoinen. Sydäntunnus.Toivoa-
naisille.fi

(29) Orvokkikortti (2-osainen) 5 
€/kpl, 5 kpl 20 € TARJOUS!
Toivoa naisille -työn tukemiseen, 
aidoista orvokeista. Sisältää kir-
jekuoren. Tekijä Tuula Jäppinen.

(30) Käsidesi Lotus 3,50 € 
UUTUUS!
Putkilomainen (8 ml), suihkutet-
tava nestemäinen puhdistusai-
ne. Puhdistaa ja virkistää kädet 
ja desinfioiva vaikutus. Teks-
ti toivoanaisille.fi sydänlogolla. 
Valmistettu Kiinassa.

Magneetti + muistilehtiö 3,50 €
Jääkaappimagneetin koko n. 60 
x 60 mm, lehtiön koko n. 60 x 
n. 90 mm.Teksti: ”Minä annan 
teille uuden sydämen ja teidän 
sisimpäänne uuden hengen.” 
Hes. 36:26. Sydäntunnus Toivoa 
naisille. 
Kynä 3 € 
Tyylikäs kuulakärkikynä. Teksti: 
toivoanaisille.fi. Väri tummanpu-
nainen

MUITA TUOTTEITA
(31) Vauvan pussilakana 26 €
Pohjaväri valkoinen. Käsin pai-
nettu enkeleitä, väri: vaalean pu-
nainen tai vaalean sininen. Koko: 
80 cm x 120 cm. Materiaali: 
100 % puuvillaa. 

(32) Tyynyliinat 18 € 
Painokuvassa lampaat. Pohjavä-
ri valkoinen. Teksti: Nuku hyvin. 
Päivän touhut taakse jää, minua 
jo väsyttää. Kiitos, että nukku-
maan, peiton alle mennä saan. 
Hyvää yötä Jumala. Siunaa meitä 
kaikkia. Painatuksen väri: vaa-
lean punainen tai vaalean sini-
nen. Käsinpainettu ja ommel-
tu Suomessa. 100 % puuvillaa. 
Koko: 50 cm x 60 cm. Mallin 
suunnittelu: Salli Parikka  
Wahlberg. Valmistaja: Uniikki 
Kangastus.

(33) Kierrätyskassi 19 €
Laadukkaasti toteutettu ja tyy-
likäs kierrätyskassi, vetoketjul-
la varustettu. Sisällä pikkutasku 
esim. lompakolle. Koko 42 cm x 
31 cm x 14 cm. Väri: vihreä tai 
mustakulta. Moneen käyttöön 
esim. retkelle tai rannalle. Kä-
sityötä, tekijä Ritva Manninen. 
Tuotto medialähetystyölle.

Hiirimatto 9,90 € UUTUUS!
(34) Teksti: ”Herra, Jumalasi on 
sinun kanssasi. Hän on voimalli-
nen, Hän auttaa”. Sef. 3:17
tai  (35) ”Minä annan tulevaisuu-
den ja toivon.” Jer. 29:11. Koko: 
18 cm x 22 cm. 
Kuvat: Sari Savela.

(36)  Jääkaappimagneetit 
5 €/kpl UUTUUS!
Orkidea: ”Minä annan tulevai-
suuden 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 väsyneen 
ja antaa heikolle voimaa.” Jes. 
40:29
Tulppaanit: Rakastettu on oikea 
nimesi.
Yhden magneetin koko: 6,5 cm x 
6,5 cm. Kuvat: Sari Savela

Sansalle annetut tiedot tallen-
tuvat asiakasrekisteriimme. Re-
kisteriseloste löytyy osoitteesta 
sansa.fi/asiakasrekisteri. 
Tarjoukset ovat voimassa 
30.7.2021 saakka tai niin kauan 
kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin 
lisätään toimituskulut. Voit tila-
ta myös puhelimitse: 050 564 
3541/Putiikki, s-postitse: pirjo.
hyovalti@sansa.fi tai kotisivun 
kautta: joko sansa.fi tai lahetys-
kauppa.fi. 
Lähetyskauppa Putiikki, Munc-
kink. 67, Hyvinkää. Huom! Myy-
mälä on toistaiseksi suljettu. Jos 
haluat käydä Putiikissa ostoksil-
la, pyydän ystävällisesti sinua 
soittamaan p. 050 564 3541 ja 
sopimaan käyntiaika etukäteen. 
Kiitos.

LÄHTEELLÄ 

Uskovien yhteisessä ru-
kouksessa on erityinen 
voima. Danielin kirjassa 
kerrotaan, kuinka Daniel 
hädän hetkellä rukoili yh-

dessä ystäviensä kanssa sopimuksesta 
ja Jumala vastasi rukoukseen. (Dan. 
2:17–18). 

Daniel oli profeetta ja valtiomies, 
joka teki merkittävimmän osan elä-
mäntyöstään Babylonian pakkosiirto-
laisuudessa. Hän oli joutunut Babylo-
nian kuninkaan Nebukadnessarin ho-
viin, kun israelilaisten keskuudesta oli 
kuninkaan määräyksestä valittu viisai-
ta, älykkäitä ja oppivaisia nuorukaisia 
kasvatettavaksi kuninkaan palveluk-
seen. Jo nuorella iällä Daniel oli oppi-
nut luottamaan Jumalaan. Nebukad-
nessarin hovissa Jumala antoi hänen 
saada suosion ja hyvän viran.

Kun kuningas Nebukadnessa-
rin loitsupapit, noidat ja viisaat eivät 
kyenneet selittämään kuninkaan levot-
tomaksi tehnyttä unta, tämä antoi mää-
räyksen, että kaikki Babylonian viisaat 
oli surmattava. 

Myös Daniel ja hänen kolme ystä-
väänsä joutuivat kuolemanvaaraan. 
Hädän hetkellä Daniel osoitti neuvok-
kuutta ja rohkeutta. Kuultuaan syyn 
kuninkaan antamaan tappokäskyyn 
hän lähti kuninkaan palatsiin ja pyy-
si kuninkaalta lisäaikaa, jotta voisi se-
littää kuninkaan unen. Kotiin palat-
tuaan Daniel kertoi ystävilleen asiasta 
ja kehotti heitä rukoilemaan, että Ju-
mala olisi armollinen ja ilmaisisi unen 
salaisuuden, jotta he eivät tuhoutuisi 
yhdessä Babylonian viisaiden kanssa. 
Yöllä unessa Daniel sai selityksen ku-
ninkaan uneen. (Dan. 2:1–19)

Yhteisen rukouksen tunnus-
merkit
Rukous on sekä hyvin henkilökoh-
taista että yhteistä. Henkilökohtainen 
rukouselämä on jumalasuhteen hoita-
mista. Se on yksityistä vuorovaikutusta 
meidän ja Jumalan välillä. Salaisen ru-
kouksen lisäksi tarvitsemme yhteistä 
rukousta. 

Raamatun lupaus, joka liittyy yhtei-
seen rukoukseen, on hyvin merkittä-
vä. Kun kaksi tai kolme sopii yhdessä 
rukoilevansa tietyn asian puolesta, he 
saavat sen, mitä ovat anoneet. Puhu-
taan sopimusrukouksesta.

Aidon yhteisen rukouksen tunnus-
merkki on yksimielisyys pyydettävästä 
asiasta. Yksimielisyys hengessä ja to-

nia ja Logania ja parantamaan heidät. 
Tuo rukouspyyntö levisi ympäri maa-
ilmaa kulovalkean tavoin.”

Rukousryhmät ympäri maailmaa 
rukoilivat poikien puolesta. Ihme ta-
pahtui, molemmat pojat pääsivät sai-
raalasta ilman pysyviä jälkiä onnetto-
muudesta. 

Rukous on avain kasvuun
Yhteisen rukouksen tiedetään olevan 
avain myös seurakuntien kasvuun. 
Tästä yhtenä esimerkkinä on Tukhol-
massa toimiva Sankta Claran seura-
kunta, jonka toiminta alkoi elpyä, kun 
yhteistä rukousta päätettiin lisätä. 
Reilu kolme vuotta sitten vierailin Kuu-
bassa erään ryhmän kanssa. Matkal-
lamme tapasimme monia kristittyjä ja 
vierailimme eri seurakunnissa. Saimme 
kuulla, että saarivaltiossa on parin vuo-
sikymmen ajan eletty herätyksen aikoja. 
– Avain kasvuun on ollut rukous.  Se on 
rukousta tuskan ja kyynelien kera. Jos 
rukousvastaus viipyy, jatkamme ruko-
usta, eräs tapaamamme pastori totesi. 
Jatketaan rukousta, yksin ja yhdessä. 
”Vanhurskaan rukous on voimallinen 
ja saa paljon aikaan” (Jaak. 5:16).  

Lähde: Sari Savela, Rukous kantaa ja kan-
nattaa aina. Päivä 2021.

Yhteisen rukouksen voima

tuudessa. Toinen tunnusmerkki on ko-
koontuminen yhteen Jeesuksen nimes-
sä. Yhteen kokoontuminen ei edellytä 
fyysistä kokoontumista, vaan voi yhtä 
hyvin toteutua etäyhteyksin. Jeesuksen 
nimi yhdistää uskovia, jotka ymmär-

tävät nimeen liittyvän arvovallan. Jee-
suksen nimi on suurin nimi koko maa-
ilmankaikkeudessa. Kun rukoilemme 
Jeesuksen nimessä, emme voi rukoil-
la sellaista, mikä olisi hänen tahtonsa 
vastaista. Sopimusrukouksen kolmas 
tunnusmerkki on varma vastaus. ”Ru-
kouskokouksen ilman selkeitä rukous-
vastauksia tulisi olla poikkeus”, toteaa 
Andrew Murray (1828–1917) kirjassa 
Uskovan rukous.

Rukouspyyntö levisi ympäri 
maailmaa
Toivoa naisille -työn perustaja Marli 
Spieker kertoo kirjassaan Kun toivo 
voittaa vaikuttavan esimerkin yhtei-
sen rukouksen voimasta eräässä hänen 

elämänsä vaikeassa vaiheessa. Spieker 
oli vastikään menettänyt äitinsä ja suri 
vielä tapaturmaisesti kuollutta poi-
kaansa, kun hän sai kuulla, että hänen 
vanhimman poikansa perhe oli ollut 
erittäin pahassa auto-onnettomuudes-
sa. Hänen kaksi pojanpoikaansa oli len-
nätetty helikopterilla sairaalaan. Hei-
dän vammansa olivat hyvin vakavia. 
Spieker oli sydänjuuriaan myöten jär-
kyttynyt tapahtuneesta, ja vaikka hän 
oli lukuisia kertoja saarnannut Jumalan 
antamasta toivosta ja rukouksen muut-
tavasta voimasta, hän joutui omien sa-
nojensa mukaan hetkeksi kuoleman 
varjon laaksoon. 

”Olin nähnyt suuria muutoksia hy-
vin erilaisissa kulttuureissa elävien 
naisten elämässä, kun pelko ja toivotto-
muus olivat saaneet antaa tietä oman-
arvontunteelle ja ilolle. Sitä ei saa ai-
kaan mikään muu kuin Jumalan voi-
ma, joka lähtee liikkeelle, kun hänen 
omansa rukoilevat.” 

Juuri tuo toivo käänsi ajatukseni Ju-
malan ihmeitätekevään voimaan, jon-
ka saa liikkeelle uskovien yhteinen, 
vilpitön rukous. – – Käännyin siis hä-
dässäni omieni puoleen ja lähetin kai-
kille Hanna-verkoston esirukoilijoille 
rukouspyynnön. Pyysin heitä rukoile-
maan nimenomaan, että Jumala lähet-
täisi enkeleitään koskettamaan Steffa-

Sitä ei saa aikaan mi-
kään muu kuin Jumalan 

voima, joka lähtee liikkeelle, kun 
hänen omansa rukoilevat.” 
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Aidon sopimusrukouksen yksi tunnusmerkki on yksimielisyys rukoiltavasta asiasta.
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KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:
Sansan 1-osaiset:  
19. Aamuaurinko ______ kpl, 20. Onnea, sinivalkoinen ______ kpl, 21. Onnittelukortti ______ kpl, 
22. Vene vesille ______, kpl, 23. Pinkki ______ kpl,  
Sansan 2-osaiset: 
24. Ruusu ______ kpl, 25. Rusokirsikka ______ kpl. 26. Lämmin osanotto ______ kpl, 
27. Pakettikortti, onnea______ kpl
 
MUUT TUOTTEET  
 
 
 
 
 
NIMENI  
Lähiosoite  
Postinumero ja toimipaikka  
Puhelin                                                  Sähköposti

Medialähetys
Sanansaattajat
maksaa
postimaksun

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri. 
Tarjoukset voimassa 30.7.2021 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit tilata myös 
puhelimitse: 050 564 3541/Putiikki, s-postitse: pirjo.hyovalti@sansa.fi tai kotisivun kautta: joko sansa.fi tai lahetyskauppa.fi. 

Teksti ja kuva: Sari Savela
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MUKANA MISSIOSSA Kun Kirsi Rostamo tuli uskoon, hän luki nälkäisenä Raamatun pariin kertaan läpi ja otti todesta sen, 
mitä siellä sanotaan, myös lähetyskäskyn. Lähetystyötä hän pitää kaikille kristityille annettuna tehtävänä. 

–Olemme Jeesuk-
sen lähettiläitä 
maan pääl lä . 
Lähettäessään 
opetuslapset, 

hän sanoi: menkää ja tehkää. Lähetys-
käsky on kaikille kristityille annettu 
tehtävä, Radio Dein toimitusjohtaja ja 
perustaja Kirsi Rostamo sanoo.
Vaikka lähetyskäsky koskee kaikkia, 
tapa toteuttaa sitä vaihtelee. 
 –  Olen ollut Lähetysnuorten (Youth 
With A Mission) lähetyskoulussa Uu-
dessa Seelannissa. Siellä olen saanut 
opetusta lähetystyöstä, ja siitä, miten 
evankeliumia viedään eteenpäin.
–  Minulle uskossa tärkeintä on armo 
ja toiseksi tärkeintä on lähetystyö. 
Lähetyskoulun jälkeen Kirsi paastosi 
ja rukoillen kyseli Jumalalta, mikä oli-
si hänen kutsumuksensa. Lähetystyön 
opiskeluun kuului myös aktiomatka 
Kolumbiaan, missä Kirsi oli katulap-
sityössä.

– Järjelläni ajattelin, että katulapsi-
työ voisi sopia minulle. Se korvaisi sa-
malla omaa perhettä ja ruokkisi van-
hemmuuden nälkääni, Kirsi kertoo.

Kolumbiassa hän myös näki, kuin-
ka ihmisiä paloi työssään loppuun. 
Hän ymmärsi, ettei kutsumusta voi 
lähteä toteuttamaan omassa voimas-
saan. 

– Sitten Jumala vastasi, että minun 
pitäisi perustaa kristillinen radioase-
ma.

Paluulennolla kotimaahan Kirsi 
luki lehdestä Laajasalon opiston ra-
diotyönlinjasta. Sinne pitäisi mennä 
opiskelemaan, hän tuumasi.

Menetys koitui siunaukseksi
Ennen lähetyskoulua Kirsi Rostamo 
oli elämässään käynyt läpi rankkoja 
vaiheita. Hänen tulevaisuuden suun-
nitelmansa olivat murentuneet, kun 
sulhanen, jonka kanssa yhteistä elä-

Kirsi Rostamo toivoo Suomeen 
herätystä

mää oli rakennettu, oli yllättäen jättä-
nyt hänet toisen naisen vuoksi.

– Olin rakentanut hiekalle, ja kun 
rakennelma romahti, mitään ei jäänyt 
jäljelle.

Suru ja menetys saivat hänet miet-
timään uskonasioita. Jollain tavalla 
usko on ollut aina lähellä häntä. Et-
sikkoaikojakin hän tunnistaa elämäs-
sään olleen useita, mutta veto maail-
maan sai hänet aina lykkäämään us-
kontielle lähtemistä. 

– Vanhempani ja siskoni olivat ko-
keneet hengellisen heräämisen. Äitini 
rohkaisi minua menemään Tuomas-
messuun. Siellä koin iloa ja rauhaa, 
hengellisen heräämisen.

Ilo ja rauha näkyivät myös ulos-
päin. Kirsin entinen poikaystäväkin 
totesi Kirsin nähdessään, että ”sinä-
kin olet näköjään löytänyt uuden”, 
johon Kirsi vastasi: ”Kyllä, olen löy-
tänyt Jeesuksen.”

– Jälkikäteen näen, kuinka paha 
on kääntynyt hyväksi. Nyt olen on-
nellinen tapahtuneesta elämänmuu-
toksesta.

Unelma perheestäkin on sittemmin 
toteutunut Kirsin elämässä. Hänen ja 
miehensä Oskarin tytär Isa-Maria 
täytti vastikään 16 vuotta.

Uupumuksen kautta kohti 
kutsumusta
Nuorena uskovana Kirsi uskaltautui 
perheensä yrityksen toimitusjohtajak-
si hänen isänsä sairastuttua työuupu-
mukseen. Vaativa työ lama-ajan Suo-
messa 1990-luvun alussa vei myös 
Kirsin voimat.  

 Teksti: Sari Savela  |   Kuva: Sanni Tunturipuro

– Eihän sitä voi uskoa, että voi uu-
pua. Olin silloin kolmikymppinen, 
täynnä energiaa ja intoa, enkä hah-
mottanut rajojani. 

– Olin kokenut Pyhän Hengen kas-
teen ja olin elänyt kaikkivoipaisuuden 
harhassa. Loppuun palaminen opetti 
minulle armoa ja ettei minun tarvitse 
suorittaa.

Uupumus sai Kirsin miettimään 
omaa kutsumustaan.

– Ajattelin, että täytyy olla jotain 
merkityksellisempää kuin juosta ora-
vanpyörässä ja sairastua. Ei ihmistä 
ole luotu siihen, että hän juoksee ke-
hässä ja palaa loppuun.

Kirsi päätti lähteä puoleksi vuo-
deksi lähetyskouluun Uuteen-Seelan-
tiin. Siitä on nyt 30 vuotta.

– Siellä Jumala opetti, varusti ja 
eheytti minua haavoistani.

Palattuaan Suomeen ajatus kristilli-
sen radiokanavan perustamisesta vah-
vistui. Kirsi tosin oli ajatellut, että joku 
muu astuisi ruoriin ja hän itse toimi-
si siinä oikeana kätenä, mutta niin se 
ei mennyt. Radiokanava piti perustaa 
itse. Radio Dei aloitti toimintansa mar-
raskuussa 1997.

– Opiskelin vuoden ajan radiotyö-
tä. Sen jälkeen Jumala varusti minua 
kuusi vuotta tehtävään. Näiden vuo-
sien aikana verkostoiduin ja tein ra-
diotyötä eri järjestöissä. 

Yrittäjyys oli Kirsille tuttua jo en-
tuudestaan, mutta toimittajan työ oli 
uutta. 

– Minulla ei ole ollut ikinä unelmaa 
toimittajan työstä, mutta nyt kun olen 
tätä työtä tehnyt, näen, että se on kuin 
minulle räätälöity.

Viime vuosi oli Kirsi Rostamolle 
erityisen raskas. Huhtikuussa 2020 
hänen molemmat vanhempansa kuo-
livat, ja lyhyessä ajassa Radio Dei ajau-
tui taloudellisiin vaikeuksiin mainos-
tulojen romahdettua koronan vuoksi. 

– Suru on tullut jäädäkseen, mutta 
pikkuhiljaa sen kanssa oppii elämään. 

Kirsin tämänhetkinen lempijae 
Raamatusta tuo lohdutusta suruun. 
”Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyy-
neleet heidän silmistänsä, eikä kuole-
maa ole enää oleva, eikä murhetta eikä 
parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä 
kaikki entinen on mennyt” (Ilm. 21:4).

– Usko ei ole tämän elämän varas-
sa. Jos ripustaisin uskoni siihen, mitä 
nyt näen ja koen, en jaksaisi. Lopulli-
nen siunaus on siellä taivaassa.

Unelmana herätys
Kirsi Rostamo toivoo, että voisi jäädä 
eläkkeelle kolmen vuoden kuluttua, 
mutta sitä ennen hän haluaa vielä näh-
dä herätyksen Suomessa. 

– Kun aloitin Dein, kuvittelin, mi-
ten kaikki yhdessä tekisivät työtä he-
rätyksen hyväksi. Niin se ei ole men-
nyt. En ole vielä nähnyt herätystä.

Radio Dei on mukana yhteiskris-
tillisessä Mahdollisuus muutokseen 
-mediamissiossa, jota suunnitellaan 
syksylle 2022. Myös Medialähetys Sa-
nansaattajat osallistuu missioon. 

– Haluan kaiken uskoni ja toivoni 
kiinnittää siihen Mahdollisuus muu-
tokseen -kampanjaan, että Suomeen 
tulisi herätys ja että korona-aika sai-
si ihmiset pohtimaan elämän tarkoi-
tusta.

Kirsi Rostamon ajatus lähetystehtä-
västä on sama tänään kuin uskon tai-
paleen alussa: lähetystehtävä kuuluu 
kaikille.

– Jumala antaa erilaisia näkyjä eri 
ihmisille, jotta kaikki erilaiset työmuo-
dot tulisivat tehtyä. Jokaisen pitäisi 
löytää oma juttu, se intohimo. Yksi on 
lähettäjä, toinen tekijä, kolmas tukija 
ja neljäs rukoilija. Tehtäviä on monia, 
mutta päämäärä on yhteinen. 

Usko ei ole tämän 
elämän varassa.

Mediatyössä Kirsi Rostamoa kantaa 
vahva lähetysnäky. 

Olin rakentanut hiekalle, 
ja kun rakennelma romahti, 

mitään ei jäänyt jäljelle.
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Medialähetys Sanan-
saattajat hankki viime 
syksynä Echo Global 
-vuorovaikutusjärjes-
telmän Helsingin seu-

rakuntayhtymän tukirahalla Mongo-
liassa toimivalle yhteistyökumppa-
nille, radioasema Wind FM:lle. Myös 
Perheradiona tunnettu kanava on osa 
kansainvälistä FEBC (Far East Broad-
casting Company) -järjestöä. 

Pilottihankkeen tavoitteena on ke-
hittää kanavan sisällöntuotantoa siten, 
että mediasisältöjen tekijät ymmär-
täisivät yleisöä nykyistä paremmin 
ja voisivat tuottaa heidän tarpeisiinsa 

Echo Global -sovellus koekäy-
tössä Mongoliassa – tavoitteena 
vaikuttavampia ohjelmia yleisölle

Kuvassa radioasema Wind FM:n Echo Global -tiimi. Toisena vasemmalta on Echo Globalin päävastuuhenkilö Dulguun, 
joka vieraili muutama vuosi sitten Suomessa. Tiimiläisten keskellä on Wind FM:n johtaja B. Boldsaikhan.

Sansan kumppani, Mongolian kristillinen Wind FM -radioasema sai syksyllä käyttöönsä Echo Global -vuorovaikutusjärjest-
elmän. Kerätyn tiedon avulla mediatuottajat voivat tuottaa aiempaa paremmin räätälöityä sisältöä yleisölle. 

Teksti: Elina Uusikylä 
Kuva: FEBC

Hengellisten poh-
dintojen ohella 
erilaiset elämän on-

gelmiin liittyvät kysymykset 
ovat yleisiä. 

entistä sopivampaa sisältöä.
– Tässä toteutuu hyvin FEBC:n 

motto ”Close to the listener” eli lähel-
lä kuulijaa oleminen, toteaa Sansan 
mediatutkija Eila Murphy.

Wind FM:ää kuuntelevat 
ei-kristitytkin
Reilun kolmen miljoonan asukkaan 
buddhalaisessa Mongoliassa on kris-
tittyjä eri arvioiden mukaan kahdesta 
viiteen prosenttia. Omaa hengellistä 
perintöä arvostetaan eikä kristityksi 
käännyttämistä katsota hyvällä. Tästä 
huolimatta kristilliseltä pohjalta toimi-
va Wind FM on esimerkiksi pääkau-

punki Ulaanbaatarin kuunnelluimpia 
radioasemia. 

Wind FM toimii useilla paikka-
kunnilla Mongoliassa. Tutkimusten 
mukaan radiokanavalla on päivittäi-
siä kuuntelijoita noin 200 000. Yleisö 
koostuu buddhalaisista, kristityistä 
ja uskonnottomista miehistä ja nai-
sista, jotka ovat iältään pääosin noin 
18–42-vuotiaita. Koronapandemian 
aikana kuuntelijoiden määrä on kas-
vanut.

Sansa tukee Perheradion nuoril-
le sekä perheille suunnatun ohjelma-
sisällön tuottamista. Koronapande-
mian aikana tukea on ohjattu myös 

koronavalistusta sisältävien ohjelmi-
en tekoon.

Kaikki tieto tallentuu yhteen 
paikkaan
Wind FM:n ohjelmien kuuntelijat ovat 
aktiivisesti yhteydessä radioasemaan. 
He soittavat, lähettävät tekstiviestejä 
ja ovat vuorovaikutuksessa sosiaalisen 
median, kuten Facebookin, Instagra-
min ja Twitterin, välityksellä.

Eila Murphy kertoo, että kaikki so-
siaalisen median, eri viestipalvelui-
den, sähköpostin ja puhelinsoittojen 
kautta tulevat yhteydenotot tulevat 
samalle alustalle suojatulla yhteydellä. 

Järjestelmä kerää tietoa muun muas-
sa siitä, mistä asiakkaat keskustelevat, 
mikä on auttanut tai mikä ei ole vienyt 
keskustelua eteenpäin. Jotkin keskus-
telut saatetaan sulkea, jos huomataan, 
että yleisö on passiivinen.

– Echo Global mahdollistaa yhden 
henkilön kanssa käytävien keskuste-
lujen seuraamisen pitkällä aikavälil-
lä. Järjestelmän valikosta voi nähdä 
myös, mihin keskusteluissa päädyt-
tiin, eli halusiko joku esimerkiksi ottaa 
yhteyttä kirkkoon, sekä sen, millaisia 
hengellisiä tai uskonnollisia materiaa-
leja uskosta kiinnostuneelle tai siinä 
kasvavalle on lähetetty.

Yleensä järjestöillä on käytössään 
useita sovelluksia ja ohjelmistoja, mut-
ta Echo Globalissa kaikki tieto tallen-
tuu yhteen paikkaan, mikä säästää 
viesteihin vastaavan jälkihoitotiimin 
aikaa ja vaivaa.

Mitä eroa on Buddhalla ja 
Jeesuksella?
Echo Global -alustaan voi koota myös 
paikallista materiaalia tavallisimpien 
kysymysten vastaamiseen.

Erityisesti mongoleja näyttävät 
kiinnostavan eri uskonnot, kuten mitä 
juutalaisuus on, uskontojen ja kristil-
listen kirkkojen keskinäiset erot sekä 
se, miten Buddha ja Jeesus eroavat toi-
sistaan. Kysymykset ovat koskeneet li-

säksi pahuuden olemusta, kristinus-
kon alkuperää, Jeesuksen merkitystä 
ja Raamatun historiaa.

– Kuuntelijat saattavat kysyä, mitä 
vaikutuksia kristillisyydellä on ollut 
Mongolien valtakuntaan, oliko mon-
goleilla Raamattua 1200-luvulla ja mi-
ten merkitykset muuttuvat Raamattua 
käännettäessä, Eila Murphy listaa.

Hengellisten pohdintojen ohella 
erilaiset elämän ongelmiin liittyvät 
kysymykset ovat yleisiä. Mongoliassa 
on paljon teiniraskauksia, alkoholis-
mia ja avioeroja. Perheenjäsenet ovat 
usein pitkiäkin aikoja erillään toisis-
taan, koska monet mongolit käyvät 
töissä Koreassa tai kaivoksilla. Yleisön 
huolenaiheiden tunteminen helpottaa 
tuottamaan heidän elämäänsä kosket-
tavaa sisältöä, kuten viime kuukausi-
na on tehty koronasta. Myös nuorten 
seksuaaliterveyttä käsittelevä sisältö 
on ollut suosittu.

Hyödyllinen ei-kristittyjä 
tavoittaville
Echo Globalin toimintaa tarkkaillaan 
tämän vuoden ajan, minkä jälkeen tu-
lokset arvioidaan. Jos tulokset ovat hy-
viä, järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 
myös muissa maissa, kuten Thaimaas-
sa, Kambodžhassa tai Venäjällä.

Mediatutkijana Eila Murphy nä-
kee, että Echo Global -tyyppinen 
alusta voisi hyödyttää erityisen hy-
vin sellaisia toimijoita, jotka pyrkivät 
tavoittamaan ei-kristittyjä. Suomessa 
alustasta voisi olla hyötyä esimerkiksi 
Radio Deissä.

– Echo Global auttaa mediatoimi-
joita hengellisten keskustelujen käy-
misessä ja vuorovaikutuksessa yleisön 
kanssa ja ohjaa nykyistä tavoitteelli-
sempaan vuorovaikutukseen. 

Lisätietoa: www.echoglobal.org  

Viitenumerot

Manner-Suomi RA/2020/1017, myönnetty 26.08.2020, Poliisihallitus. Voimassa 01.01.2021- 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
7777 10092          Katso ihmistä 2021 - mediatyö globaalisti
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 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 OHJELMALLE ja työmuodolle on 

oma viitenumeronsa, jota on hyvä käyttää tilisiirroissa. 
Viitenumero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkinnän 
lahjan tarkoituksesta (yksi viite/tilisiirto).

Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): IBAN FI37 5062 0320 
0320 18

Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Seurakuntien pankkiyhteys ja viitenumerot:  
www.sansa.fi -> Seurakunnille -> Seurakuntien viitenu-
merot

 YHDEN RADIO-OHJELMAN HINTA on 130 euroa ja 
paikallisradio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian, 
Mongolian, Kambodžan ja Thaimaan ohjelmat).  Raamattu kannesta 
kanteen 150 euroa (15 min) ja 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 12005          da Silva
4444 10049  Tunér 
4444 10065  Vähäsarja
4444 11019           Kastepohjat
KOTIMAANTYÖ:
1111 31004  Sansan kotimaantyön yleiskannatus
1111 31208  Merkkipäiväkeräykset
6666 31004  Raamattu kannesta kanteen
1111 31101  Testamenttitulot
4444 40048  Ojala
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Medialähetys Sanansaat-
tajien (Sansa) kesäke-
räys kohdistuu tänä 
vuonna Intiaan. Tuem-
me siellä 14 kielellä lä-

hetettäviä radio-ohjelmia sekä uutuu-
tena hindinkielistä televisio-ohjelmaa. 
Osa ohjelmista on Toivoa naisille (TN) 
-työtä. Radio-ohjelmien lähettämisen 
ohella Toivoa naisille -työ on auttanut 
myös köyhyydessä eläviä Gujaratin les-
kiä lahjoittamalla näille joulupaketteja.

Lisäksi Sansa tukee ja auttaa kehittä-
mään Intian luterilaisten kirkkojen pro-
jektia, jossa koulutetaan jäsenkirkkoja 
tekemään nettisivuja ja radio-ohjelmia. 

Sansan yhteistyökumppaneita Inti-
assa ovat Trans World Radio (TWR) ja 
UELCI (United Evangelical Lutheran 
Churches in India).

”Kuin Jumala puhuisi minulle”
Hindulainen Intia on vastakohtien 
maa, jossa osa vajaasta 1,4 miljardista 
intialaisesta asuu palatseissa ja osa kär-
sii äärimmäisestä köyhyydestä. Vaik-
ka kastilaitos on purettu, se vaikuttaa 
edelleen ihmisten asenteissa. Yksi suuri 
ongelma maassa on naisten kokema vä-
kivalta. Kristityt, joita on noin 30 mil-
joonaa (2,3 %) väestöstä, joutuvat ko-
kemaan vainoa uskonsa tähden. Hen-
gelliset radio-ohjelmat ovatkin monelle 
kuin luotettava ystävä, joka lohduttaa 
ja valaa toivoa vaikeuksissa.

Intiassa puhutaan satoja kieliä. On 
tärkeää saada kuulla radio-ohjelma äi-
dinkielellä, sillä silloin sanoma Juma-
lan rakkaudesta uppoaa helpommin 
sydämeen asti. ”Kun kuuntelen ohjel-
mia, on kuin Jumala puhuisi minulle 
omalla kielelläni”, kuvaa eräs TWR:n 
ohjelmien kuuntelija.

Toivoa Intian alistetuille nai-
sille
TWR lähettää Intiassa Toivoa naisille 
-radio-ohjelmia useilla maan vähem-
mistökielillä. Suomalaiset tukevat 
TN-ohjelmia neljällä kielellä. Vuoden 
2021 alussa maassa aloitettiin hindin-
kielisten Toivoa naisille -televisio-ohjel-
mien lähetykset. 

tuhansien kilometrien päässä. Medi-
an välityksellä viesti menee perille no-
peasti ja tehokkaasti. Kun joku alkaa 
jossakin uskoa Jeesukseen radio-ohjel-
man välityksellä, voi hän jatkaa tätä ys-
tävyyden ketjua ja kertoa perheenjäse-
nilleen ja naapureilleen siitä, mitä Jee-
sus on hänen elämässään tehnyt. Näin 
ilosanoma etenee.

Joskus voi tuntua siltä, että ohjelmi-
en kuuntelijat ovat niin kaukana, ettei 
yksi suomalainen voi vaikuttaa pal-
joakaan heidän elämäänsä. Mutta ti-
esitkö, että juuri sinun rukouksesi ja 
tukesi ovat mahdollistaneet sen, että 
radio-ohjelmia on voitu lähettää maan 
ääriin ja kymmenet, ellei sadat miljoo-
nat ihmiset ovat saaneet kuulla Jeesuk-
sesta. Voisiko vaikuttavampaa ystävyy-
den elettä olla?

Auta meitä välittämään evankeliu-
mia Intiaan osallistumalla kesäkeräyk-
seemme osoitteessa: sansa.fi/lahjoitus-
kohteet/intia

Näet sivulla myös uusimman Katso 
ihmistä -videomme, koskettavan Ka-
minin tarinan Intiasta. 

Ilosanoman kertominen on 
suurinta ystävyyttä

Sansan sidosryhmäpäällikkö Kris-
tiina Ojala toteaa, että sanoma Juma-
lan rakkaudesta ja naisen ja miehen 
tasa-arvosta on äärettömän tärkeä In-
tiassa.

– Ohjelmat muokkaavat asenteita 
parempaan suuntaan ja antavat nai-
selle hänen ihmisarvonsa.

Kuuntelijan parantumisihme
Lukemattomat naiset ovat löytäneet 
toivon ja avun Toivoa naisille -ohjel-
mien kautta, kuten eräs vasavinkieli-
nen nainen, joka sairastui vakavasti ja 
etsi turhaan apua poppamiesten luota 
ja lääkäristä. Lopulta hänen ystävänsä 
sanoi, että uskomalla Jeesukseen para-
nee, ja kehotti kuuntelemaan TN-ra-

dio-ohjelmaa. Nainen uskoi puhujan 
sanat ”usko Jumalaan, niin hän täyttää 
sydämesi toiveet” ja parani. 

”Koko perheeni on kääntynyt seu-
raamaan Jeesusta. Kuuntelemme aina 
ohjelmanne”, nainen iloitsee.

Monet kuulijat uskovat siihen, että 
he saavat nähdä vielä muutoksen kult-
tuurissaan.

”Arvostan sitä, mitä teette yhteisöm-
me hyvinvoinnin hyväksi. Olen varma, 
että naisille suunnatut ohjelmat tuovat 
suuren muutoksen intialaisten naisten 
elämään”, tamilinkielinen kuuntelija 
kirjoittaa.

Osa ystävyyden ketjua
Jumalan antamasta toivosta ja rak-
kaudesta kertominen on parasta, mitä 
voimme lähimmäisillemme antaa. 
Evankeliumin eteenpäin välittäminen 
on suurin mahdollinen ystävyyden 
osoitus. Jeesus jätti tuon tärkeän tehtä-
vän palvelijoilleen, tai oikeammin ystä-
villeen, ja hän antoi henkensäkin ystä-
viensä puolesta. Melkoista ystävyyttä.

Me saamme viedä tätä maailman 
parasta sanomaa lähimmäisillemme 

Parasta, mitä voimme lähimmäisillemme lähellä ja kaukana antaa, on sanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta. Intias-
sa on vielä suuri joukko ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia. Siksi medialähetystyötä tarvitaan. 

Ohjelmat muok-
kaavat asenteita 

parempaan suuntaan ja 
antavat naiselle hänen 
ihmisarvonsa.

Juha-Pekka Rissanen   |   Sansan hallituksen jäsen

Sana ei palaa tyhjänä 

Sansalaisena

  ”LÄHETÄ LEIPÄSI VEDEN YLI, ajan mittaan voit saa-
da sen takaisin.” Tämä Saarnaajan kirjan (Saarn. 11:1) kohta 
nousee mieleeni yleensäkin lähetystyötä ajatellessani, mutta 
jostain syystä erityisesti Medialähetys Sanansaattajien työn 
suhteen. Siinä on vahvasti se ajatus, että ”leipä” eli Jumalan 
sana lähetetään ”ilmojen teitä”, veden yli, kaukaisiin maihin 
tekniikan mahdollistamin keinoin. ”Leivän takaisin saami-
nen” saattoi Sansan kohdalla toiminnan alkuvaiheessa mer-
kitä muun muassa, että suurella innolla odotettiin palautetta 
radiolähetyksiin, joita eri asemilta lähetettiin saavuttamat-
tomiin maihin. Palautetta myös saatiin – lähinnä kortteja ja 
kirjeitä, joita myös tuon ajan DX-harrastajilla oli tapana lähe-
tellä. Usein viestejä tuli vasta pitkän ajan päästä lähetyksistä. 
Ne olivat rohkaisevia, ja niillä on ollut suuri merkitys työn 
jatkoa ajatellen.

Palautteen saaminen on toiminnan alkuvuosiin verrattu-
na tehostunut tietoteknologian ja digitalisaation kehittymi-
sen myötä. Se auttaa tarkistamaan suuntaa eli tiedostamaan 
tarpeita ja kehittämään ohjelmia entistä monipuolisemmiksi. 
On hienoa saada olla mukana Jumalan sanan levittämisessä.    
        Sitähän koskee myös tämä sanan lupaus: ”Niin kuin sade 
               ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan 

kastelevat maan, - - niin käy myös sanan, joka minun suus-
tani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka 
minä sille annan.” (Jes. 55:10-11).

Työtä ei toki tehdä vain palautteen saamiseksi, vaan olen-
naista on sanan kylvötyö monimuotoisesti ja rukoillen. San-
sa pystyy toteuttamaan missiologista ajatusta lähetyksestä 
”kaikkialta kaikkialle” erityisluonteensa vuoksi.

Rukoilkaamme, että Sansan tekemä työ kasvaisi ja tuot-
taisi moninkertaista satoa taivasten valtakuntaan. Sen vain 
Jumala saa kauttamme aikaan. Toteutuu Saarnaajassa mai-
nittu viisas leivisköjen hoitaminen eli investointi ”seitsemäl-
le, kahdeksallekin taholle” (11:2) osana työtä ”leivän lähet-
tämiseksi veden yli”. 

Sanoma Jumalan rakkaudesta ja ihmisarvosta on muuttanut monen intialaisen naisen elämän.

LE

Teksti: Elina Uusikylä 
Kuva: Anu Immanuel / Sansan arkisto

Työtä ei toki tehdä vain palaut-
teen saamiseksi, vaan olennaista 

on sanan kylvötyö monimuotoisesti ja 
rukoillen. 

Elmira Iranista: 
Sinä päivänä elämäni muuttui
15-vuotiaana Elmira oli jo kahden lapsen äiti. Hänet oli naitettu 11-vuotiaana itseään huomattavasti vanhemmalle miehelle.

Elmira kertoo tarinansa omin 
sanoin:

”Nimeni on Elmira. Kuten muutkin 
nuoret tytöt, haaveilin meneväni nai-
misiin jonain päivänä. Mutta synnyin 
Iranissa, ja siellä tyttöjen asema on hy-
vin erilainen kuin monessa muussa 
maassa.

Yksitoistavuotiaana, kun ikäiseni ty-
töt leikkivät hääleikkejä, minut naitet-
tiin oikeasti paljon itseäni vanhemman, 
aikuisen miehen kanssa. Paikkani oli-
si ollut vielä koulussa, mutta en enää 
päässyt sinne. Muistan edelleen, kuin-
ka paljon itkin, kun äitini kertoi, etten 
pääse enää kouluun.

Muistan edelleen, kuinka mieheni 
hengitys haisi tupakalta ja kuinka hän 
suuttui, jos itkin. Meillä ei juuri ollut 
rahaa ruokaan. Mies myi kehoani, että 
saisi ostettua rahoilla huumeita. Vuosi-
kausia mieheni piti minua orjana omas-
sa kodissani, ja monen vuoden hyväk-
sikäyttö teki minusta rikkinäisen. Sain 

HIV-tartunnan. 15-vuotiaana minulla 
oli jo kaksi lasta. He olivat minulle ai-
noa syy olla hiljaa ja pysyä vahvana 
kaikki ne vuodet.

Koin, etten ollut mitään. Olin ka-
doksissa. Miten kukaan voisi saavut-
taa minut?

Mutta sitten eräänä päivänä kuulin 
televisiosta, että oikeasti olin rakastet-
tu. Että Jumala rakasti minua. Että Ju-
mala voisi auttaa kaikessa, mikä tuntui 
toivottomalta.

Toivon edelleen, että elämäni olisi 
mennyt eri tavalla. Mutta se, mitä kuu-
lin televisiossa sinä päivänä, muutti 
kaiken.”

Esittelemme vuoden 2021 aikana 12 ta-
rinaa, joissa mediatyön koskettamat ih-
miset kertovat, miten Jumalan rakkaus 
muutti heidän elämänsä. Voit katsoa 
Elmiran tarinan verkosta osoitteessa:  
sansa.fi/vuositeema

sansa.fi/vuositeema
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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

Kesällä tutkimme Ilmestyskirjaa ja heinäkuussa 
aloitamme Raamatun alusta 

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

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

 RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN -radio-ohjelma on vielä alku-
kesän neljännellä kierroksella. Kesäkuun 
alusta tutkitaan Ilmestyskirjaa. Heinäkuun 
puolivälissä alkaa uusi kierros, jonka aloi-
tamme peruspaketilla Raamattu kirjojen 
kirjana ja ensimmäisellä Mooseksen kirjalla. 
Kierros, jossa tutkitaan koko Raamattu, 
lähes jae jakeelta, kannesta kanteen, kestää 
yli viisi ja puoli vuotta. Toukokuun lopusta 
elokuun loppuun edetään seuraavasti: 

TOUKOKUU
Viikko 20 Ilm. 5:1–7: 8
Viikko 21 Ilm. 7:9–9: 12

KESÄKUU
Viikko 22 Ilm. 9:13–11:14 
Viikko 23 Ilm. 11:15–13:13
Viikko 24 Ilm. 13:14–16:1
Viikko 25 Ilm. 16:2–17:18
Viikko 26 Ilm. 18:1–20:6

HEINÄKUU
Viikko 27 Ilm. 20:7–21:14
Viikko 28 Ilm. 21:15– Johdanto Raamat-
tuun 
VIIDES KIERROS ALKAA 15.7.
Viikko 29 Raamatun luotettavuus–1.
Moos.1:2
Viikko 30 1. Moos.1:3-2:25

ELOKUU
Viikko 31 1.Moos. 3:1–4:5
Viikko 32 1.Moos. 4:6–6:16
Viikko 33 1.Moos. 6:17–11:9
Viikko 34 1.Moos. 11.10–14:24
Viikko 35 1.Moos. 15:1–17:14

RAAMATTUA OPETTAA radiopas-
tori Jukka Norvanto. Raamattu kannesta 
kanteen -ohjelmaa toimittaa Elina Karo-
nen. 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 au-
diosivuilta sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät 
lisäksi jo radioidut opetukset ja tulevien 
opetusten päivittäiset otsikot.
 Omaan älypuhelimeensa tai taulutie-
tokoneeseensa voi ladata Rkk-mobii-
lisovelluksen, jonka avulla opetukset 
ovat kuunneltavissa silloin kun itsellä on 
aikaa. Sovelluksista on Android-, iPho-
ne- ja Windows-versiot.  

Radio

Missä tapaat sansalaisia 
kesällä?

  Löydä ajantasaiset tapahtuma- ja 
vierailutiedot nettisivuiltamme osoit-
teesta: https://sansa.fi/tapahtumat

Pastori Jukka Norvanto opettaa 
Raamattua Raamattu kannesta 
kanteen -ohjelmassa.

Lauantai 28.8.
9:30-10:15 Tervetuloa Matti Korpiaho ja Jukka Salo
Musiikki: Housebändi
Raamattuopetus Ollahan Herran hallus, Jukka Salo 

10.15-11:15  Medialähetystyön aika on nyt!   
Katso ihmistä - Sansan suunta 2025, Arto Antturi
Keskustelussa mukana Jukka Jämsén

11.30-12:30  Digitalisaatio ja maailmanlähetys
Jaakko Rusama, keskustelussa mukana Mervi Viuhko

12.30  Lounastauko

13.30-14.30  Kanavat 1
1. Rajaton rukous - Toivoa naisille -työ Indonesiassa
Miia da Silva, Satu Hauta-aho ja Susilowati Makitan   
(video)
2. Sano se arabiaksi – kanava arabiankielisestä työstä
Marja-Liisa ja David Ezzine
3. Sansa palveluksessanne! – seurakuntakanava
Jukka Salo, Arto Antturi, Sami Jalonen

14.30  Päiväkahvit

15:00-16:00  Kanavat 2
1. Aasia elämään – medialähetystyön uutisia   
Kambodžasta ja Thaimaasta
Ilkka Kastepohja ja videotervehdyksiä Aasiasta 
2. Kuplivaa iloa - nuorten kansainvälinen tanssi- ja 
draamaryhmä M18 
Elina ja Thiago Braz de Almeida, Kroatia
3. Mediatyö Venäjän Karjalassa 
Oksana Dyba ja Antero Rasilainen. Kanava toteutetaan 
yhteistyössä Evankelisen lähetysyhdistys - ELY ry:n   
kanssa.

Ohjelma

16:15-18:00   Ollahan Herran hallus -juhla 
Jumalan rakkaus näkyväksi, SAT-7 Pars - 
persiankielinen satelliittitelevisiotyö 
Mikael Tunér ja Timo Reuhkala, Juha-Pekka Rissanen
Musiikki: Roots Apostles

18:00  Päivällinen

19:00-19.45  Raamattuopetus 
Katso ihmistä, Arto Antturi  
Musiikki: Nina Åström

20:00  Rukous muuttaa! 
Domini life – rukoussovellus, Mervi Viuhko, 
Marko Pihlajamaa ja Jukka Jämsén
Musiikki: Nina Åström

Sunnuntai 29.8.
9:00-9:45  Herra hoitaa omiansa -aamurukous 
Pirjo Hyövälti 

10.00-12:00  Messu
Simo Peura, Jukka Salo, Arto Antturi

12:00  Lounas 

13:30-15:00  Herran haltuun! -ilojuhla
Simo Peura, Pontus Salmi, Sami Jalonen, Arto Antturi, Mervi Viuhko

Muutokset ohjelmassa mahdollisia. 
Tapahtuma järjestetään ensisijaisesti suorana nettilähetyksenä  osoitteessa 
sansa.fi/tapahtumalive. Mikäli koronatilanne sallii,  tapahtumaan voi osallis-
tua myös paikan päällä  Lakeuden Risti -kirkossa. Seuraa ajantasaista tietoa 
Medialähetyspäivien verkkosivuilta osoitteesta sansa.fi/mlp21 

Medialähetyspäivät
28.-29.8.2021 Seinäjoki

Sari Savela

”Tervetuloa, kaikki vieraat 
seuraamaan  Medialähetys-
päivien nettilähetyksiä.”
Seinäjoen 
seurakunnan 
kirkkoherra 
Jukka Salo

Jukka
Salo

Ollahan Herran hallus

Paikka:
Lakeuden Risti

Tapahtuman 
nettisivu

M18

Simo
Peura
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Ohjelmia lähetetään tällä 
hetkellä kolmella kaa-
pelitelevisiokanavalla ja 
yhdellä satelliittikana-
valla. Lisäksi gujaratin-

kielisiä ohjelmia voi katsoa internetissä 
videopalvelu YouTuben kautta.

– Olemme nyt lähettäneet 13 jaksoa. 
Ohjelma on saavuttanut hyvin katso-
jia, mutta meillä on vielä paljon tehtä-
vää, jotta voimme tavoittaa kohderyh-
mämme kaupunkilaiset ja kaupunkien 
lähistöllä asuvat naiset, kertoo ohjelman 
tuottaja Valentina Telien TWR-Intiasta.

Toivoa naisille -ohjelma on kansain-
välinen ohjelmamalli. Samalla idealla 
tehtyjä ohjelmia lähetetään eri medioi-
den kautta maailmanlaajuisesti yli 73 
kielellä. Ohjelmassa otetaan puheeksi 
naisen arkeen liittyviä asioita. Alkujakso 
johtaa hengelliseen osuuteen, jossa nais-
ta autetaan syvästi kertomalla Jumalas-
ta, joka rakastaa ja voi auttaa.

Ohjelmat ovat osa maailman suu-
rimman medialähetysjärjestön TWR:n 
työtä. Suomessa sen yhteistyökumppa-
ni on Sansa. Hindinkielisten Toivoa nai-
sille -televisio-ohjelmien tekeminen on 
mahdollista suomalaisten tuella.

Sidosryhmäpäällikkö Kristiina Oja-
la on iloinen siitä, että Sansan tuella voi-
daan laajentaa tytöille ja naisille suun-
nattua ohjelmatarjontaa.

– Naisten ja tyttöjen asema Intiassa 
on edelleen erittäin huolestuttava. Hei-
dän elämänsä varsinkin maaseudulla 
on täynnä raskasta fyysistä työtä ja hei-
hin kohdistuu väkivaltaa. Toivoa naisille 
-ohjelmat kertovat Jumalan rakkaudesta 
ja naisen ja miehen tasa-arvosta Jumalan 
edessä. Ohjelmat muokkaavat asenteita 
parempaan suuntaan ja antavat naiselle 
hänen ihmisarvonsa, Ojala sanoo.

Lohtua vaikeaan tilanteeseen
Hindinkielisiä ohjelmia lähetetään seit-
semän osavaltion alueella Pohjois-Inti-
an keskiosassa niin sanotulla hindi-vyö-
hykkeellä. Hindiä ja sen murteita puhuu 

Televisio välittää hindiksi toivoa 
Intian naisille
Liisa Heinänen

sansa.fi

Haluamme ravita 
naisia Jumalan 

sanalla, jotta he voivat 
vahvistua uskossa  
Herraan.

Intian Toivoa naisille -työssä alkoi tämän vuoden alussa uusi vaihe, kun hindinkieliset ohjelmat siirtyivät radiosta televisioon. 

Naisten oma hetki. Abhilasha Samuel (vas.) ja Honey Kalyan juontavat hindinkielistä 
Toivoa naisille -televisio-ohjelmaa. Teemana on kysymys, mitä nainen haluaa. Kuva: 
TWR-Intia

Intiassa noin 530 miljoonaa ihmistä eli 
noin 44 prosenttia väestöstä. Se on toi-
nen virallinen kieli englannin rinnalla.

Jyoti Anil Sahara kertoo saaneensa 
ohjelmasta lohtua vaikeassa elämänti-
lanteessa. Hän joutui miehensä suvun 
hylkäämäksi jäätyään leskeksi. Hänel-
lä ei ole omia vanhempia tai sukua tu-
kenaan.

– Jäin yksin kahden pojan kanssa. 
Mieheni vanhemmat ajoivat minut pois 
talostaan valheellisin syytöksin. Kun 
katselin ohjelmaanne, kuulin, että Juma-
la voi antaa minulle voimaa ja olla kans-
sani. Välillä minusta tuntuu, että Jumala 
on hylännyt minut enkä halua enää elää. 
Olen kiitollinen, että voin jakaa vaikeu-
teni kanssanne.

Televisio-ohjelman perusosa on edel-
leen puoli tuntia kuten saman nimiset 
radio-ohjelmat. Ohjelmaan valitaan joka 
kuukaudelle oma teema, jota syvenne-
tään kerran viikossa lähetettävissä jak-
soissa. Teemoja voivat olla esimerkiksi 
toivo, rukous, ihmissuhteet, lepo, tärkeä 
nainen, opetuslapseus, hengelliset lahjat, 
perheväkivalta tai ihmiskauppa.

TV-ohjelma rakennetaan niin, että ko-
konaisuudesta voidaan lisäksi koota kol-
me kahdeksan minuutin osaa, joita jae-
taan sosiaalisessa mediassa. Ohjelman 
sisällöstä tehdään vielä erikseen kolmen 
minuutin välähdyksiä sosiaaliseen me-
diaan.

Suuntana televisio
Valentina Telien sanoo, että Toivoa nai-
sille -televisio-ohjelma haluaa tarjota 
katsojilleen yhteisön, jossa naisilla on 
mahdollisuus rukoilla toinen toisensa, 

Intian naisten ja koko maailman naisten 
puolesta.

– Haluamme ravita naisia Jumalan 
sanalla, jotta he voivat vahvistua uskos-
sa Herraan. Haluamme varustaa heitä 
tavoittamaan muita naisia.

Anita Goswamy on yksi uuden oh-
jelman säännöllisistä katsojista. Hän sa-
noo, että se on hyvä ohjelma naisille ja 
heidän perheilleen. 

– Minusta on hienoa, että voin kes-
kustella kanssanne ja kertoa elämäni 
taisteluista. Rukoilkaa, että Jumala an-
taa meille viisautta lukea ja ymmärtää 
hänen Sanaansa, hän viestittää.

Valentina Telien jatkaa, että ohjelman 
tekijät etsivät tapoja tavoittaa myös hin-

di-vyöhykkeen kaukaisten kylien asuk-
kaita, joilla ei ole televisiota eikä tieto-
verkkoyhteyttä.

– Haluamme tavoittaa nämäkin ylei-
söt. Mietimme keinoja tehdä ohjelmaa 
tunnetuksi ja etsimme verkostoja, joiden 
avulla tieto siitä voisi levitä yhä useam-
mille naisille.

TWR-Intia suunnittelee muidenkin 
Toivoa naisille -ohjelmien siirtämistä te-
levisioon, kunhan tuotantoihin löytyy 
rahoitusta. Seuraava askel on jo tiedossa. 
Bengalinkieliset Toivoa naisille -ohjelmat 
alkavat parin kuukauden kuluttua. 

Suomalaisten sydämessä
 ▶ Suomalaiset ovat tukeneet hindinkielisiä Toivoa naisille -(TN) 

ohjelmia vuodesta 2013. Sitä ennen alettiin tukea tamilinkielisiä ohjelmia 
vuonna 2011. Intialainen gujaratin kieli tuli mukaan 2012 ja orija 2014. 
Kaikkiaan tuettavia TN-kieliä on 10.
 Suurin osa tuesta tulee seurakuntasopimusten kautta, mutta merkit-
tävän osan keräävät myös seurakunnissa toimivat TN-rukousryhmät, joita 
on tällä hetkellä 108. 


