
Sansa    1

Medialähetystyön lehti – 1/2021

Sanoma 
sovituksesta 
leviää Thaimaassa

Medialähetys Sanansaattajat

F

F

F

Tutustu 
uuteen 
Sansa  

-lehteen!

Ranskalainen Christine Marc löysi Suomesta 
toiveiden talon ja uskon

Etiopialainen musliminainen: ”Haluan kuulla  lisää”

Raamattu toimii myös mobiilisti
F



SISÄLTÖ
4 PÄÄKIRJOITUS
4 UUTISIA
6  Sovituksen sanoma leviää Thaimaassa
10  MAAILMALTA: ”Lähetin sinut tänne tuomaan  
 evankeliumia kaikille vangeille”
11  YKSI MEISTÄ: Per-Olof Malk
12  TOIVOA NAISILLE: ”Tuntuu kuin kaikki olisi  
 järjestetty etukäteen” 
14  PARIKKALAN SEURAKUNNALLA on pitkä  
 historia lähetystyössä
16  SANA AVAUTUU: Raamattu toimii myös 
 mobiilisti 
18  PUTIIKKI
19  KOLUMNI: Mika Hentunen
20  MINUN TAPANI RUKOILLA: Arja Savuoja
21  RUKOUSKALENTERI
22  KORONAPANDEMIA LISÄSI itsemurhien  
 määrää Japanissa 
25  OVET AUKI ykseydelle ja yhteydelle
26  KUUNTELIJOIDEN JA KATSELIJOIDEN  
 palautetta maailmalta 
28  SAT-7 VISAR MILJONER tittare kristen   
 vardagstro
29  SE, JAG GÖR allting nytt
31  TAPAHTUMAT

22 JAPANIA ON PIDETTY pe-
rinteisesti vaikeana lähetys-
kenttänä. Tarvetta elämän 
muuttavalle evankeliumille 
kuitenkin on, sillä monen ul-

koisesti hillityn kuoren alla on paljon epätoivoa ja 
kipua. Lohtua etsitään yhä useammin kristillisistä 
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Missä lähetti luuraa?
Etsi lähettimme Elina Braz de Almeida 
tämän lehden sivulta.

MITÄ KUULUU
Marjaana Keränen?
Palasin Sansaan 
elokuun alussa perhe-
vapaalta. Odotan täpi-
nöissäni, mitä kaikkea 
saankaan mediatoi-
mittajana tehdä syksyn 
mittaan, pää pursuaa jo 
erilaisia ideoita.
      On ihanaa päästä 
myös Raamattu kannes-
ta kanteen -ohjelman pariin takaisin. 
Innostavaa ja siunattua syksyä jokai-
selle! 

KAMBODŽALAINEN 
KIM JAMES joutui syyttä van-

kilaan, mutta sai siellä tilaisuuden kertoa 
evankeliumia. Vankeusaikanaan hän kertoi 
Jeesuksesta yli sadalle vangille.

Oikea vastaus löytyy sivulta 27.

sansa.fi/vuositeema

12 kasvoa  –
12 tarinaa 

     Medialähetyspäivät  la-su 28.–29.8. | Seinäjoki.

    Uskomaton Intia – symposium kristinuskon 
    tilanteesta Intiassa to 30.9.  | Hyvinkää.  
    Tarkastelussa kristittyjen asema ja luterilaisen työn 
    muodot eri puolilla Intiaa. Tule pohtimaan, mikä on Intian 
    anti ekumeeniseen keskusteluun ja millaista kumppanuutta 
     Intian kristilliset kirkot ja toimijat tarvitsevat.
   
    Toivoa naisille -konferenssi 
     su 31.10. | Äänekoski

sansa.fi/tapahtumalive

Seuraavat livet:

Osallistu 
           virtuaalisesti!

Pidetään lähetys 

käynnissä
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Uudeksi minä teen kaiken
OTSIKON SANAT EIVÄT ALUN PERIN VIITTAA leh-
tiuudistukseen. Eivät myöskään minuun. Johanneksen 
ilmestyksessä on kyse paljon suuremmista asioista. ”Val-
taistuimella istuva lausui: ’Uudeksi minä teen kaiken.’” 
(Ilm. 21:5). On kyse siitä, mitä Jumala tekee maailmassa. 
Ja siitä, minkälaiseen uudistustyöhön Jeesuksen seuraajat 
on kutsuttu. 

Lehtiuudistus on osa suurempaa muutosta. Sansan toi-
mitalo on myynnissä. Uusi strategiakausi 2021–2025 on 
alkanut ja sen myötä uusi 
johtamisjärjestelmä. Vii-
dennes henkilöstöstä saa-
vuttaa eläkeiän strategia-
kauden aikana. Media elää 
jatkuvassa murroksessa. Diktatuureissa media ja tekoäly 
valjastetaan ihmisten valvontaan. Länsimaissa ja Suomes-
sa jatkuu vieraantuminen perinteisistä kristillisistä arvois-
ta. Lähetystyöstä on tullut ristiretkiin ja siirtomaavaltaan 
verrattava kirosana joillekin.

Olisi väärin olla uudistumatta. Joka ei muutu, huo-
maa vähitellen jääneensä merkityksettömäksi. Samalla 
on pysyttävä samana, uskollisena sille, mikä on alku-
peräistä, totta ja pysyvää. Ortodoksipappi Aleksander 
Schmemannin (1921–1983) mukaan kirkko muuttuu 

Kirkon rukouselämää 
halutaan vahvistaa
ELOKUUN ALUSSA kokoontuneessa 
kirkolliskokouksessa oli esillä edusta-
ja-aloite ”Rukouselämän vahvistami-
nen kirkossa”. Aloitteessa todetaan, 
että hengellisyyden ja rukouksen tulee 
olla ytimenä ja lähtökohtana kaikessa 
mitä kirkko on ja tekee. “Meidän on 
edistettävä papiston, kirkon muiden 
työntekijäryhmien ja kaikkien kris-
tittyjen rukouselämää ja sitä kautta 
muistutettava kirkon olemuksesta 
hengellisenä yhteisönä”, kerrotaan 
aloitteessa, jonka allekirjoitti kaik-
kiaan 67 kirkolliskokousedustajaa. Kir-
kolliskokouksessa on piispat mukaan 

lukien 108 edustajaa. Toiminnanjoh-
taja Arto Antturi oli Kirsi Hiilamon jäl-
keen toinen aloitteen allekirjoittajista. 
Aloite on osoitettu piispainkokouk-
selle.

pysyäkseen samana. Jotta tämä olisi mahdollista, tarvi-
taan huolellista harkintaa. Muuten on vaarana itsepin-
tainen jämähtäminen tai harkitsematon väärien asioiden 
muuttaminen.

Medialähetystyö tapahtuu nopeasti muuttuvassa ym-
päristössä, sekä kotimaassa että ulkomailla. Tutkimme 
työmme vaikuttavuutta, jotta kykenemme kohdentamaan 
työmme sinne, missä meitä eniten tarvitaan. Rukoilemme 
kasvua, jotta voimme entistä paremmin toteuttaa kut-

sumustamme. Hankimme 
osaamista, jotta kykenem-
me toimimaan rohkeasti 
tässä ympäristössä. Nämä 
ovat uuden strategiamme 

painopistealueet. Sansa-lehden tehtävä on kertoa medi-
alähetystyön vaikutuksista sanoin ja kuvin. Toivomme ja 
rukoilemme, että viesti vaikuttaa ja tuo uusia tukijoita.

Uudistumiseen liittyy myös kipua. On luovuttava jos-
takin, on suostuttava uuteen. ”Mutta joka kestää loppuun 
asti pelastuu. Tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan 
kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja 
sitten tulee loppu.” (Matt. 24:14). Evankeliumi ei muutu. 
Tehtävä on sama. 

”KIRKKO MUUTTUU PYSYÄKSEEN 
SAMANA.” 

PÄÄKIRJOITUS  |   Toiminnanjohtaja  Arto AntturiF

Aura Laihinen

Sansan uusi strategia
MONI ASIA MUUTTUU - 
tehtävä ja kutsumus pysyvät
KEVÄTKOKOUS HYVÄKSYI Media-
lähetys Sanansaattajien uuden strategian 
Katso ihmistä – Sansan suunta 2025. Sen 
tarkoituksena on varmistaa, että Sansan al-
kuperäinen kutsumus ja tehtävä toteutu-
vat mahdollisimman hyvin. Siihen pyritään 
vahvistamalla kolmea painopistealuetta: 
vaikuttavuus, kasvu ja osaaminen. 

Strategian myötä myös organisaatio uu-
siutui kesäkuun alussa. Toiminnanjoh-
taja vastaa globaalista lähetyksestä. Timo 
Reuhkalan kokemusta ja osaamista käy-
tetään jatkossa nimikkeellä Senior Advisor 
sekä globaalissa lähetystyössä että kotimaan 

tukitoiminnoissa. Toimisto-
sihteeri Helmi Mikkola on 
siirtymässä globaalin lä-
hetystyön koordinaattorin 
rooliin. Kotimaisessa työssä 
vastuuta ottaa voimakak-
sikko palvelujohtaja Marja 
Soikkeli ja viestintäjohtaja 
Mervi Viuhko.

Kevätkokous myös antoi hallitukselle 
valtuudet myydä Sansaa vuosikymme-
nien ajan palvelleen toimitalon Munckin-
kadulla. Myynti on parhaillaan käynnissä. 
Vielä ei voida sanoa, mistä uudet toimitilat 

Erja Tillgren lähettikandidaatiksi
SANSA ON PÄÄTTÄNYT KUTSUA Erja 
Tillgrenin lähettikandidaatiksi 16. elo-
kuuta alkaen. Hän valmistautuu lähtemään 
OM:n palvelukseen Itävaltaan toimiakseen 
siellä mediastrategina OM East -organi-
saatiossa.

Kasvatustieteen maisteri Erja Tillgren on 
työskennellyt Sansassa vuodesta 2011. Hä-
nen työnsä on koostunut johdon assistentin 
tehtävistä ja ulkomaisen työn seurannasta ja 
arvioinnista.

− Sansan työssä olen saanut tutustua laa-
jasti maailmalla tehtävään medialähetystyö-
hön. Samalla olen pohtinut paljon omaa 

lähetyskutsuani, ja viimeisten vuosien ai-
kana se on vahvistunut. Olen innoissani ja 
kiitollinen tästä uudesta mahdollisuudesta, 
mutta toki uudet kuviot myös vähän jännit-
tävät. Onneksi saan lähteä matkaan rukous-
ten kantamana, Erja Tillgren sanoo.

Erja Tillgren osallistuu syksyllä Lähetys-
yhdistys Kylväjän lähetyskurssille. Lähettä-
mispäätös tuotaneen Sansan hallituksen 
kokoukseen marraskuussa, ja lähtö Itäval-
taan on näillä näkymin alkuvuonna 2022. 
Erja Tillgrenin tuleva tehtävä on tukea ja ke-
hittää OM Eastin eri maissa toimivien pai-
kallisten tiimien mediatyötä.

Erja Tillgren ja Krusa FM:n 
työntekijä Sam Chann.

KIINA LISÄÄ 340 miljoonaa uutta 
älypuhelinliittymää vuoteen 2025 
mennessä. Silloin älypuhelin on yh-
deksällä kiinalaisella kymmenestä.

Älykännyköiden 
prosentuaalinen osuus 

kaikista kiinalaisten liittymistä 
Aasiassa 2020-2025.

lopulta löytyvät ja milloin muutto voisi ta-
pahtua. Pyydämme esirukousta ja viisautta 
myös tähän hankkeeseen.

340 miljoonaa
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Sovituksen 
sanoma leviää 

Thaimaassa
Thaimaassa ei ole vaikeaa olla kristitty, sillä maassa on uskon-
nonvapaus. Vaikeaa sen sijaan on kääntyä buddhalaisuudesta 
kristinuskoon, sillä buddhalaisuus on syvästi sidoksissa thai-

kulttuuriin. Koronapandemia on lisännyt thaimaalaisten 
kiinnostusta kristinuskoon. 

Teksti: Päivi ja Ilkka Kastepohja  |  Kuvat: Pixabay

PANDEMIA ON LAITTANUT EN-
TISTÄ USEAMMAN THAIMAALAI-
SEN MYÖS ETSIMÄÄN JA LÖYTÄ-
MÄÄN ELÄMÄN TARKOITUKSEN 

JA TOIVON JUMALASTA. 
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T
haimaan noin 70 miljoonasta 
asukkaasta suurin osa on budd-
halaisia, ja kristittyjä on vain 
noin prosentti. Tilastojen mu-
kaan Thaimaan kirkko on tällä 
vuosikymmenellä kasvanut lu-

paavasti. Varsinkin seurakuntien määrä on 
moninkertaistunut. Sansan yhteistyökump-
pani, medialähetysjärjestö FEBC-Thaimaa 
on ansioitunut siinä, että sen tekemiä ra-
dio-ohjelmia voi kuunnella myös suoratois-
tona sekä usealla mobiilisovelluksella.

Sydänten sykkeessä 

Rouva Vhu on herännyt aamuyöstä kahden 
aikoihin valmistamaan toriruokaa pieneen 
myyntikojuunsa. Myyntikärry pitää työntää 
heti aamuseitsemältä kadunkulmaukseen, 
mistä kävelee paljon ihmisiä ohi työpaikoil-
leen. Jotkut ostavat aamupalan mukaansa 
työhön mennessään. Toiset tulevat lounas-
tauon aikana hakemaan hänen kärrystään 
riisiä ja grillattuja lihanpaloja. Korona-ai-
kana kauppa on käynyt hyvin hiljaiseksi ja 
muutaman euron päiväansiot sitäkin pie-
nemmiksi. 

Kun katsoo tarkemmin rouva Vhun 
pientä myyntikojua, näkee, että katonrajas-
sa roikkuu matkaradio. Siitä hän kuuntelee 
FEBC-Thaimaan (Far East Broadcasting 
Company) paikallisradioasemaa ja erityi-
sesti Sydänystävä-ohjelmaa. 

Ohjelman tuottaja Penprapha ”Penn” 
Tangsirisatian, kertoo, että Sydänystävä 
on yksi FEBC-Thaimaan suosituimmista 
ohjelmista.  Ohjelman tuottajasta tulee ys-
tävä, joka jakaa kuuntelijoiden kanssa arjen 
kivut. ”Penn” pohtii ohjelmissaan Thaimaan 
päivänpolttavia teemoja, kuten mitä muu-
toksia korona-
pandemia on 
tuonut muka-
naan sekä ja-
kaa käytännön 
ohjeita arjesta 
selviytymi-
seen päivästä päivään ja tunnista tuntiin, 
samassa sykkeessä kuuntelijoiden kanssa.

Sydänystävää kuunnellessaan Vhu roh-
kaistuu ja jaksaa taas seuraavaan päivään. 
Nykyisin hän kuuntelee, mitä ohjelmassa 
puhutaan Jumalasta ja Raamatusta. Se on 
kaikki täysin uutta hänelle, koska hän on 
syntynyt buddhalaiseen perheeseen ja su-
kuun.

Jolla on korvat, se kuulkoon 

Yhteydenpito kuuntelijoihin on FEBC- 
Thaimaan toiminnassa keskeistä. Puhe-
linpäivystyksen ansiosta joku järjestön 
työntekijöistä vastaa aina puheluihin. Yh-
teydenottoja tulee myös kirjeitse ja vies-
teinä, erityisesti suositun Line-sovelluksen 
välityksellä. Sydänystävän kuuntelijoilta 
tulee lähes 3ooo yhteydenottoa vuodessa, 
eniten puheluina. FEBC-Thaimaan tiimi 
työskentelee koronapandemian vuoksi täl-
lä hetkellä kotoa käsin. 

Media mahdollistaa tiedon välittämi-
sen kristinuskosta. FEBC tekee paikallis-
radio-ohjelmia thain kielellä ja lyhytaal-
loilla radioitavia ohjelmia 17 vähemmis-
tökielellä. Niitä kuunnellaan myös Thai-
maan naapurimaissa. Internetsivut ovat 
suosituin digikanava. YouTube-kanavaa 
vasta käynnistetään. 

Somekanavat haltuun 

Sansan Aasian aluepäällikkö Ilkka Kas-
tepohja kertoo, että ennen koronapande-
miaa FEBC:n toimistolla Thaimaan Bang- 
kokissa oli hyvää tekemisen meininkiä 
aamusta iltaan. Toistakymmentä työnte-
kijää työskenteli keskittyneesti avonaisessa 
työtilassa kuulokkeet korvilla. Kuka vasta-
si kuunteljoilta tulleisiin kirjeisiin ja kysy-
myksiin, kuka taas suunnitteli seuraavia 
radio-ohjelmia. 

FEBC:n toimistossa työskentelee myös 
digitaalisen median moniosaaja, mediain-
sinööri Suwit Supawas. Hän on seurannut 
useamman vuoden ajan, miten digitaali-
nen media on kasvanut thaimaalaisten ar-
kimediana. FEBC-Thaimaa on ollut en-

simmäisten jou-
kossa erilaisten 
mobiilisovellus-
ten ja sosiaalisen 
median kanavi-
en käyttöönotos-
sa. Järjestö on ol-

lut ketterä ja ottanut median eri mahdolli-
suudet haltuun ja siten tavoittanut aiempaa 
laajemman kuuntelijajoukon.  

Suwit Supawas on opetellut mobiili-
sovellusten tekemistä katsomalla YouTu-
besta opetusvideoita, ja hän on tehnyt itse 
jo kymmenkunta sovellusta. Näillä sovel-
luksilla voi kuunnella radio-ohjelmia ja 
esimerkiksi omaa suosikkiohjelmaa sil-

loin, kun se itselle parhaiten sopii. Inter-
netkahvilassa voi lisäksi käydä lataamassa 
radio-ohjelmia omalle älypuhelimelle.

Bangkokin studiolla on aloitettu ra-
dio-ohjelmien lähettäminen myös Face-
bookissa, minkä seurauksena ohjelmat 
ovat saaneet uudenlaista yleisöä. Katsoja-
määrät ovat kasvaneet rohkaisevasti. 

Koronapandemia on tuonut mukanaan 
sellaisen positiivisen muutoksen, että ih-
misillä on ollut aiempaa enemmän aikaa 
kuunnella kristillisiä ohjelmia. Pandemia 
on laittanut entistä useamman thaimaalai-
sen myös etsimään ja löytämään elämän 
tarkoituksen ja toivon Jumalasta. 

Lisäksi hätä tulevaisuudesta ja toimeen-

tulosta on saanut kuuntelijat hakemaan 
konkreettista apua. FEBC:n studiolla on 
jaettu ruokakasseja työttömille ja vailla 
toimentuloa jääneille perheille. Humani-
taarisella avulla on ollut oma tärkeä teh-
tävänsä.

Tajunnan räjäyttävä uutinen

Pysyäkseen mukana digitaalisen medi-
an muutoksessa FEBC-Thaimaan hen-
kilökunta kouluttautuu koko ajan lisää 
digitaalisen median osaajiksi. Uusina 
mediatyökaluina ovat nuorille suunnatut 
videoblogit YouTubessa ja raamattukurssi 
Line-sovelluksen avulla. 

Vuosien ajan FEBC-Thaimaalla on ollut 

käytössä myös perinteisiä raamattukirje-
kursseja. Niiden avulla autetaan tuhansia 
ihmisiä ymmärtämään syvemmin, mitä 
Raamattu opettaa. Tällä hetkellä raamat-
tukirjekurssilla opiskelee 1 240 opiskelijaa.

Koronapandemian aikana kirkot ovat 
siirtyneet lähettämään jumalanpalveluk-
sia internetissä ja radiossa. Buddhalaisel-
le sovitus tai ansioton pelastus ovat hyvin 
vieraita käsitteitä, joten Thaimaassa tar-
vitaan Raamatun opetusta. On syntynyt 
virtuaalisia pienryhmiä ja rukouspiirejä, 
ja niiden ansiosta ymmärrys ristin sovituk-
sesta ja sanoma Jeesuksesta on monella sy-
ventynyt. 

KATSOJAMÄÄRÄT OVAT 
KASVANEET ROHKAISEVASTI. 

THAIMAA

Tunnettuna turisti-
maana Thaimaa on 
ainoa Aasian maista, 
mitä ei ole miehitetty 
sotien seurauksena. 
Tästä thaimaalaiset 
ovat hyvin ylpeitä. 

Thaimaan virallinen 
kieli on thai, mutta maassa on etnisesti 
laskien 77 vähemmistökieliryhmää. 
Maan virallinen uskonto on buddha-
laisuus, noin 89 prosenttia maan asuk-
kaista on buddhalaisia. Sen rinnalla 
maassa harjoitetaan myös šamanismia 
ja henkien palvontaa. Lisäksi Thai-
maassa on hinduja, kungfutselaisia ja 
taolaisia. Maan eteläosassa on vahva 
islamilainen maakunta. Islaminuskois-
ten osuus maan väestöstä on noin neljä 
prosenttia. 

Vaikka maassa on tehty kristillistä 
lähetystyötä pitkään, noin 90 prosent-
tia thaimaalaisista ei tunne Jumalaa. 
Kaikkien kristittyjen osuus väestöstä on 
noin prosentti. Protestanttisten kristit-
tyjen osuus väestöstä on 0,5 prosenttia. 

Kristillistä radiotyötä tekevä 
FEBC-Thaimaa tekee radio-ohjelmia 
thaikielen lisäksi 17 vähemmistökielel-
lä ja käyttää lisäksi useita digitaalisen 
median alustoja, joilla evankeliumia 
pidetään esillä.

”Sydänystävä-ohjelmassa pu-
huttiin, mikä on elämän tarkoitus 
maan päällä. Ilman Jumalaa en 
olisi se, kuka olen tänään. Jumala 
pelasti minut. Tyttäreni kävi lähel-
lä kuolemaa, mikä vahvisti uskoa-
ni Häneen vielä enemmän. Monet 
buddhalaiset ystäväni arvostelevat 
ja tuomitsevat minut, koska minus-
ta tuli kristitty. Olen kuunnellut Sy-
dänystävä-ohjelmaa radiosta jo 
pitkään. FEBC:n tiimi suositteli mi-
nulle myös verkkosivustoa ja mo-
biilisovellusta, joten missä tahansa 
olenkin, voin seurata ja kuunnella 
lempiohjelmaani Sydänystävää.”   
-Kuuntelija Itä-Thaimaasta
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Per-Olof Malk: 
”Syntiselle armo on aina ihme”
Medialähetys Sanansaattajien ensimmäinen lähetysjohtaja Per-Olof Malk täyttää 
syksyllä 80 vuotta. Sansa-lehden haastattelussa Malk pohtii kutsumusta ja ihmette-
lee armon suuruutta. 
PER-OLOF MALK ON toiminut erilaisissa 
hengellisissä tehtävissä ennen kuin hän vuon-
na 1973 perusti lähetysjärjestön, jonka lähe-
tysjohtajana hän toimi 29 vuotta. Työ on ollut 
kutsumustyötä, mutta Malk itse on varovai-
nen puhumaan kutsumuksesta. Hän pitää 
sanaa turhan juhlallisena, sillä käytännössä 
hengellinen työ on hyvin arkista, ja sitä teke-
vät epäilevät, hauraat ja rikkinäiset ihmiset.

– Olen ollut mukana lähettämässä monia 
lähettejä, ja tiedän, miten ohut kutsumustie-
toisuus usein on. Monesti lähetystyöntekijä 
joutuu tilanteeseen, jossa joutuu kysymään 
itseltään vakavasti: ”Olenko oikealla paikalla”, 
”Onko tämä Jumalan tahto.”

– Kristityt saattavat toisinaan puhua vä-
hän harkitsemattomasti kutsumuksesta ikään 
kuin se olisi jotain korkealentoista tietoisuut-
ta, jota voidaan opettaa ja välittää. 

Malk näkee kutsumuksen vakavana ja 
monisyisenä kysymyksenä, joka on sukua 
johdatukselle. 

– Ajattelen esimerkiksi Joonaa, josta ker-
tova kirjoitus on Vanhan testamentin selkein 
lähetysteksti. Mutta siitä on vaikea osoittaa 
kohtaa, jossa Joona nojautuisi kutsumuk-
seensa. Paavalia taas kutsuttiin työhön, kun 
Jeesus ilmestyi hänelle sanoen: ”Miksi vainoat 
minua?” 

Kutsumukseen kuuluu usein epätietoi-
suutta ja pitkiä odotusaikoja. Seuraava askel 
voi kirkastua esimerkiksi kahdenkeskisissä 
keskusteluissa toisen 
uskovan kanssa. Pik-
kuhiljaa tulee johda-
tetuksi, kun avautuu 
jokin uusi näköala, tai 
jokin ovi sulkeutuu.

– Paavalillakin oli suunnitelmissa lähteä 
Vähä-Aasiaan, mutta Pyhä Henki esti sen. 
Paavalilla oli myös herkkyyttä ymmärtää 
oven sulkeutumisesta, että Jumala johdatti 
häntä.

Johdatus on usein ovien sulkeutumista, 
vaatimatonta matkantekoa ja elämän hah-

mottumista. 

Aina löytyy uusi syvyys

Jeesus, kuule rukoukset, köyhän, kurjan syn-
tisen. Heikoimmatkin huokaukset ahdistetun 
sydämen. Jalkais’ juureen vaivun aivan, pääni 
painan ristihin. Siinä armoalttarilla, rukoilen 

suo rakkahin. (virsi 
373)

– Tällä iällä 
samaistumiskoh-
teeksi tulevat ne 

uskovat, jotka ovat eläneet aikaisemmin ja 
odottaneet perille pääsyä. Moni heidän kir-
joittamansa virsi tai hengellinen laulu tulee 
lähelle, kuten tämä kaipausta ja taivasikävää 
viestivä virren säe, Malk kertoo.

Hengellistä matkaansa kerratessaan hän 
arvelee sekä itsetuntemuksen että Jumalan 

tuntemisen kasvaneen ehkä jonkin verran. 
Mitä enemmän on itseään oppinut tunte-
maan, sitä syvemmin oma syntisyys on pal-
jastunut. 

– Kun hetken luulen, että vihdoin olen 
nähnyt pahuuteni pohjan, allani avautuu 
uusi kerrostuma, uusi syvyys. Luther kutsui 
tällaisia hengellisen elämän vaiheita ”helvet-
tiin vajoamiseksi”. 

Omaa syntisyyttään ei kestäisi, jos ei sa-
maan aikaan näkisi, mitä Kristus on ristillä 
sovittanut.

– Hänen armonsa riittää. Se riittää kaikissa 
olosuhteissa ja kaiken jälkeen. Se tulee apuun 
hätätilanteissa, kun luulen hukkuvani. Syn-
tiselle armo on aina ihme ja tuore kiitoksen 
aihe. 
Per-Olof Malk täyttää 80 vuotta 22.9.2021.

Teksti: Sari Savela
Kuva: Per-Olof Malk

”KUTSUMUKSEEN KUULUU 
USEIN EPÄTIETOISUUTTA JA 

PITKIÄ ODOTUSAIKOJA.”

YKSI MEISTÄ

Per-Olof Malk tietää kokemuksesta, että monesti kristittyjen kutsumustietoisuus on 
ohutta. Kutsumuksen sijaan hän puhuukin mielummin johdatuksesta.

Kambodžalainen Kim James joutui syyttä vankilaan ja sai siellä 
tilaisuuden kertoa evankeliumia. 

N
imeni on Kim James. Olen am-
matiltani sähköasentaja ja moot-
toripyörien korjaaja. Minulla ja 
vaimollani on viisi lasta.

Yli 20 vuotta sitten sain ensimmäisen 
kerran kuulla evankeliumin, kun paikallinen 
pastori jakoi minulle todistuksensa. Hän oli 
saanut radion lahjaksi FEBC:lta ja kehotti 
minuakin kuuntelemaan näitä radio-ohjel-
mia, jotta kasvaisin uskossani. Näin teinkin: 
kuuntelin radiota joka päivä ja ymmärryk-
seni uskosta syveni. Samana vuonna minut 
kastettiin ja tein selkeän päätöksen lähteä 
seuraamaan Herraa.

Elämäni mullistui vuonna 2012, kun 
minua syytettiin aiheettomasti maan varas-
tamisesta ja jouduin syyttömänä vankilaan. 
Se tuntui todella raskaalta, ja menetin toivo-
ni. Aloin rukoilla – ja paljon.

Rukoillessani aloin kuulla Jumalan 
ääntä ja sain polvistua hänen eteensä. Erään 
kerran kuulin Herran sanovan: ”Lähetin si-

nut tänne tuomaan evankeliumia kaikille 
vangeille”. Pyysin vaimoani lähettämään mi-
nulle Raamattuja vankilaan ja pyysin vartijan 
suostumuksen. Ihmeellisesti hän suostui sii-
hen, että aloin jakaa Jumalan sanaa vangeil-
le. Puhuin muutaman ihmisen kanssa joka 
päivä. Kukaan heistä ei ollut koskaan kuullut 
Jeesuksesta.

Lopulta meitä oli jo kokonainen ryh-
mä, jonka kanssa saimme ylistää ja rukoilla 
päivittäin. Vankilan johtaja huomasi tämän 
eikä pitänyt asiasta ollenkaan, joten hän al-
koi vainota ja nöyryyttää minua. Hän pisti 
minut ryömimään monta kertaa vankilan 
ympäri kaikkien katsellessa. Ryömiminen oli 
tuskallista, mutta sen kaiken keskellä nostin 
katseeni ristiin. Opin jopa kärsimään iloiten 
uskoni tähden ja antamaan anteeksi vankilan 
johtajalle.

Kaiken vainon keskelläkin halusin 
alkaa opettaa muita vankeja palvelemaan 
Herraa yhä syvemmin. Pyysin vaimoani tuo-
maan minulle radion ja pyysin vanginvarti-

jalta jälleen lupaa. Saatuamme luvan aloim-
me ryhmämme kanssa kuunnella FEBC:ia 
joka ilta ja ylistää Jumalaa radio-ohjelman 
kautta.

Olin vankilassa lopulta puolitoista 
vuotta. Vapauduttuani jätin radion eräälle 
toiselle vangille, jotta hän voisi kuunnella 
sitä joka päivä. Aloin vierailla hänen luonaan 
vankilassa ja hän kertoi minulle ohjelmista, 
joita hän kuunteli. Kun hän kuunteli radiota 
vankilassa, minä kuuntelin sitä kotona. Ta-
vallaan siis kuuntelimme sitä yhdessä.

Vankeusaikanani kerroin Jeesuk-
sesta yli sadalle vangille, ja rukoilen jat-
kuvasti heidän puolestaan. Olen kiitollinen 
FEBC:lle heidän palvelutyöstään: radiotyö 
auttoi minua ensin syventymään uskossani 
sen alkuaikoina ja sitten jakamaan uskoani 
muiden kanssa vaikeuksien keskellä vanki-
lassa. Radion avulla rakkauden ääni voi löy-
tää maamme jokaiseen kolkkaan kaikista 
haasteista huolimatta. 

”Lähetin sinut tänne tuomaan 
evankeliumia kaikille vangeille” 

MAAILMALTA
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Naisten kuulumisia Suomesta ja eri 
puolilta maailmaa, keskustelua ja ruko-
usta, Raamatun opetusta, kohtaamisia ja 
voimaannuttavaa yhdessäoloa on tarjolla 
lokakuussa, kun valtakunnalliset Toivoa 
naisille -konferenssit järjestetään Pirkka-
lan kirkossa 30.10.2021 ja Äänekosken 
seurakuntakeskuksessa 31.10.2021. Päävi-
eraana on kansainvälisen rukousverkos-
ton johtaja Peggy Banks Yhdysvalloista. 
Mukana myös Euroopan, Keski-Aasian, 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan Toivoa nai-
sille -työn koordinaattori Miia da Silva 
Irlannista.

Päivän hinta ruokailuineen on 25 
euroa. Lisätietoja ja päivien ohjelmat 
ja löytyvät nettisivulta toivoa.naisille.fi. 
Ilmoittautuminen Pirkkalaan 20.10. ja 
Äänekoskelle 15.10. mennessä mieluiten 
toivoanaisille.fi-sivun nettilomakkeella tai 
Sansan vaihteen kautta, numero 019 457 
7700.

Naiset juhlivat
lokakuussa

K
un ranskalainen Christine Marc 
halusi ostaa talon Suomesta, 
hän kirjoitti hakuun talon toi-
votut ominaisuudet kuten koko, 
piha, ympäristö. Tulokseksi tuli 

talo Mänttä-Vilppulasta. Sitten piti katsoa 
kartalta, missä päin Suomea toiveiden talo 
sijaitsee.

Suomi oli tullut Marcin perheelle tutuksi 
neljän lomamatkan aikana. Telttailua ja ret-
keilyä harrastava perhe halusi tukikohdan 
Suomesta. Talokaupat tehtiin vuonna 2010.

– Tuntuu, kuin 
kaikki olisi järjes-
tetty etukäteen. Sain 
lähihoitajan töistäni 
ranskalaisesta sairaa-
lasta neljä päivää va-
paata. En puhunut suomea tai englantia, 
mutta olin tutustunut suomalaiseen rans-
kankielenopettajaan, joka tuli auttamaan 
kaupanteossa. Oli talvi ja satoi lunta. Kun 
palasin kävellen kaupanteosta Vilppulasta 
Mänttään, näytin lumiukolta. Majapaikkani 
emäntä vei minut heti kuumaan suihkuun, 
Marc muistelee.

Sitten hän halusi muuttaa pysyvästi Suo-
meen, mutta muu perhe jäi Ranskaan. Hän 
sai työtä lastensuojeluyksiköstä.

Avantoon

Samalla tavalla ennalta järjestetyltä tuntuu 
Christine Marcin tie Jeesuksen seuraajaksi.

– Tutustuin heti alussa suomalaiseen nai-
seen, kun asioin kaupassa. Hän huomasi, 
että olen ulkomaalainen ja kysyi, voiko aut-
taa. Ystävystyimme. Aloimme talvella uida 
avannossa. Siitä tuli minulle pysyvä harras-
tus.

Nainen kutsui Marcin syntymäpäivil-
leen. Nainen kertoi jälkikäteen, että hänelle 
tuli vahva sisäinen kehotus kutsua myös 
kristitty pariskunta, vaikka he eivät olleet-
kaan hänen lähipiirissään. Christine Marc 
oli tavannut pariskunnan kerran aikaisem-
min, kun nämä olivat kutsuneet hänet jou-
luaterialle. Heillä oli yhteisiä kiinnostuksen 
kohteita kuten liikunta ja puutarhanhoito.

Marc kulki työmatkat pyörällä. Hän kaa-
tui matkalla jyrkässä alamäessä ja loukkasi 
itsensä niin pahasti, että joutui sairauslo-
malle. Pariskunnan nainen tuli tervehti-
mään ja kysyi, saisiko rukoilla toipumista.

– Kielsin, sillä en uskonut Jumalaan. Nai-
nen kutsui minut kuitenkin kesällä 2012 
suureen kristilliseen viikonlopputapahtu-

maan. Ihmettelin iloista menoa. Suoma-
laiset nostivat käsiään ja jotkut kaatuivat, 
kun heidän puolestaan rukoiltiin. Minun-
kin puolestani haluttiin rukoilla, mutta kiel-
sin sen.

Jotain kuitenkin tapahtui. Marc kertoo 
itkeneensä koko illan. Häntä kadutti, että 
oli kieltänyt esirukouksen. Hän soitti ja il-
moitti haluavansa uudelleen tapahtumaan. 
Nyt hän halusi esirukousta.

– Sain lahjaksi Raamatun. Kun olin lu-
kenut sen kokonaan, kysyin, mitä lukisin 

seuraavaksi. Minulla 
ei ole tapana lukea sa-
maa kirjaa uudelleen. 
Raamattu on erilainen. 
Nyt olen lukenut sen 
kokonaan kolme ker-

taa. Epäselvistä kohdista voin kysyä tutulta 
papilta, jonka vetämälle Alfa-kurssille osal-
listuin, Marc kertoo.

Tarinoita teeilloissa

Vuonna 2013 Mänttä-Vilppulasta lähti 
ryhmä naisia Ylöjärvelle Hanna-konfe-
renssiin. Hanna-työn nimi muuttui vuonna 
2017 Toivoa naisille (TN)-työksi, mutta työ 
pysyi samana. Sen ytimessä on esirukous 
maailman naisten puolesta ja eri medioi-
den kautta lähettävät ohjelmat, jotka vä-
littävät toivoa. Suomalaiset tukevat niiden 
lähettämistä kymmenellä kielellä Media-
lähetys Sanansaattajien eli Sansan kautta.

Mänttä-Vilppulaan syntyi TN-rukous-
piiri Ylöjärven retken jälkeen. Se tukee ori-
jankielisiä ohjelmia Intiassa ja seksiperäisen 
ihmiskaupan vastaista Kätketyt aarteet 
-hanketta. Marc kouluttautui Sansan vapaa-
ehtoiseksi Toivoa naisille -lähettilääksi. Hän 
järjestää piirin toimintaa ja tiedottaa siitä. 
Postituslistalla on lähes 30 nimeä.

Vuonna 2015 työn tärkeäksi osaksi tuli-
vat teeillat vastaanottokeskukseen tulleille 
naisille.

– Ensin tuli vain muutamia. Parhaim-
millaan heitä oli noin 30. Pyysimme jokaista 
kertomaan tarinansa. Ne olivat koskettavia. 
Moni heistä oli joutunut kävelemään pit-
kiä matkoja. He kulkivat yöllä, ettei heitä 
nähtäisi.

Kun vietettiin joulua, pääsiäistä ja muita 
kristillisiä juhlia, oli luontevaa kertoa näi-
den juhlien sisällöstä osana suomalaista 
kulttuuria. 

Teksti ja kuva Liisä Heinänen

Ranskalainen Christine Marc löysi Suomesta ensin toiveiden talon 
ja sitten uskon. Hän tarttui toivoon ja jakaa sitä nyt muille.

TOIVOA NAISILLE

”Tuntuu, kuin kaikki 
olisi järjestetty 

etukäteen”

Christine Marc nauttii puutarhastaan, 
jossa kasvaa niin kukkia, yrttejä, hyöty-
kasveja kuin hedelmäpuita.

Peggy Banks

Miia da Silva

Häntä kadutti, että oli 
kieltänyt esirukouksen.
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SEURAKUNNILLE

Parikkalan seurakunta tukee 
uutena Sansan lähettiä 
– Seurakunnalla on pitkä historia 

lähetystyössä

P
arikkalan seurakunnassa on otettu 
Sansan uusi lähetystyöntekijä Miia 
da Silva lämpimästi vastaan. Lähe-
tyssihteeri Heini Meuronen kertoo, 
että Sansa oli ennestään tuttu seura-

kuntalaisille, sillä palvelujohtaja Marja Soikkeli 
ja seniorityöntekijä Seija Uimonen ovat vie-
railleet seurakunnassa useita kertoja.  

– Ihmiset ovat tykänneet Sansasta. Kun 
yhden Lähetysseuran nimikkolähetin sopi-

mus päättyi, niin päätimme ottaa yhden sijaan 
kaksi nimikkolähettiä, toisen Sansalta ja toisen 
Lähetysseurasta.

Lähetit tekivät itsestään nopeasti videoesit-
telyt. Ne löytyvät Parikkalan seurakunnan net-
tisivuilta.

Lähetyshenkinen seurakunta 

Parikkalan seurakuntaan kuuluvat Parikka-

lan lisäksi Saaren ja Uukuniemen seurakun-
nat. Uukuniemi tuli aikoinaan tunnetuksi 
horrossaarnaaja Helena Konttisesta. Heini 
Meuronen sanoo, että alueella vaikuttaa edel-
leen Konttisen perintö. 

Lähetystyö on olennainen osa pienen 
maalaisseurakunnan identiteettiä, sillä sieltä 
on lähtenyt paljon lähettejä maailmalle. Seu-
rakunnan alaisuudessa toimii 15 lähetyspii-
riä, joista jokaisessa on 5–15 aktiivia. Vanhin 

Kirkko ja jokainen seurakunta ovat 
etuoikeutettuja toteuttaessaan kolmiyh-
teisen Jumalan lähetystä, johon kaikki 
kristityt on kutsuttu. Voidaan jopa sanoa, 
että lähetys on seurakunnan perustehtä-
vä ja että kirkon ja seurakunnan tulevai-
suus on sidottu lähetykseen. Iloitsem-
me kirkon lähetyksen peruslinjauksen 
äärellä Sansan mahdollisuudesta palvella 
seurakuntia lähetystehtävän toteuttami-
sessa.

Palvelemme seurakuntien lähetystyötä 
erityisesti solmimalla medialähetystyön 
yhteistyösopimuksia seurakuntien kanssa; 
kertomalla virtuaali- ja fyysisten vierailui-
den välityksellä Sansan medialähetystyöstä 
maailmalla sekä välittämällä niin ulkomaan 
kuin kotimaan työn terveisiä seurakuntiin.

Tulemme tällä aukeamalla syventymään 
seurakuntayhteistyön ajankohtaisiin tee-
moihin. Palvelemme myös mielellämme 
henkilökohtaisesti - otathan yhteyttä ja ky-
syt lisää.

Lähetys käynnissä – yli rajojen

toimiva lähetyspiiri on iältään yli satavuotias.
Koronarajoitusten vuoksi piirit eivät ole 

voineet kokoontua keväällä, mutta ikäih-
misistä on pyrit-
ty huolehtimaan 
muuten.

– Olemme toi-
sen diakoniatyön-
tekijän kanssa 
soittaneet paljon ihmisille ja hakeneet heitä 
ulkoilemaan yksittäin, Meuronen kertoo. 

Korona-aika toi uudet työmuodot 

Normaalioloissa lähetyssihteerin työhön 
kuuluvat vierailut seurakunnan lähetyspii-
reissä syksyisin ja keväisin, lähetysmyyjäis-
ten ja kesätorien järjestäminen, yhteydenpito 
nimikkolähetteihin ja lähetystyöstä kertomi-
nen rippikoulussa ja perhekerhossa sekä jos-
kus kouluissakin. Lähetyspiirit, käsityöpiiri, 
myyjäiset, kesätorit, joulupuoti sekä Lähetys-
soppi ovat olleet Parikkalassa tärkeitä keinoja 
kerätä varoja lähetystyöhön.

Korona-aika on vaatinut luovuutta seu-
rakunnan toimintoihin, mistä ovat hyvänä 
esimerkkinä lähettien videoesittelyt. Yhtey-
denpitoa heihin on hoidettu muun muassa 
Skypen välityksellä.

Keväällä seurakunta järjesti Facebookissa 
käsityökutsut lähetystyön hyväksi, ja suun-
nitelmissa on järjestää kutsut uudemmankin 
kerran.

– Kirkkoherra ja me diakonit esittelimme 
tuotteita, joita ihmiset saivat varata ja käydä 
ostamassa Lähetyssopesta, Heini Meuronen 
kertoo.

Seurakuntalaisille on annettu myös suora 
tilinumero, jonka kautta he voivat tukea lä-
hetystyötä.

Lähetystyön tukijasta lähetys-
sihteeriksi
Heini Meuronen on toiminut Parikkalan 
seurakunnan diakonina ja lähetyssihteerinä 
reilut viisi vuotta. Hänellä ei ollut aiempaa 
kokemusta lähetyssihteerin työstä, mutta 
lähetystyö on tuttua jo lapsuudesta, jolloin 
kotona vieraili paljon lähettejä. Hän myös 
tuntee useita lähettejä henkilökohtaisesti.

Seurakunnan 
perustehtävän 
äärellä

Sansan lähetystyöntekijä Miia da Silva valittiin vuoden alussa Parikkalan seurakun-
nan nimikkolähetiksi. Lähetyssihteeri Heini Meuronen toivoo, että nuoremmat lähetit 

innostaisivat myös nuoret mukaan seurakunnan lähetystyöhön.

– Lähetystyö on mielestäni hyvin tärkeää. 
Siksi tähän työhön oli helppoa lähteä. 

Meurosella ei ole tiettyjä mantereita tai 
maita sydämel-
lään. Yhdessä 
vaiheessa hän 
seurasi enem-
män Tansaniassa 
tehtävää lähetys-

työtä, kun hänen ystävänsä oli siellä lähetys-
työssä ja kummilapsi oli hoitamassa lapsia 
vuoden ajan. 

– Tällä hetkellä seuraan aktiivisesti koh-
teita, joissa on oman seurakunnan nimikko-
lähettejä.

Lähetystyö on muuttunut paljon vuosi-
kymmenien aikana. Enää länsimaiset lähe-
tystyöntekijät eivät matkusta Afrikkaan ”saar-
naamaan evankeliumia mustille”. Jeesuksesta 
voi kertoa nykyään monin eri tavoin, kuten 
median välityksellä, ja lähetystyöhön voi sisäl-
tyä myös konkreettista ihmisten auttamista.

Meuronen näkee, että lähetystyölle on 
tarvetta Suomessakin, sillä ihmiset ovat vie-
raantuneet kristinuskosta. Lähetyssihteerin 
havaintojen mukaan esimerkiksi suurin osa 
rippikoulun käyvistä nuorista ei tiedä, mitä 
lähetystyö on.

Nuorten mukaan saaminen 
tärkeää
Monet seurakunnat kamppailevat sen kans-
sa, miten saada nuoremmat sukupolvet mu-
kaan seurakunnan lähetystyöhön, kun aktii-
vit ikääntyvät. Tämän haasteen kanssa painii 
myös Parikkalan seurakunta.

– Lähetyspiiriläiset ovat aktiivisia ja uskol-
lisia, mutta monella alkaa ikä painaa, Heini 
Meuronen sanoo. 

Parikkalassa visioidaan nuoren kirkko-
herran johdolla, miten nuoria voisi saada 
mukaan toimintaan. Meuronen uskoo, että 
ainakin nuoret lähetystyöntekijät vetävät pa-
remmin nuorempaa väkeä.

– Toivomme, että nuoret innostuisivat 
enemmän lähetystyöstä, kun toisessa pääs-
sä on lähempänä omaa ikää oleva lähetti.   

Teksti Elina Uusikylä
Kuva Marja Soikkeli

VANHIN TOIMIVA LÄHETYSPIIRI 
ON IÄLTÄÄN YLI SATAVUOTIAS.

Kiinnostuitko 
seurakuntayhteistyöstä? 

Ota yhteyttä 
Tea Rasiin

p. 050 437 2151
tea.rasi@sansa.fi

Yhdessä lähetystyön hyväksi.

Sansan virtuaalinen Lähetyskiihdyttämö 
-koulutushetki.
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Raamattu toimii myös mobiilisti

U
skon täydellisesti 
sekä miesten että naisten 
yliopistokoulutukseen, 
mutta uskon myös, että 
Raamatun tunteminen 
ilman yliopistokurssia 

on arvokkaampaa kuin yliopistokurssi 
ilman Raamattua.” Nämä amerikkalaisen 
professori William Lyon Phelpsin sanat 
haastavat meitä digiloikan hypännei-
tä, mobiilisovellusten ja tietotekniikan 
murroksen keskellä pohtimaan Raamatun 
merkitystä.

Raamattu on kestänyt ihmisten kir-
joittamana jumalallisena 66:n eri kirjan 
kirjastona uudistukset, muutokset ja hyök-
käykset. Valistusfilosofi Voltairen väitet-
tiin sanoneen, että sadan vuoden kuluttua 
hänen kuolemastaan kukaan ei lue Raa-
mattua. Kun asia tarkastettiin sata vuotta 
myöhemmin, rakennus, jossa Voltaire oli 
nuo sanat sanonut, toimi kansainvälisen 
Raamattuseuran jakelukeskuksena. Raa-
mattua on verrattu Urho Kekkoseen, joka 
kestää kaikki kysymykset ja väitteet, mutta 
lopussa Urkki on Urkki. Raamattu on!

Raamattu ei ole vain yksityinen kir-
ja, vaan ennen kaikkea seurakunnan avau-
tuen siellä. Mutta Raamatun lukeminen on 
aina yksityisasia. Nykyajan suurim-
pia heikkouksia, on että niin suuri 
yleisö kuin myös kristityt tuntevat 
Raamattua huonosti. Kaikki hen-
gellinen alennustila on suhteessa 
siihen, miten Raamattua luetaan, 
tutkitaan ja käytetään. Miten sana tulee 
lihaksi? 

Raamatussa ratkaisevaa on Kris-
tus-keskeisyys. Siinä on selkeä pelastushis-
toria alkaen jo ennen maailman luomista 
(Ef.1:3-4). Elokuva Schindlerin lista on 
mustavalkoinen, mutta siinä on pari koh-
taa, missä näkyy punaista. Pienen tytön 
vaiheita on kuvattu punaisella värillä. Raa-
mattu näyttää monille mustavalkoiselta, 

mutta sisällä on punainen lanka, Kristus, 
maan päällä elänyt, ristiinnaulittu, kuollut 
ja ylösnoussut. 

Raamatussa on olemassa suuret 
linjat. Kerttu Vainikaisen sanoin ”maail-
manhistoria vetää pelastushistorian vank-
kureita eteenpäin.” Saatanan ja Jumalan 
välisen taistelun lopputulos on nähtävissä 
jo Ilmestyskirjan loppuluvuissa. Kristus on 
jo voittanut synnin, kuoleman ja Perkeleen 
vallan. Olemme jo nyt voittajajoukkueessa, 
mutta vilkuilemme tuomariin, milloin hän 
puhaltaa pelin poikki.

Pohjimmiltaan Raamatussa on vain 
lakia ja evankeliumia. Laki on sitä mitä Ju-
mala meiltä vaatii. Täydellisyyttä ja puh-

tautta paljastaen samalla, että juuri siihen 
emme yllä. Ajatuksemme ja tekomme 
ovat vain ja ainoastaan kauttaaltaan pahat. 
Evankeliumi taas vain antaa. Se ei kehota, 
vaadi, haasta, käske, kurista ja purista. Se 
antaa synnit anteeksi tuoden rauhan, va-
pauden ja ilon. Ei muuta kuin torvet soi-
maan.

Raamatun sana tekee uskonelämän 
raittiiksi. Raamatussa ei oikeastaan puhuta 

oikeasta opista, vaan terveestä opista, mikä 
synnyttää oikeaa uskoa ja elämää. Kristuk-
sessa ”kaikki viisauden ja tiedon aarteet 
ovat kätkettyinä.”  Eräs hengellinen ryh-
mä oli innokas ajamaan kaikkialta demo-
nit ulos. Kerran he ostivat kahvilassa her-
kulliset kampaviinerit. Yksi hurskas veli 
ehdotti kaloridemonien ulosajoa. Toinen 
veli ymmärsi viinerien demonisuuden ja 
sanoi ”kuulkaa, tämä on nyt sitä lajia, mikä 
lähtee ulos vain rukouksella ja paastolla.” 

Jumalan sanan voima ja armo anne-
taan kullekin päivälle. Se on kuin Vanhan 
testamentin manna, mikä riitti yhdelle 
päivälle tai sapatin yli. Armoa ei voi pakas-
taa ja varastoida. Se annetaan tälle päivälle, 
sillä ”joka aamu on armo uus”. Se on elävää 
vettä ja ”joka uskoo minuun, hänen sisim-
mästään kumpuavat elävän veden virrat.” 
(Joh.7:38) Jumalan malja on aina ylitse-
vuotava, vaikka suomalaisten väitetään 
taivaassa sanovan ”puoli kuppia, kiitos…”

Jumalan sanan suurin voima on, että 
se luikertelee kaikkien esteiden läpi. Se 
meni Marian korvien kautta sydämeen ja 
kohtuun saaden uuden elämän aikaan. Se 
on estänyt kansojen etenemiset ja vallan-
pitäjien hankkeet. Se on esillä kulttuurissa, 
kirjallisuudessa, taiteessa, oopperan lavoil-

la ja elokuvien kohtauksissa. Sen 
käsitemaailma näkyy politiikassa, 
kun päättäjät siunaavat päätöksiä 
tai urheilijoiden ”piinaviikoissa”, 
kun tulosta ei synny. Se on myös 
esillä erilaisissa mobiilisovelluk-

sissa, kun Raamatun sanoma luikertelee 
kybermaailmassa ja bittiavaruudessa syn-
nyttäen uskoa ja uutta elämää. Raamattu 
toimii myös mobiilisti. 

Teksti Teuvo V. Riikonen
Kirjoittaja on mikkeliläinen kirjailija ja 
Parikanniemisäätiön toiminnanjohtaja. 

Kuva Philippe Gueissaz

SANA AVAUTUU

”OLEMME JO NYT VOITTAJAJOUKKUEESSA, 
MUTTA VILKUILEMME TUOMARIIN, MILLOIN 

HÄN PUHALTAA PELIN POIKKI.”

Raamattu kannesta kanteen 
–ohjelmasarjan viides kausi 
käynnistyi
Vuonna 1997 alkanut Raamattu kannesta kan-
teen -ohjelmasarja (Rkk) on niin suosittu, että Sansa 
jatkaa ohjelman tuottamista viidennen tuotantokau-
den verran. Suosittua ohjelmaa kuuntelee edelleen 
100 000–150 000 eri ihmistä viikossa.
      Uusi tuotantokausi käynnistyi heinäkuun puolivä-
lissä ja se kestää noin viisi vuotta.  Sen aikana kuullaan 
joka arkipäivä puolen tunnin mittainen ohjelma. Kai-
ken kaikkiaan ohjelmia on yhteensä 1434. Ohjelmaa 
lähetetään Radio Deissä ja Järviradiossa sekä muuta-
massa paikallisradiossa Ruotsissa ja Norjassa. 

ARMOA EI VOI PAKASTAA JA 
VARASTOIDA. 
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Valeuutisia     vastaan
RUDY GIULIANI KANNATTELI NEW YORKIA 20 vuot-
ta sitten. Kaupungin pormestarin osoittama rohkea  
johtajuus syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeisessä 
kaoottisessa tilanteessa oli hienoa katseltavaa ja 
kuunneltavaa. 

77-vuotias Giuliani menetti asianajajan lupakirjan-
sa kesäkuussa. New Yorkin asianajajaliitto perusteli 
poikkeuksellisen ankaraa toimenpidettään sillä, että 
Giuliani levitti todistetusti ja ilmeisen tietoisesti valhei-
ta Yhdysvaltain presidentinvaalin tuloksesta. 

Giuliani maksaa kalliisti lojaaliudestaan presidentti 
Donald Trumpille. Tai mikäli kyseessä oli vain miesten 
välinen bisnesdiili, se ei ollut erityisen hyvä entisen 
pormestarin kannalta.

Viime vuosi oli Yhdysvaltain vaalien takia ennätyk-
sellinen valeuutisten määrässä mitattuna. Mikään uusi 
ilmiö ne eivät kuitenkaan ole. Valeuutisia on luultavasti 
ollut yhtä kauan kuin maailmassa on ollut ihmisiä.

Suomessakin moni ennakoi Trumpin maanvyöry-
mävoittoa. Valeuutisten levittäjät väittivät valtamedi-
an ja mielipidemittauksia tekevien tutkimuslaitosten 
olevan Joe Bidenin tai jonkinlaisen vasemmistolaisen 
agendan sokaisemia. 

Kukaan Yhdysvaltojen politiikkaa tosissaan seuraa-
va ei ennakoinut Trumpin voittoa. Siihen oli pieni mah-
dollisuus, mutta Biden pysyi johdossa jo toukokuusta 
lähtien. 2016 vaaleissa erehtyneitä Yhdysvaltain johta-
via mielipidemittauksia oli kehitetty luotettaviksi, sen 
olivat jo 2018 vaalit todistaneet. 

Marraskuun 2020 vaalien jälkeen monet ostivat 
sumeilematta Giulianin ja muun Trumpin lähipiirin le-
vittämät uutiset vaalivilpistä, vaikka nekin todistettiin 
pian valheiksi. 

Valeuutisten välikappaleet eri puolilla maailmaa 
ovat sittemmin hylänneet Giulianin ja etsineet uusia 
aihepiirejä. He löytävät aina uusia salaliittoja, vaikkapa 
koronarokotuksista tai “suuresta jälleenasettamises-
ta”, milloin mistäkin.

Valeuutiset ovat vaarallisia. Ne eivät johdu valta-
median tai tutkijoiden asenteellisuudesta. Ne eivät ole 
oire mistään. Ne ovat yksinkertaisesti valehtelemista. 
Niitä levittävät ihmiset ovat epärehellisiä. 

Heidän juttujaan uskovien ihmisten ajattelua lei-
maavat erilaiset pelot ja ennakkoluulot. Näillä ihmi-
sillä ei ole todellista halua eikä siten aikomustakaan 
ymmärtää asioita, saati kyseenalaistaa omia näke-
myksiään. Kristillisistä piireistä tuntuu löytyvän sekä 
valeuutisten levittäjiä että niihin uskovia ihmisiä. 

Mielestäni evankelis-luterilaisen kirkon nerous pii-
lee siinä, että lähetys- ja avustustyö on jaettu eri  järjes-
töille. Näin niiden toiminta-ajatus pysyy selvänä. Olen 
ollut itse mukana muun muassa Kirkon Ulkomaana-

vun työssä palestiinalaisalueilla. 
Olen tukenut Sanansaattajia, koska pidän sen te-

kemää työtä tärkeänä ja hienona. Rukoukseni Sansan 
puolesta on, etteivät valeuutiset pääse myrkyttämään 
tuota työtä. 

Sitä ei tapahdu, kun järjestö pitää kirkkaana mieles-
sään perustehtävänsä. Sanoihan Kristus, ettei hänellä 
ole mitään tekemistä valheen kanssa. 

Teksti Mika Hentunen
Kirjoittaja on Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja
Kuva Juri Gripas

” Sanoihan Kristus, ettei hänellä 
ole mitään tekemistä valheen 

kanssa.”

KOLUMNIPutiikki  Enemmän 
kuin kauppa

lahetyskauppa.fi

LÄHETYSKAUPPA

Jukka Norvanto
Postilla 35 € UUTUUS!

Jukka Norvannon saarnakokoel-
ma Postilla kattaa koko kirkko-

vuoden. Pyhäpäivien sanomasta 
on iloa, rohkaisua ja ehkä uusia 
ajatuksia arjen keskellekin vie-

täväksi.

Mervi Viuhko (Toim.)
Sydänääniä  – Korona-aikana 
15 € TARJOUS! Sisältää kerto-

muksia ja muistelmia. Kirjoitta-
jina ovat Medialähetys Sanan-

saattajien työntekijät, seniorit ja 
työssä eri tavoin mukana olevat, 
arkkipiispasta vapaaehtoistoi-

mijoihin. Nelivärikuvitus ja kova-
kantinen. Julkaisijana Sansa.

Pekka Simojoki
Farsi Nordic Praise cd 6 € /kpl 

tai 50 € /10 kpl. 
Sansan tuottama Pekka Simo-
joen Nordic Praise -levy farsin 

kielellä. 

Sari Savela
Rukous kantaa ja kannattaa 

aina 26 € UUTUUS!
Kirjassa on eväitä rukouksen 
harjoittelemiseen, Raamatun 

rukouksia ja kokeneiden rukoi-
lijoiden seuraa. Sari Savela ja 12 
muuta henkilöä kertovat omasta 

rukousmatkastaan, mukana 
mm. Arto Antturi.

100 rakasta Raamatunkerto-
musta 12,90 €

Sopii hyvin ensilukemiseksi juuri 
lukemaan oppineelle.

Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, olet lähettämässä ilosanoman ja 
viemässä avun sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Monta tapaa ostaa Putiikista
     Verkkokauppa os. lahetyskauppa.fi  
     Lähetä sähköpostia pirjo.hyovalti@sansa.fii 
     Soita p. 050 564 3541 (ma–pe klo 10–15) 
     Tule käymään! Soita ystävällisesti ja sovi aika 
     etukäteen, kiitos!

UUTUUKSIA JA TARJOUKSIA!

Lähetyskauppa Putiikin verkkosivuilla on runsas valikoima erilaisia kristillisiä kortteja ja adresseja.

Muistivihko 6 € tai 25 € /5 kpl 
TARJOUS!

Kaunis kierrevihko muistiinpa-
noja varten. Sisältää yhdeksän 

kuvaa ja jokaisella sivulla sydän-
tunnus.

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. 

Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. 
Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri. 

Tarjoukset voimassa 30.10.2021 saakka tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää. Lähetyksiin Lisätään toimituskulut. 

Jukka Norvanto
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 €. 

TILAA
NYT!
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Syyskuu
Kiitos, että saamme rukoilla yh-
dessä, kukin omalla tahollaan. 
Kiitos, että Sansan nettisivujen 
rukousseinä (sansa.fi/rukoile) 
on vilkkaassa käytössä. Siunaa 
jokaista rukoilijaa ja rukousten 
lähettäjää.

Rukoilemme farsinkielisen SAT-7 
Pars -kanavan toiminnan puo-
lesta, kun uusi ohjelmakausi 
alkaa syyskuussa. Rukoilemme 
viisautta päätöksiin mahdolli-
sista uusista ohjelmista ja pyy-
dämme henkilöstölle voimia ja 
siunausta. 

Rukoilemme tekeillä olevan 
uuden Raamattu kannesta kan-
teen -mobiilisovelluksen puoles-
ta. Rukoilemme riittävää rahoi-
tusta ja viisautta toteutukseen. 
Herra, anna loppuvuodesta 
valmistuvan sovelluksen innos-
taa uusia ihmisiä opiskelemaan 
Raamattua. 

Pyydämme johdatusta uusien 
toimitilojen löytämiseksi San-
salle. Rukoilemme viisautta, kun 
etsimme sopivaa tasapainoa 
etä- ja lähityölle.

Herra, siunaa Sansan hallitusta, 
johtajia ja työntekijöitä. Rukoi-
lemme, että Sansan uusi strate-
gia saa jalkautua Herran mielen 
mukaisella tavalla. Pyydämme 
viisautta, kun opettelemme toi-
mimaan uudessa organisaatio-
rakenteessa. 

Rukoilemme mm. Indonesiassa, 
Kambodžassa ja Thaimaassa 
pidettävien sosiaalisen median 
koulutusten puolesta, kun koro-
napandemia on hankaloittanut 
niiden järjestämistä. 

Tänä vuonna Sansalla on yli-
määräinen avustuskohde Viet-
namissa. Rukoilemme siunausta 
projektille, joka liittyy kuurojen 
koulutukseen.

Lokakuu
Kiitämme siitä, että sosiaalinen 
media vie Kambodžassa evan-
keliumia eteenpäin ja tavoittaa 
erityisesti nuorempaa sukupol-
vea. Moni kambodžalainen kuu-
lee Jeesuksesta ensimmäistä 
kertaa sosiaalisesta mediasta. 
Rukoilemme, että he kertovat 
Jeesuksesta myös ystävilleen ja 
perheenjäsenilleen. 

Kiitämme hindinkielisestä Toi-
voa naisille -tv-ohjelmasta ja 
mahdollisuudesta katsoa sitä 
myös sosiaalisessa mediassa. 
Pyydämme siunausta tulevien 
jaksojen kuvauksiin ja että oh-
jelma saisi runsaasti uusia kat-
sojia. 

Sansan syyskeräys kohdistuu 
Kaakkois-Aasiaan. Herra, siunaa 
meitä niin, että voimme jakaa 
omastamme kaukaisten ystä-
viemme iloksi ja avuksi.

Rukoilemme Sansan fyysisten 
ja virtuaalisten seurakuntavie-
railuiden puolesta. Pyydämme 

johdatusta jokaisen tilaisuuden 
valmisteluun ja toteuttamiseen.

Kiitämme Sansan lähetys- ja 
projektityöntekijöistä ja pyy-
dämme heille siunausta: Elina 
Braz de Almeida Kroatiassa, Miia 
da Silva Irlannissa, Päivi ja Ilkka 
Kastepohja Singaporessa, Sirpa 
Rissanen Kyproksella sekä Eila 
Murphy, Mikael Tunér ja Jari Vä-
häsarja Suomessa.

Rukoilemme Thaimaan pohjois-
osassa lua-kielellä toteutettavan 
radiotoimittajien koulutuksen 
puolesta. Koronapandemia on 
siirtänyt koulutusta jo vuodel-
la, ja Sansa on luvannut auttaa 
koulutuksen toteuttamisessa.

Rukoilemme SAT-7:n katsojien 
puolesta Keski-Aasiassa, Lä-
hi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. 
Rukoilemme varjelusta erityi-
sesti niille, joiden ei ole tur-
vallista osoittaa kiinnostusta 
kristinuskoon tai tunnustautua 
kristityksi.

Marraskuu
Herra, tuomme eteesi yhteis-
työkumppanimme TWR-Intian 
työn. Sansa tukee ohjelmia 
14 kielellä, mutta kaikkiaan 
TWR-Intia tekee kristillisiä me-
diasisältöjä yli sadalla kielellä. 
Rukoilemme viisautta uusien 
kielien valitsemiseen.

Rukoilemme Etiopian lasten 
puolesta ja erityisesti amharan-
kielisen lastenohjelman kuunte-

PS. Jos et halua leikata rukouskalenteria lehdestä, voit tulostaa sen osoitteesta sansa.fi/rukoile tai tilata Sansan toi-
mistosta, p. 019 457 7700 / sansa@sansa.fi.

lijoiden puolesta. Rukoilemme, 
että ohjelma olisi siunaukseksi 
monelle perheelle.

Rukoilemme vainottujen kris-
tittyjen puolesta. Rukoilemme, 
että mediassa nähtävä ja kuulta-
va kristillinen todistus rohkaisee 
vainottuja, joista moni on myös 
uskossaan yksin. 

Kiitämme Jumalaa jokaisesta 
esirukoilijasta. Kiitämme va-
paaehtoisista sekä eri puolilla 
Suomea kokoontuvista media-
lähetyspiireistä ja Toivoa naisille 
-ryhmistä. Pyydämme siunausta 
ja Jumalan huolenpitoa.

Kiitämme Jumalaa jokaises-
ta yhteistyöseurakunnasta ja 
-järjestöstä sekä yksittäisistä 
medialähetystyön tukijoista. 
Herra, siunaa jokaista omalla 
paikallaan.

SAT-7:n ohjelmia voi katsoa in-
ternetistä kaikkialla maailmas-
sa, mihin kellon aikaan tahansa. 
Rukoilemme, että tämä Yle 
Areenan kaltainen palvelu tuo 
arabian-, farsin- ja turkinkieli-
sille ohjelmille runsaasti uusia 
katsojia sekä rohkaisee ja ravit-
see heitä.

Rukoilemme yhteistyökump-
paniemme FEBC:n, TWR:n ja 
SAT-7:n henkilökunnan puolesta 
ympäri maailman. Rukoilemme, 
että Herra varjelee ja johdattaa 
heitä työssään tänäänkin.

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri
RUKOUKSENI

Minun tapani rukoilla

”Rukous on minulle kuin hen-
gellinen supervitamiini, jota 

nautin monta kertaa päivässä.”

”OLET ILMA, JOTA HENGITÄN.” Nuo 
sanat ikivihreästä suomalaisesta rakkaus-
laulusta olivat minun ensimmäinen aja-
tukseni siitä, mitä rukous minulle mer-
kitsee. Rakkaudestahan rukouksessa on 
kyse: Taivaallinen Isämme rakastaa sinua 
ja minua niin paljon, että Hän avasi meil-
le Jeesuksessa avoimen yhteyden itsensä ja 
meidän välillemme. Rukous on minulle kuin 
hengellinen supervitamiini, jota nautin monta kertaa 
päivässä. Rukous on välttämätöntä.

Rukous ei ole väline, jolla taivuttelen Jumalaa toimi-
maan minun mieleni ja tahtoni mukaisesti. Rukouksen 
lahja on nöyryyttä kurottautua Jumalan puoleen ja antaa 
tämän itseäni suuremman tulla avuksi hätääni, uskoksi 
epäilyyni, iloksi kiitokseeni, tueksi suruuni, lohduttajaksi 
kaipuuseeni. Rukouksen monimuotoisuus ei tyhjene seli-
tyksiin. Tapana voi olla kiitos, ylistys, anomus, palvonta, 
raamatunpaikka, laulu, runo, huokaus, maalaus, hiljai-
suus ja niin edelleen. Minun rukoukseni on usein myös 
itkua: kaipausta, kiitollisuutta ja kipua. 

Rukoileminen on minulle niin luonnollinen osa elä-

mää, että rukoilen pitkin päivää eri tilanteissa 
missä ja milloin vain, koiran kanssa lenkillä, 
imuroidessa, rullaluistellessa tai tiskatessa. 
Se on vapaamuotoista jutustelua - niin kuin 
vain luotettavan, parhaan ystävän kanssa 
ollaan.

Kerran rippileirillä rukouksesta opettaes-
sani sanoin, että rukoilla voi missä ja milloin 

vain – ja jatkoin: ”Rukoilen usein autoa ajaessani.” 
Eräs poika hihkaisi spontaanisti järkyttyneen oloisena: 

”Onks sul sillon silmät kiinni?”
Kun elämäntilanteeni ja kysymykseni ovat niin suuria 

ja haasteellisia, etten löydä sanoja, rukous typistyy jon-
kinlaiseen huokaukseen: ”Oi Herra, sinä tiedät. Armahda 
ja auta.” Lohdullista on tietää Isän ymmärtävän, vaikka 
lapsi takeltelee. Huokaustemme päässä oleva Isä Jumala 
näkee ja tietää asiamme. Kun omat sanat loppuvat, Jee-
suksen armolliset sanat kantavat: ”Minä rukoilen heidän 
puolestaan.” (Joh.17:9)

Norjalaisen teologin, Ole Hallesbyn kuvaus rukouk-
sesta tavoittaa ytimen: ”Rukous on pelastetun ihmisen 
suonen sykintää.” 
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Koronapandemia lisäsi itse-
murhien määrää Japanissa 
– lohtua etsitään kristillisistä radio-ohjelmista
Japania on pidetty perinteisesti vaikeana lähetyskenttänä. 
Tarvetta elämän muuttavalle evankeliumille kuitenkin on, sillä 
monen ulkoisesti hillityn kuoren alla on paljon epätoivoa ja kipua. 

Teksti Elina Uusikylä  |  Kuvat Ilkka ja Päivi Kastepohja

J
apani on tunnettu korkeista itse-
murhatilastoista. Itsemurhien mää-
rä on vähentynyt tasaisesti viime 
vuosina, mutta koronapandemia 
käänsi käyrän jälleen synkkään 

suuntaan. 
Itsemurhat ovat lisääntyneet erityises-

ti naisten keskuudessa. Yksi syy tähän on 
kristillisen radioasema FEBC-Japanin (Far 
East Broadcasting Company) apulaisjoh-
taja Takanori Nagakuran mukaan se, että 
naisten työllistyminen on maassa miehiä 
heikompaa ja he ovat siksi taloudellisesti 
huonommassa asemassa. Osa-aikatyössä 

olevia on lomautettu ja toimeentulo-ongel-
mat ovat lisääntyneet. Myös lasten, erityi-
sesti koulutyttöjen, itsemurhakuolleisuus 
on kasvanut.

FEBC-Japanin tuottamat radio-ohjel-
mat kuuluvat kaikkialla maassa. Nagaku-
ra kertoo, että yhä useampi radioasemal-
le yhteyttä ottava on ajatellut riistävänsä 
hengen itseltään. Pahenevan tilanteen 
vuoksi FEBC-Japani on aloittanut uuden 
ohjelmasarjan, joka on tarkoitettu erityi-
sesti itsemurhaa suunnitteleville kuunte-
lijoille. Ohjelmissa on mukana itsemur-
hien ehkäisemisen parissa työskenteleviä 

asiantuntijoita ja psykiatreja, mutta myös 
teologian, sielunhoidon ja muiden alojen 
asiantuntijoita.

Pahoinvointi näkyy palautteissa

Japanissa on paljon psyykkistä pahoin-
vointia, mikä tulee esiin FEBC-radioase-
malle tulleissa palautteissa.

”Käsivarteni on täynnä viiltoja ja arpia. 
Antaako Jumala anteeksi, vaikka satutan it-
seäni?” murehtii eräs kuuntelija.

Läheskään kaikki ohjelmien kuuntelijat 
eivät ole kristittyjä. Eräs 27-vuotias nainen 
kertoo kuuntelevansa kristillisiä ohjelmia, 
koska ne helpottavat hänen pahaa oloaan.

”Keikon kirjelaatikko -ohjelma on tällä 
hetkellä suurin pelastukseni. Mielentervey-
songelmani ovat pahentuneet ja vahingoitan 
itseäni. Haluan Jeesuksen pelastusta. Pyydän 
Jeesusta antamaan anteeksi syntini.”

Lohtua sielunhoidollisista 
ohjelmista
FEBC-Japani on yrittänyt vastata ihmisten 
epätoivoon ja hätään sielunhoidollisten Kei-
kon kirjelaatikko -radio-ohjelmien kautta. 

Japanissa alle 30-vuotiaat käyttävät 
älypuhelintaan erityisesti sosiaalisiin 
verkostoihin ja mobiilipeleihin, kun 
taas yli 30-vuotiaat käyttävät känny-
köitään sähköpostien katsomiseen ja 
lähettämiseen.

FEBC-JAPANISTA ON TULLUT 
MONELLE JAPANILAISELLE 
SEURAKUNNAN KORVAAVA 

YHTEISÖ. 



Sansa    2524    Sansa 

Sansa on tukenut ohjelmien tuotantoa 12 
vuoden ajan.

Ohjelmia on juontanut 40 vuoden ajan 
Keiko Yoshizaki.  Hän on jo eläkkeellä, mut-
ta vastaa edelleen kuuntelijoiden kysymyk-
siin ja rukoilee heidän puolestaan. Neljänä 
iltana viikossa kuultavassa Keikon kirjelaa-
tikossa käsitellään muun muassa mielen-
terveysongelmia, ihmissuhdekysymyksiä 
ja yksinäisyyttä.

Moni kuuntelija saa toivoa 
ohjelmista.
”Olen kiitollinen, että luit sähköpostini ra-
dio-ohjelmassa ja vastasit ajatuksiini, joi-
ta en ole voinut kertoa kenellekään. 
Viestisi lohdutti minua suuresti ja 
kosketti sydäntäni”, eräs kuuntelija 
kirjoittaa Keikolle.

Suurin osa Keikon kirjelaatikon 
kuuntelijoista on palautteiden pe-
rusteella seniori-ikäisiä. Vanhempi 
väestö kuuntelee ohjelmaa radiosta, 
keski-ikäiset ja nuoret suoratoistopalveluna 
tietokoneen tai älypuhelimen avulla. Radios-
tudion kotisivuilta on mahdollisuus ladata 
ohjelmia omalle tietokoneelle tai omaan pu-
helimeen. Siellä on kristinuskoon liittyvää 
materiaalia myös luettavassa muodossa.

Lisäksi ohjelmia voi kuunnella sosiaalisen 
median kautta sekä tilattavalta MP3-levyltä, 
joka sisältää kuukauden radio-ohjelmat.

Radio on korvannut seurakunnan

FEBC-Japanista on tullut monelle japani-
laiselle seurakunnan korvaava yhteisö. Syi-
tä tähän on Takanori Nagakuran mukaan 
useita, kuten se, että monista seurakunnis-
ta on tullut sulkeutuneita yhteisöjä, joita 
ulkomaailma ei kiinnosta, ja joihin uusien 
jäsenten on vaikea päästä sisään. On myös 
vaikeaa löytää pastoreita, jotka jaksaisivat 
kantaa avun tarpeessa olevien taakkoja. 
Myös individualismin lisääntyminen on 
vaikuttanut siihen, että moni jättää seura-
kuntayhteyden.

Toisille uskonelämän hoitaminen on 
haastavaa mielenterveysongelmien vuoksi.

”Kun minun on aamulla vaikea nousta 
sängystä, pyydän Jeesusta auttamaan minua. 
Kun tunnen itseni yksinäiseksi tai ahdistu-
neeksi, kutsun Jeesusta avukseni. En ole käy-
nyt kirkossa pitkään aikaan ja masennukseni 
vuoksi en jaksa lukea Raamattua. Mutta ra-
dion välityksellä saan hengellistä ravintoa”, 
sanotaan eräässä palautteessa.

Lähettämällä sielunhoidollisia radio-oh-

Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle

P
iispainkokous hyväksyi huhti-
kuussa 2021 asiakirjan ”Ovet 
auki ykseydelle ja yhteydelle. 
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon ekumeeninen toimin-
talinjaus vuoteen 2026” (Suo-

men ev.-lut. kirkon julkaisuja 108, Helsin-
ki 2021). Vaikka lähetystyötä ei asiakirjan 
otsikossa mainita, toimintalinjaus kosket-
taa merkittävällä tavalla lähetysjärjestöjen 
toimintaa.

Asiakirjan otsikossa näkyy ekumenian 
kaksi raidetta: Kristuksen kirkon näkyvän 
ykseyden (unity) rakentaminen ja kristit-
tyjen välinen yhteys (fellowship). Ne kul-
kevat käsi kädessä.

Näkyvän ykseyden rakentaminen ei 
piispojen mukaan merkitse kirkkojen 
yhteen sulautumista vaan ”erojen sovitta-
mista yhteisen uskon ja tehtävän pohjalta”. 
Lause jatkuu: ”niin että eri perinteet voisi-
vat tuoda oman antinsa apostolisen evan-
keliumin eteenpäin välittämiseen yhdessä 
toisten kanssa entistä paremmin.” 

Kaiken takana on kirkon yhteinen lähe-
tystehtävä, evankeliumin eteenpäin välittä-
minen. Jeesus rukoili, että hänen omansa 
”olisivat yhtä, niin kuin sinä olet minussa 
ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla 
yhtä meidän kanssamme, jotta maailma us-
koisi sinun lähettäneen minut” (Joh. 17:21). 
Ekumeniassa on kyse lähetystehtävästä ja 
sanoman uskottavuudesta. 

Asiakirja on 28-sivuinen, ja se ja-
kautuu kuuteen päälukuun. Luvuissa 
1-4 kartoitetaan ekumenian yhteys 
syksyllä 2020 hyväksyttyyn Ovet auki 
-strategiaan, teologiset perusteet, op-
pikeskustelujen tavoitteet ja luterilai-
nen identiteetti. Eniten tilaa saavat ekumee-
nisen toimintaympäristön kuvaus (luku 5) 
ja toimintalinjauksen käytännön periaat-
teet (luku 6). 

Asiakirjasta voi noukkia sekä selkeästi 
ilmaistuja teologisia periaatteita että konk-
reettisia toiminnallisia tavoitteita.

– Kirkon ykseyden ja yhteyden vahvis-
taminen tukee oman kirkkomme missio-

naarisuutta ja kirkkojen yhteistä todistusta 
ja palvelua.

– Kirkko on luonteeltaan kansainvälinen 
ja kansallisuuksien rajat ylittävä.

– Luterilaisuus ja ekumeenisuus ovat sa-
man uskon ilmentymiä.

– Kristittyjen yhteistyön lähtökohtana 
on usko Kristukseen Jumalana ja Vapahta-
jana sekä Raamatun auktoriteetin ja kolmi-
naisuusopin hyväksyminen.

– Seurakunnat kehittävät työnteki-
jöidensä taitoja kansainväliseen työhön ja 
ekumeeniseen kohtaamiseen.

– Vuosittain toteutettavia [lähetysjärjes-
töjen] ohjauskeskusteluja kehitetään niin, 

että viestit linjauksista Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon kansainvälisessä työssä 
välittyvät johdonmukaisesti, päällekkäis-
tä työtä välttäen ja ekumeeniset linjaukset 
huomioon ottaen.

– Ekumenia pyrkii kirkon uudistumi-
seen yhteisen kristillisen uskon poh-
jalta.

Ovet auki yhteydelle ja ykseydel-
le on helppolukuinen ja tiivis paket-
ti siitä, mitä kirkkomme ekumee-
nisissa suhteissa juuri nyt tapahtuu 
ja mitä tavoittelemme. Asiakirja on 

julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi. Sen 
voi ladata piispainkokouksen nettisivulta 
www.evl.fi/plus/paatoksenteko/piispain-
kokous. 

Teksti Arto Antturi
Kuva Kirkon kuvapankki/Aarne 
Ormio

EKUMENIASSA ON KYSE LÄHE-
TYSTEHTÄVÄSTÄ JA SANOMAN 

USKOTTAVUUDESTA.

”KUN TUNNEN ITSENI YKSINÄI-
SEKSI TAI AHDISTUNEEKSI, 

KUTSUN JEESUSTA AVUKSENI. ”

jelmia ja -jumalanpalveluksia sekä pitämäl-
lä yhteyttä kuuntelijoihin FEBC-Japani voi 
välittää Jeesuksen antamaa lohdutusta niin 
kristityille kuin ei-kristityille.

Evankeliumi riittää Japanissakin

Japania on pidetty perinteisesti vaikeana lä-
hetyskenttänä. Länsimaiset lähetystyönte-
kijät ovat kokeilleet satojen vuosien aikana 
erilaisia tapoja saavuttaa japanilaiset – vain 
huomatakseen, etteivät nämä ole valmiita 
luopumaan uskomuksistaan. Japanilaisen 
on vaikea ymmärtää ja hyväksyä ajatus hen-
kilökohtaisesta suhteesta Jumalan kanssa.

– Ainut tapa, miten japanilaiset voivat 
hyväksyä Kristuksen, on se, että he 
kohtaavat hänet henkilökohtaisesti. 
Siksi on tärkeää, että radio-ohjelmi-
en tekijät pitävät yllä omaa suhdettaan 
Jeesukseen ja pyrkivät saavuttamaan 
naapureiden luottamuksen median 
kautta. Se on FEBC-Japanin ydinteh-
tävä Japanissa, Takanori Nagakura 

kertoo.
Erilaisten keinojen miettiminen japani-

laisten saavuttamiseksi on turhaa. Evanke-
liumi Jeesuksesta riittää.

– Tärkeintä on se, että ihminen kohtaa 
Herran Jeesuksen ja luo häneen henkilö-
kohtaisen luottamussuhteen. 
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 Palautteita maailmalta

”Olen musliminainen. Löysin 
afarinkielisen radio-ohjel-
manne vahingossa, kun etsin 
toista afarinkielistä kanavaa. 
Aloin kuunnella. Ohjelma vai-
kutti kristityille suunnatulta. 
Se opetti Jumalasta hyvin, ja 
halusin kuulla ja oppia lisää. 
Alueellani ei ole kirkkoa, joten 
on vaikea löytää ketään, kuka 
kertoisi Jumalasta. Joitain 
afarkristittyjä on, mutta he 
pysyvät salassa, koska pel-
käävät eristämistä, vainoa 

  ETIOPIA
Haluan kuulla lisää

  THAIMAA
Olin vihainen Jumalalle 

”Olen luku- ja kirjoitustaidoton, sillä en 
ole käynyt lainkaan kouluja. Olin kyllä 
päiväkodissa, mutta sain usein koh-
tauksia, joten minun täytyi lopettaa 
siellä. 18-vuotiaana opin tuntemaan 
Jumalan. Viisi vuotta myöhemmin va-
sen jalkani amputoitiin diabeteksen 
vuoksi. En voinut hyväksyä sitä. Olin 
vihainen Jumalalle, syytin Häntä ja 
huusin päivittäin, miksi minulle täy-
tyi käydä näin. 
Kuuntelen Sydä-
nystävä-ohjel-
maa, ja se antaa 
minulle voimaa 
elää päivä kerral-
laan.”  
FEBC-Thaimaa

  KIINA
Ymmärrän Raamattua paremmin

  INTIA
Rukoilkaa, että mieheni ottaa 
vastuuta
”Katsoin ohjelmaanne te-
levisiosta ja huomasin, 
kuinka hyvä se on naisille ja 
perheille. Katson ohjelmaa 
säännöllisesti. Tunnen itseni 
siunatuksi, kun voin keskus-
tella teidän kanssanne ja ker-
toa taisteluistani. Rukoilkaa, 
että mieheni ottaa enemmän 
vastuuta ja että Jumala an-

ja jopa henkensä puolesta. 
Tapasin sattumalta ohjelman 
tuottajan. Pyysin häntä ker-
tomaan minulle Jumalasta. 
Ennen ajattelin, että kristityt 
ovat vääräuskoisia, mutta 
olen muuttanut mieleni täs-
sä asiassa. Paljon kiitoksia 
kaikesta, mitä olen oppinut! 
Jatkan ohjelman säännöllistä 
kuuntelemista.”  
Etiopian evankelinen Meka-
ne Yesus -kirkko

taa meille viisautta ja kykyä 
ymmärtää Hänen Sanaansa.” 
TWR-Intia, hindi

”Kiitos Jumalalle siitä, että 
radiosta tulee kristillistä ohjel-
maa. Olen kuunnellut Toivoa 
naisille -ohjelmaa mielelläni ja 
erityisesti korona-aikana, kun 
kirkkoon ei ole päässyt. Kiitos 
Jumalalle, voin kuulla Hänen 
sanaansa myös Toivoa naisille 
-ohjelmasta.” TWR

  KAMBODŽA
Mies kiittää naistenohjelmasta 

”En ole kristitty, mutta kanavanne tekee 
minuun suuren vaikutuksen ja haluan kat-
soa sitä jatkuvasti. Katson ohjelmia salaa 
mieheltäni ja pojaltani. On paljon asioita, 
joita en vielä tiedä Jeesuksesta Kristuksesta 
ja haluan oppia lisää. Nautin ohjelmistanne 
enkä malta odottaa, mitä kaikkea tulen vie-
lä näkemään. Kiitos teille.” SAT-7 Türk

  TURKKI
Haluan katsoa ohjelmia 
jatkuvasti

”Hyvä opettaja, kiitos uutte-
rasta työstäsi, joka varmasti 
kantaa hedelmää. En ole 
korkeasti koulutettu ja kirjoit-
taminen on minulle vaikeaa, 
mutta olen oppinut sinulta 
paljon. Olet auttanut minua 
lukemaan ja opiskelemaan 

Raamattua. Minulla on yhä 
haasteita muistiinpanojen 
tekemisessä, mutta ym-
märrykseni Raamatusta on 
kohentunut huomattavasti. 
Olen varma, että myös muut 
opiskelijat ovat edistyneet 
samalla tavoin. Kiitos siis ko-

vasta työstäsi. 
Luotan siihen, 
että ne, jotka 
kyynelin kyl-
vävät, riemuiten korjaavat.” 
Kiinankielinen etäraamattu-
koulu, TWR

Lähetys käynnissä
Intia / Mongolia / 

Turkki / I
ran

Etiopia / Thaimaa / Venäj
ä / Marokko

Afganistan 
/ Japani /

 Kiina / Irak

Vain pieni osa kristillisten ohjelmien kuuntelijoista ja katsojista 
lähettää palautetta ohjelmantekijöille. Kirjeet, viestit, puhelinsoitot 
ja sosiaalisen median kommentit ovat kuitenkin kultakimpaleita. Ne 
todistavat medialähetystyön vaikuttavuudesta ja muistuttavat myös 

meitä, miksi teemme tätä työtä. Kristillisen ohjelman yleisö voi olla 
laaja, mutta ohjelma puhuttelee aina yhtä ihmistä kerrallaan. 

Olisi hienoa liittää palautteen oheen sen lähettäjän kuva, mutta se on 
vain harvoin mahdollista. Siksi käytämme palstalla kuvituskuvia.
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SAT-7 visar 
miljoner tittare 

kristen vardagstro

S
AT-7 kom till som en aha-upp-
levelse hos grundaren, britten 
Terry Ascott. Han kom till Mel-
lanöstern för att evangelisera ge-
nom tryckta medier. I Egypten, 

där han då verkade, insåg han snabbt att 
många inte ens kunde läsa. Men satellitteve 
fanns det i både plåtskjul och medelklass-
lägenheter. Visionen om en mediemission 
via satellitteve föddes. I dag är SAT-7 ett 
konglomerat med fyra kanaler på tre olika 
språk: arabiska, persiska och turkiska.

SAT-7 har fått erkännande för sin kultu-
rellt sensitiva approach och målmedvetna 
tillväxt av publik och program. I våras fick 
SAT-7 ett prestigefyllt internationellt pris 
för kristna medier från NRB (National Re-
ligious Broadcasters) vid en stor konferens 
i Texas.

– En orsak till det var säkert den nya 
satsningen på SAT-7 PLUS, en online vi-
deo-on-demandplattform för alla 3 språk-
grupper, säger Sansas medarbetare, tv-re-
gissören och producenten Mikael Tunér.

Han är glad över att servicen nu kan nå 
de erkänt teknikintresserade ungdomarna 
i regionen. Det finns också en mobilapp 
för PLUS.

– Att vi har alla program på vår egen 
server gör oss också oberoende av YouTu-
be.

– Med programmen vill vi visa att “så 
här tar vi hand om våra bröder och syst-
rar i tron”. Vi har även många tittare som 
inte är kristna, särskilt när det gäller barn-
programmen. Statistiken för SAT-7 PARS 

2020 redovisar över 30 000 kontakter om 
feedback, frågor eller önskan om förbön, 
säger han.

Jobbar globalt hemifrån

Mikael Tunér har följt med SAT-7:s fram-
gångsrika resa sedan år 2008. Han är upp-
vuxen i Afghanistan och brinner för den 
persiska publiken, särskilt dem som talar 
dari, ett språk 
han själv behärs-
kar.

– Jag kom in 
med det speci-
fika uppdraget 
att hjälpa SAT-7 
Pars att sätta igång den persiska studion i 
Limassol. Under den treårsperiod vi bodde 
på Cypern nådde vi målet att få igång de 
direktsända programmen.

Familjens kollektiva beslut var att där-
efter åka hem till Finland. Men Mikael 
funderade – kunde han fortsätta jobba för 
Sansa och SAT-7 hemifrån?

– Jag ville göra en insats för SAT-7 Pars, 
eftersom jag kunde resa och röra mig fria-
re än många av mina iranska kolleger, och 
nätverka med samarbetspartners och an-
dra kristna tevestudior, säger han.

Från och med 2012 har Tunér skött det 
pionjärarbetet i Sansas regi.

– Programledare har kunnat banda pro-
gram i nya partnersamarbeten med till ex-
empel Frank Mangs Center i Närpes och 
Ark Cinema i S:t Petersburg, säger Tunér.

Se, jag gör 
allting nytt

Musandiorrum que simus dolu-
ptam, cus acepudam facerero 

istiuntur? Aque, et, sed ut pliquaes 
vellest iberuptur reperi deni core-

ptio con comnia doluptat.

SAT-7 har hunnit få 25 år på nacken. Det är ett vitalt och unikt mediearbete 
på kristen grund. Också Sansa är aktivt med i arbetet

Nytt fält: Tadzjikistan
De senaste åren har Mikael Tunér fått upp 
ögonen för tadzjikerna, även de ett folk i den 
persiska språkfamiljen. Tadzjikernas språk-
variant skiljer sig något i uttal, men även för 
att den skrivs med kyrilliska bokstäver.

– Det fanns ju redan partners som kunde 
producera program på farsi, så jag ville satsa 
på en grupp som ingen gjort något för.

Han researchade och fick SAT-7:s välsig-
nelse att sätta 
igång. Tad-
zjikistan har 
ingen kristen 
urtradition 
som i områ-
den där till 

exempel den armeniska kyrkan verkat. Mika-
el Tunér uppfattar ändå en social acceptans, 
och kristna kan få officiell rätt att samlas i 
kyrkor. Trots att Tadzjikistan numera är en 
modern muslimsk stat är linjen strikt sekulär 
och motverkar aktivt islamisering. En sam-
hällsregel fick skäggprydda Tunér själv känna 
på när han åkte för att filma bildsättning till 
programmen:

– Jag blev genast bryskt stoppad och till-
frågad “varför har du skägg!”.

Män under 50 är nämligen förbjudna att 
odla långa skägg, som talibaner har. 

Läs mer om Sansas arbete på vår sajt! Det 
går också bra att kontakta Mikael Tunér för 
ett presentationsbesök på svenska. 

Text May Wikström

Mikael Tunér regisserar persiska teveprogram för SAT-7 Pars i samarbete med kristna 
tevestudior i olika länder. Fotograf Anne Tunér.

”JAG BLEV GENAST BRYSKT 
STOPPAD OCH TILLFRÅGAD 
VARFÖR HAR DU SKÄGG!”

I sin augustiledare reflekterar verksam-
hetsledare Arto Antturi över mediemissio-
nens framtid och tyngdpunkter. 

Uppenbarelsebokens citat i rubriken 
handlar om större saker än en tidningsför-
nyelse. För Sansas del är omgörningen ett led 
i flera förändringar. Den stora frågan lyder: 
Vad gör Gud i världen och till vilket förnyel-
searbete kallas Jesu efterföljare?

Enligt Antturi är det nödvändigt att fö-
rändras för att inte bli irrelevant. Samtidigt 
måste man hålla fast vid sin kallelse. Samti-
den har många utmaningar: västerländska 
ideal har fjärmat sig från kristendomen, och 
ordet mission likställs ofta med kolonialism. 
I medievärlden pågår fortfarande enorma 
omvälvningar. Artificiell intelligens och 
ständig övervakning vinner insteg. I den här 
omvärlden drar Sansa nu upp strategier för 
2021–2025, en period under vilken var femte 
medarbetare kommer att gå i pension. På 
hemmaplan är Sansas kontor till salu.

“Det är fel att inte förnyas. De som inte 
förändras upptäcker en dag att de har mist 
sin betydelse” skriver Antturi. Han betonar 
ändå vikten av att akta sig lika mycket för att 
inte envist hålla fast vid något bara för sakens 
skull som för att förhastat förändra fel saker.

Verksamhetsledaren lyfter fram tre leds-
tjärnor för Sansas mediearbete: effektivitet 
där arbetet riktas dit det bäst behövs, tillväxt 
för att organisationen ska kunna följa sin kal-
lelse, kunnande för att arbeta modigt. Sansas 
understödjare bjuds med i förbön och arbete 
och kan följa med också framöver i den för-
nyade Sansa-tidningen.

Trots förändringsvånda förändras evange-
liet inte – och uppgiften är densamma: “Men 
den som håller ut till slutet skall bli räddad. 
Och budskapet om riket skall förkunnas i 
hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla 
folk. Sedan skall slutet komma.” Matt 24:14

Översättning och referat May Wikström

Ibland reser Mikael Tunér till persiskspråkiga
länder för att filma bildsättning för sina teve-
program. År 2016 filmande han t.ex. bergs-
sjöar i Tadzjikistan med drönare för tadzjikiska 
musikvideor. Fotograf Johan Söderkvist.



Sansa    3130    Sansa 

Tapahtumia
ELOKUU
28.–29.8. SEINÄJOKI Medialähe-
tyspäivät 2021. Lisätietoa os. san-
sa.fi/tapahtumalive 

29.8. SEINÄJOKI Ylistaron kirkko, 
Lapuantie 138, klo 10 messu, saar-
na Marko Pihlajamaa. 

30.-31.8. LIEKSA seurakuntatalo, 
Mönninkatu 13, lähetystilaisuus, 
Sirpa Rissanen (ohjelma-aika tar-
kentuu).

SYYSKUU
1.9. PIRKKALA Pappilan rantatu-
pa, Pappilantie 63, klo 18 naisten 
ilta “Mitä nainen haluaa?”, Miia da 
Silva.

2.9. PIEKSÄMÄKI Uuden kirkon 
seurakuntakeskus, Keskuskatu 
27-31, lähetystilaisuus, Sirpa Ris-
sanen. (ohjelma-aika tarkentuu)
  
5.9. TAMPERE Hatanpään soutu-
keskus, Hatanpäänkatu 6, klo 11 
Run for Missions -juoksutapah-
tuma.

5.9. TUUSULA Kirkko, Kirkkotie 
34, klo 10 messu, saarna Elina Braz 
de Almeida. Messun jälkeen seu-
rakuntakeskuksella, Jokipaltio, 
Rykmentintie 34, klo 13 Vauhdik-
kaat iltapäiväkahvit, Elina Braz de 
Almeida sekä tanssiryhmä M18 
Kroatiasta.

7.9. HAMINA Johanneksen kirk-
ko, Raatihuoneentori 10, klo 18 lä-
hetysilta, Jaakko Rusama (Sansan 
hallituksen varapuheenjohtaja). 

11.9. MIKKELI Seurakuntakeskus, 
Savilahdenkatu 20, Mikkelin hiip-
pakunnallinen lähetysseminaari 
”Uskollisuus kannattaa”, mukana 
Mervi Viuhko ja Kati Lücke.

12.9. HYVINKÄÄ Kirkko, Hämeen-
katu 16, klo 17 Tuomasmessu, 
saarna Elina Braz de Almeida.

14.9. JÄRVENPÄÄ, Vanhakirkko, 
Kirkkotie 2, klo 14 Medialähetys-
piiri, Internet lähetystyön apuna 
ja Toivoa naisille -työ, Eeva ja Jari 
Vähäsarja.

15.9 VANTAA/Rekola Kirkko, Kus-
taantie 22A, klo 18-19.30 lähetysil-
ta, Medialähetystyö Intiassa, Timo 
Reuhkala 

26.9. HELSINKI/Pitäjänmäki 
Kirkko, Turkismiehenkuja 4, klo 
10 messu, saarna Arto Antturi. Klo 
11.30 kirkkokahvit  ja kirkkoherran 
kuvan julkistaminen, Antturi.  

27.9 KUOPIO, NNKY Saaran Kul-

ma, Torikatu 18, klo 13.00, Toivoa 
naisille-piirialoitus, Satu Hau-
ta-aho

30.9. HYVINKÄÄ Seurakuntakes-
kus, Hämeenkatu 16 ja sansa.
fi/tapahtumalive, klo 12.30-16, 
Uskomaton Intia - symposium 
kristinuskon tilanteesta Intiassa. 
Mukana mm. Mervi Viuhko, Arto 
Antturi, Timo Reuhkala, Satu Hau-
ta-aho ja Jyri Komulainen. 

LOKAKUU
3.10. HELSINKI/Mikael Agrico-
lan kirkko, Tehtaankatu 23, klo 
18 Tuomasmessu, saarna Arto 
Antturi.

3.10. LAHTI/Nastola Kirkko, 
Kukkastie 18, Sansan kirkkopyhä, 
klo 10 messu, saarna Arto Antturi. 
Messun jälkeen lounas ja päiväti-
laisuus seurakuntakodilla Immi-
läntie 2, Antturi.

7.10. JYVÄSKYLÄ/Säynätsalo 
Seurakuntakoti, Saarnatie 1, klo 
18 lähetysilta, Erkki Salo. Kriisi-
radiolaukun esittely. Tilaisuus on 
osa Säynätsalon alueseurakun-
nan lähetysviikon tapahtumia.  

Toivoa muurinkannattajalle –ta-
pahtuma/arabiankielisen työn 
viikonloppu 
8.10. KESKI-LAHTI Mukkulan 
kirkko, Kilpiäistentie 1, Naisten ilta 
klo 18, yhdessäoloa ja ruokailua, 
Marja-Liisa ja David Ezzine, Satu 
Hauta-aho.

10.10. KESKI-LAHTI Mukkulan 
kirkko, Kilpiäistentie 1, Messu klo 
10. Messun jälkeen arabiankieli-
nen perhetilaisuus kirkolla, Mar-
ja-Liisa ja David Ezzine. 

9.10. SUONENJOKI Kirkko, 
Asemakatu 13, klo 10 Lähetys-
työn mahdollisuudet uudessa 
ajassa -paneelikeskustelu, Satu 
Hauta-aho. Paneelikeskustelun 
jälkeen klo 11-14 Sansan työn esit-
telyä seurakuntakodilla, Siionin-
sillankatu 1, Satu Hauta-aho. 

10.10. SAVONLINNA/Kerimäki 
Kirkko, Hälväntie 1, klo 10 messu, 
saarna Arto Antturi. Messun jäl-
keen seurakuntakodilla, Urheilu-
kuja 2, klo 11.30 kirkkokahvit ja klo 
12 lähetystilaisuus, Antturi.  

10.10. TAMPERE/Tuomiokirk-
koseurakunta Kalevan kirkko, 
Liisanpuisto 1, klo 10 messu, saar-
na Marko Pihlajamaa. Messun jäl-
keen lähetystilaisuus, Ajankohtai-
sia terveisiä Sansasta, Pihlajamaa.  

10.10. KOUVOLA Keskuskirkko, 
Marjoniementie 5, klo 10 messu, 
saarna Timo Reuhkala. Messun 
jälkeen Sansan ja ELY:n yhteinen 
lähetysjuhla, Antero Rasilainen 
ELY ja Timo Reuhkala Sansa.  

10.10. VIHTI kirkko, Kirkkotie 1, 
klo 10 messu, keskustelusaarna 
Mikael Tunér, kirkkokahvit ja lä-
hetystilaisuus kirkossa messun 
jälkeen, Tunér.  

12.10. JÄRVENPÄÄ Vanhakirkko 
(Oliivi), Kirkkotie 2, klo 14 Medi-
alähetyspiiri, Merkittäviä hetkiä 
Sansan toiminnanjohtajan Juha 
Auvisen työsaralta. Kooste Lähe-
tyskiihdyttämöstä.

13.10. PIHLAJAVESI Pihlaistupa, 
Koipikankaantie 1066, klo 11 lähe-
tystilaisuus, Eila Murphy.

14.10. KEURUU Lähimmäisen 
tupa, Kippavuorentie 14, klo 11 lä-
hetystilaisuus, Eila Murphy.

15.10. HELSINKI/Myllypuron 
kirkko, Neulapadontie 12, klo 18 
Armon ilta, puhe Arto Antturi.

18.10. LAHTI/Laune Kirkko, 
Tapparakatu 22, klo 18 Miesten 
ilta, Medialähetystyön aika, Arto 
Antturi.

26.10. JÄRVENPÄÄ Vanhakirkko 
(Oliivi), Kirkkotie 2, klo 14 Media-
lähetyspiiri, Median siivin maail-
malle, David ja Marja-Liisa Ezzine 
(seniorit). 

27.10. JYVÄSKYLÄ Silmu, Kilpi-
senkatu 8, klo 18 Maailma silmus-
sa –ilta, Eila Murphy.

28.10. HAAPAMÄKI Haapatupa, 

KATSO 
IHMISTÄ

Kaipaus on 
muutoksen alku

Sakkeus oli 
pieni, mutta 
sydän oli suuri

”Sakkeus sanoi Herralle
kaikkien kuullen: »Herra,
näin minä teen: puolet
omaisuudestani annan köy-
hille, ja keneltä olen liikaa 
kiskonut, sille maksan nelin-
kertaisesti takaisin.” 
Luukas 19:8

Luopuminen toisten ja evan-
keliumin hyväksi on kaunis 
ja arvokas kyky.

Kevään SAT-7-keräykset tuottivat yli 
115 000 euroa
Sansan kevätkeräys SAT-7:n sa-
telliittitelevisiotyölle tuotti reilut 
62 000 euroa. Poikkeusaikojen 
kirkkokolehdin korvaavat toimet 
tuottivat samalle kohteelle yli  
52 000. Vaikka jälkimmäinen luke-
ma on puolet normaalin vuoden 
kirkkokolehdista, voimme olla 
kohtuullisen iloisia saavutettuam-
me yli puolet tavoitteestamme 
haastavina aikoina. SAT-7:n esil-
läpito jatkui Arto Antturin merkki-
päiväkeräyksenä lastenohjelmien 

tuottamiseen. Antturin keräys 
saikin runsasta vastakaikua, tuot-
taen Sansan historian suurimman 
merkkipäiväkeräyssaldon: n. 7000 
euroa. Kaikki ylläolevat varat käy-
tetään kristilliseen televisiotyö-
hön Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Keski-Aasiassa. Kiitämme run-
saasti lahjoituksista. 
Lisätietoja SAT-7-työstä sekä lah-
joitusmahdollisuus:         sansa.fi/
lahjoituskohteet/sat-7

Viitenumerot

Katso ihmistä -video Kuukausilahjoitus
Joka kuukausu julkaisemme uuden 
videon Katso ihmistä -teemalla. 
Videoiden kautta näemme, mitä 
hyvää kristillinen mediatyö saa ai-
kaan. Katso uusin video:
       sansa.fi/vuositeema

Helpoin tapa tehdä lähetystyötä 
jatkuvasti on kuukausilahjoitta-
minen. Tee sopimus haluamalle-
si lahjoituskohteelle osoitteessa 
sansa.fi/kuukausilahjoitus.

Viitenumeroluettelo on saatavilla netissä 
sansa.fi/viitenumerot tai tilattavissa postitse,
puh. 019 457 7700.

Tärkeimmät viitteet:
2222 33338   Sansan mediatyön yleiskannatus
7777 10092   Katso ihmistä! -mediatyö globaalisti
2222 11004   Intian radio-ohjelmat (kesäkeräys)
7111 00710   Mediatyö Kaakkois-Aasiassa (syyskeräys)

sansa.fi/kuukausi-
lahjoitus

Lähetin ystäväksi?
Lähetys- ja projektityöntekijöil-
lemme on tärkeää tulla ystävien 
lähettämäksi ja saada samalla 
rukoustukea. 
Tule ystäväksi ja tukijaksi!

      sansa.fi/ystäväkirje

Pohjois-Thaimaassa asuva perheellinen Mu Ling kuu-
luu shan-heimoon. Mu kaipasi elämäänsä muutosta ja 
hän etsi buddhalaisista opetuksista jotain, mikä tyydyt-

täisi hänen sisäisen kaipuunsa. Mu kuunteli buddhalaista 
opetusta ja tuli pudottaneeksi kasettisoittimen lattialle. 

Kasetti hiljeni, mutta radio meni päälle ja sieltä alkoi 
kuulua kristillistä ohjelmaa. Neljä vuotta Mu kuunteli 
FEBC:n lähettämiä ohjelmia ja vakuuttui, että Jumala 

täyttää hänen kaipuunsa.
Shan-heimo on ollut kauan ”tavoittamaton” kansa. Nyt 
radio on mahdollistanut heidänkin tavoittamisensa. Ta-
voita Jumalaa kaipaavia lahjoittamalla syyskeräykseen.

 sansa.fi/lahjoita
 MobilePay 44744
 Tilinumero: FI 37 5062 0320 0320 18 
 viitenumero 7111 00710
 Puhelin 0600 18808, veloitus 15,23 + pvm.

AUTA  
muutoksessa 

LAHJOITA

Keräyslupa: 
Manner-Suomi 
RA/2020/1017. 

Voimassa 01.01.2021 
alkaen.

HUOM! Muutokset mahdollisia. Löydä ajantasaiset tapahtuma- ja 
vierailutiedot nettisivuiltamme osoitteesta: sansa.fi/tapahtumat

Riihontie 16, klo 11  lähetystilai-
suus, Eila Murphy. 

30.10. PIRKKALA Kirkko, Arokuja 
8, Toivoa naisille -työn konferens-
si, alkaen klo 9.30. Mukana Toivoa 
naisille -työn kansainvälinen 
johtaja Peggy Banks sekä Euroo-
pan, Keski-Aasian, Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan Toivoa naisille 
-työn koordinaattori Miia da Silva, 
Suomen Toivoa naisille -työryh-
mä sekä Pirkkalan seurakunnan 
työntekijöitä ja vapaaehtoisia. 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
toivoanaisille.fi  

31.10 ÄÄNEKOSKI Kirkko ja seu-
rakuntakeskus, Vellamontie 1, Toi-
voa naisille -työn konferenssi al-
kaen klo 10 messu, klo 12.30 juhla. 
Mukana Toivoa naisille -työn kan-
sainvälinen johtaja Peggy Banks 
sekä Euroopan, Keski-Aasian, Lä-
hi-idän ja Pohjois-Afrikan Toivoa 
naisille -työn koordinaattori Miia 
da Silva, Suomen Toivoa naisille 
-työryhmä sekä Äänekosken seu-
rakunnan työntekijöitä ja vapaa-
ehtoisia.  Lisätietoa ja ilmoittautu-
minen: toivoanaisille.fi  

MARRASKUU
4.11. HARJAVALTA Seurakuntata-
lo, Kirkkokatu 3, Klo 10 Internet lä-
hetystyön apuna ja Toivoa naisille 
-työ, Eeva ja Jari Vähäsarja.

7.11. SEINÄJOKI/Alueseura-
kunta Lakeuden Risti, Koulukatu 
24, klo 10 Sansan ja ELY:n messu, 
saarna Arto Antturi. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja klo 12 lähe-
tysseurat, Antturi. 

KOKOUSKUTSU Sansan jäsenille

Medialähetys Sanansaattajat ry:n sääntömääräinen 
syyskokous lauantaina 20.11.2021 klo 14 Hyvinkään 
seurakuntakeskuksessa

Kokouksen asialista: 
  vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 

     liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2022
  hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
  hallituksen valintaa valmistelevan työryhmän valinta

     tilintarkastajien valinta
  sääntömuutosasia: etäosallistumisen mahdollistaminen 
  yhdistyksen kokouksiin
  sääntömuutosasia: hallitukselle oikeus kiinteistön luovutukseen
  muut mahdolliset keskusteluasiat

Varsinaisille jäsenille lähetetään kokouskutsu ja valtakirjapohja vielä 
erikseen lähempänä kokousta.

Arto Antturi
toiminnanjohtaja



Medialähetyspäivät
28.-29.8.2021 Seinäjoki

Roots 
Apostles

Ollahan Herran hallus

Tanssiryhmä
M18

Simo
Peura

Nina
Åström

Ohjelmassa on monipuolinen kattaus lähetystyöstä maailman eri puolilta, 
tarinoita, keskustelua ja loistavaa musiikkia. 
Pääset mukaan suoran nettilähetyksen kautta sansa.fi/tapahtumalive. 
Osa ohjelmaa on kuunneltavissa Radio Dein taajuudella.

Tervetuloa, 
medialähetystyön 

sykkeeseen!


