
Kohti toivoa 
-kesäkeräys Aasiaan 
vähentää huolta 
lähetystyöstä
Kristityksi tuleminen ja kristittynä 
eläminen ei ole helppoa kaikkialla 
Indonesiassa. Sansan kesäkeräyk-
sellä kerätään varoja mm. yhteis-
työkumppanimme FEBC:n (Far East 
Broadcasting Company) mediatyö-
hön ja -koulutukseen Indonesiassa ja 
muualla Aasiassa.

”Minulla on huoli lähetystyöstä. 
Meidän tulee toimia nopeasti, 
jos haluamme, että evankeliumi 
Jeesuksesta leviää, sillä me kristityt 
emme ole ainoita, jotka teemme lä-
hetystyötä”, linjaa Farida Sukendro, 
Heartline Academyn koulutusjohtaja 
FEBC-Indonesiasta ja jatkaa
”Haluan lisätä radion vaikuttavuutta 
ja kouluttaa uusia ohjelmantekijöitä, 
jotta kuuntelijat saavat totuudenmu-
kaisen pohjan elämälleen”.

Auta ja osallistu Sansan keräykseen

Farida Sukendro unelmoi, että 
radio-ohjelmat kannustavat kuun-
telijoita henkilökohtaiseen uskoon, 
kasvattavat kristittynä ja rohkaisevat 
palvelustyöhön. Auta Faridaa toteut-
tamaan unelmansa. Älä jätä huomi-
seen sitä, minkä voit tehdä tänään.  
Sansan kesäkeräyksellä kerätään 
varoja mm. yhteistyökumppanimme 
FEBC:n mediatyöhön ja -koulu-
tukseen Indonesiassa ja muualla 
Aasiassa.

Katso takasivu tai lahjoita netissä 
www.sansa.fi.                                                                                     

Tilaa tekninen T-paita 
kesään ja urheiluun! 
Paita siirtää hyvin kosteutta ja kuivuu 
nopeasti. Saatavana Sansan tai Hanna-työn 
logolla ja Hope on Air -tekstillä. Väreinä val-
koinen ja punainen. Hinta 17 € + toimitus-
maksu, www.lahetyskauppa.fi. Toimitetaan 
elokuussa.  
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Lähetys  käynnissä.Medialähetys Sanansaattajat
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Tämä juttu on meille!

Kun kambodžalainen avaa radiostaan 
Perheradion (Krusa FM) kanavan, mikä saa 
hänet jäämään ohjelman ääreen ja kuun-
telemaan? Ohjelma antaa neuvoja hyvään 
elämään, auttaa tuntemaan Jeesusta, opettaa 
rukoilemaan ja musiikki on hyvää.

Ohjelman sisällön on saatava aikaan myön-
teinen tunne ja sen on kosketettava. Kenties 
kuuntelija on ’osunut’ kanavalle juuri silloin, 
kun siellä on käsitelty ratkaisumalleja hänen 
ongelmaansa. Ohjelman on tultava niin lähelle, 
että kuuntelija voi todeta: tämä juttu on meille!

Mieheni oli väkivaltainen. Rukoilin omaa jumalaani, mutta se ei auttanut. Etsin radiosta 
jotain ja löysin buddhalaisen kanavan. En halunnut kuunnella sitä. Sitten löysin kristilli-
sen perheradion. Ohjelmassa sanottiin, että perhe- ja muu väkivalta on väärin. Se kosketti 
minua. Toisena päivänä sain miehenikin kuuntelemaan samaa kanavaa. Viikon kuluttua 
etsimme kirkon ja saimme ottaa Jeesuksen sydämeemme. 
Kuuntelijapalaute

Yhteistyökumppanimme FEBC Kambodža lähettää päivittäin kristillistä ohjelmaa yli kym-
menen miljoonan ihmisen ulottuville. Tämä on noin kaksi kolmasosaa koko Kambodžan 
väestöstä, josta suurin osa on buddhalaisia. Kristilliset ohjelmat ovat suosittuja ja niiden 
vaikutus näkyy laajemminkin yhteiskunnassa, esimerkiksi perheväkivalta on vähentynyt 
ja papit saavat ideoita omiin puheisiinsa. Ohjelmien hyvä kuuluvuus tekee kuuntelemi-
sesta helppoa.

Nuorilla kännykkä korvaa radion 

Kaupungistumisen kiihtyessä median käyttökin muuttuu – yksityistyy. Kambodžassa joka 
kolmannella on älykännykkä ja varsinkin nuorille kännykkä on yleisin tapa mennä inter-
netiin. Kännykällä voi kuunnella myös radiota, joten sen kautta evankeliuminkin ääreen 
saadaan uusia ihmisiä.



Verkot syvään veteen

Luukkaan evankeliumin viidennessä luvussa kerrotaan 
Gennesaretinjärven kalastajien ja Jeesuksen kohtaamisesta. 
Kalastajat olivat uurastaneet koko yön saamatta saalista. 
Jeesus sanoi Simonille: ”Souda vene syvään veteen, laske-
kaa sinne verkkonne.” Tuloksena oli niin suuri kalansaalis, 
että verkot repeilivät ja veneet olivat upota.

Medialähetystyö on verkkojen laskemista. Sähköisen 
tietoverkon, internetin, välityksellä yhä useampi voi kuulla 
Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksesta. Esimerkiksi 259 
miljoonasta indonesialaisesta yli 88 miljoonaa käyttää in-
ternetiä perinteisesti ja 64 miljoonaa kännykän tai tabletin 
kautta. Muun mediatyön ohella Sansa tukee siellä myös 
radio- ja mediakoulutusta teologisissa seminaareissa, jotta 
kirkoilla olisi osaavia työntekijöitä. 

Jeesus sanoo kutsuansa seuraaville kuten Simonille: ”Älä 
pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.” Hän 
katsoo myös meidät arvollisiksi työhönsä esirukoilijoina, 
lahjoittajina, lähettäjinä ja lähetystyöntekijöinä. 

Siunattua kesää!                                                                                                                                           
                                                                           

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

Kevätkeräys tuotti lähes 
60 000 euroa 

Sansan kevätkeräys Kohti toivoa SAT-7 
Parsin kanssa tuotti lähes 60 000 
euroa. Keräyksen tuotto käytetään 
SAT-7 Parsin ja muiden SAT-7-kanavien 
tv-ohjelmien tukemiseksi Lähi-itään, 
Pohjois-Afrikkaan ja Keski-Aasiaan. 
Keräyskulut olivat 5,2 prosenttia. 

Olemme kiitollisia Jumalalle jokai-
sesta lahjoittajasta ja lahjasta! 

Lappeenrannan 
Medialähetyspäivillä 
21. – 22.5. siunattiin 
työntekijöitä

Piispanmessussa Lappeen Marian kir-
kossa siunattiin neljä Sansan lähetys-
työntekijää ja yksi vapaaehtoinen alue-
työntekijä: BA ja yo-merkonomi Sirpa 
Rissanen SAT-7:n hankehallintoon 
Kyprokselle, mediatutkija ja filosofian 
tohtori Eila Murphy tutkimustyöhön 
FEBC Internationalin palvelukseen. 
Erityisopettaja Eeva Vähäsarja ja diplo-
mi-insinööri Jari Vähäsarja siunattiin 
toiselle työkaudelle TWR-Euroopan 
palvelukseen Itävaltaan ja lisäksi 
siunattiin Pirjo Antila vapaaehtoisek-
si aluetyöntekijäksi . Työntekijöiden 
siunaamisen toimitti Mikkelin hiippa-
kunnan piispa Seppo Häkkinen.
 
 

MedialähetysjohtajaltaLähetysuutisia

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy syyskuussa.

Tiesitkö, että vuonna 2015 Sansan medialähetystyö oli yli 2 miljardin 
ihmisen ulottuvilla? Että vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä tuettiin entistä 
enemmän ja työtä Lähi-idässä ja Aasiassa lisättiin? Tiesitkö, että Sansan 
työtä tekee 37 työntekijää ja Suomessa melkein 400 vapaaehtoista?

Sansan vuosikertomuksesta on julkaistu napakka lyhennelmä. Lue katsaus 
2015: http://sansa.fi/voit-lukea-sansan-tyosta/

”Aurinko armas valollansa
sai uuden päivän heräämään,
ja kaiken maan se loistollansa
taas nosti uuteen elämään.”
Virsi 540:1

Kuvat: 
Sansan kuva-arkisto 
ellei toisin mainita.

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.youtube.com/sansatv



Sanan koskettamat

Palautteita

Kuvat: 
Sansan kuva-arkisto 
ellei toisin mainita.

Kuuntelijoiden palautteita:

Lähetys käynnissä

”Sen jälkeen kun käännyin kristityksi, vanhempani ja sukulaiseni 
eivät enää hyväksy minua. He jopa lyövät minua. Ennen olin per-
heenjäsen, tytär, ja nyt he katsovat minua kuin muukalaista. Tämä 
haastaa uskoni, mutta toisaalta iloitsen, että nyt olen osa Jumalan 
perhettä. Jeesus on maksanut hinnan minunkin elämästäni, 
eivätkä omat kärsimykseni ole verrattavissa hänen kärsimyksiinsä. 
Kiitos, että uskollisesti lähetätte ohjelmia radiosta. Ohjelmanne 
ovat vastaus rukouksiimme. Oma perheeni ymmärtää, miten ihana 
on olla osallinen Jumalan rakkaudesta. Saamme rakkautta, vahvis-
tusta ja rohkaisua Jumalalta.” Indonesia

”Ohjelmanne tuntuvat tulevan suoraan taivaasta. Se, mitä kuulen 
niistä, on aivan erilaista kuin mitä olen oppinut omassa uskonnossani. 
Toivoisin, että minua kohdeltaisiin sillä tavoin, kuin ohjelmissanne 
kerrotaan ja haluaisin kasvattaa lapseni, niin kuin te opetatte. Pidän 
Jeesuksesta. Minua pelottaa kertoa tämä, sillä jos muut saisivat tietää, 
minut tapettaisiin, mutta silti pidän Jeesuksesta:”
Arabiankielisen NTL-ohjelman kuuntelija 

”Vaikka emme olekaan kristittyjä, meistä on 
kiva kuunnella kristillistä opetusta radiosta. 
Perheradio auttaa opettaa meitä rakastamaan 
toisiamme ja kasvattamaan lapsemme hyvälle 
tielle. Kristillinen opetus on hyväksi” 
Krusa-FM, Kambodža 



Tartu 
haasteeseen!

Kohti toivoa -kesäkeräyksellä 
evankeliumin iloa Indonesiaan 
ja muualle Aasiaan
Kiitos, jos olet jo lahjoittanut tähän keräykseen, Jumala sinua 
ja lahjaasi siunatkoon!
 Indonesiassa on enemmän muslimeja kuin missään muussa 
maassa. Tällä hetkellä kristittyjä on väestöstä noin 10 prosenttia.                                                                                                                                       
 Evankeliumia saa Indonesiassa julistaa laillisesti radion väli-
tyksellä. Sansan yhteistyökumppani FEBC (Far East Broadcasting 
Company) lähettää ohjelmia, joita kuuntelevat muutkin kuin 
kristityt. 
 Kesäkeräyksen tavoite on 100 000 euroa ja nyt olemme saa-
neet kerättyä vajaat 40 000 euroa. Voitko auttaa meitä tavoit-
teen saavuttamisessa? Lahjoita nyt. Kiitos lahjastasi!

2222 33338 Mediatyön yleiskannatus
7111 01007 Teemavuosi 2016 Kohti toivoa - keräys

INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11033 Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
2222 11046 Gujaratinkielinen NTL
2222 11088 Hindinkielinen NTL
2222 11114 Oriyankielinen NTL
2222 11101 Intian tv-ohjelmat

AASIAN RADIOTYÖ:
2222 12003 Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100 Indonesian jaavankielinen NTL
2222 12139 Indonesiankielinen NTL
2222 12207 Kambodžan khmerinkielinen NTL
2222 12210 Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002 Kiinan ohjelmat
2222 18007 Mongolian ohjelmat
2222 12142 Thaimaan ohjelmat
2222 12155 Japanin ohjelmat

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA KESKI-AASIAN 
MEDIATYÖ:
2222 22103 Studio Al Morsal
2222 14001 Lähi-idän radio-ohjelmat (arabia)
2222 14108 Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14205 Israelin multimediaohjelmat,
Caspari-keskus (venäjä)
2222 14056 Lähi-idän naisten tv-ohjelma
(arabia)

2222 14069 David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten 
tv-ohjelmat
2222 15107 SAT-7 Pars, farsinkieliset aikuisten
opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen NTL

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö

PROJEKTIT:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luteri-
laiset kirkot

LÄHETIT:
4444 10010 Ezzinet
4444 10023 Murphy
4444 20026 Tapio
4444 20055 Braz de Almeida
4444 20042 Kroatian työ yleisesti
5555 31008 Kroatian kummitoiminta

4444 10049 Tunér
4444 10052 Chughit
4444 10065 Vähäsarjat
4444 10078 Rissanen

KOTIMAANTYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
1111 31101 Testamenttitulot
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
4444 40035 Vaittinen
4444 40048 Erelä

SEURAKUNTIEN LAHJOITUKSET:
Kullekin seurakunnalle on oma viitenumero,  
katso www.sansa.fi
 

HINTAESIMERKKEJÄ:
Yhden radio-ohjelman hinta on 130 euroa ja paikallis-
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian, 
Mongolian, Kambodzhan, Thaimaan ohjelmat). 

Inkerin kirkon radio-ohjelmat ovat 50 euroa. 

Suomenkielisen Raamattu kannesta kanteen -ohjelman 
hinta on 150 €  (15 min). Yhden tv-ohjelman hinta on 
300 euroa. 

Lisätietoa radio- ja tv-ohjelmista sekä viitenumeroiden 
käytöstä antaa Pirjo Hyövälti, puh. 050 564 3541, 
pirjo.hyovalti@sansa.fi

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 7111 20101

LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
Puhelun hinta on 15,36 € 
+ pvm / puhelu.

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Herra, auta minua näkemään iloa ja 
kiitosaiheita siellä, mitkä tuntuvat 
itsestäänselvyyksiltä. Saan elää 
pelotta kristittynä, nähdä kädenjäl-
kesi luonnossa ja jakaa elämääni 
läheisten kanssa. Auta, että osaisin 
itsekin olla siunaukseksi muille. 
Aamen.

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18
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Seurakunta

Käyttötarkoitus

Posti nro

Lähiosoite

Käyttötarkoitus  
Användningsändamål

Postitoimipaikka

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttö-
tarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita 
osoitteesi ja seurakuntasi.

OHJE


