
 

 

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 

(Sansa) 

Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää 

p. 019 457 7700, arkisin kello 10–15 

sansa@sansa.fi, henkilökohtaiset sähkö-

postit: etunimi.sukunimi@sansa.fi, sansa.fi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEYS MUODOSTETTU - 

MEDIALÄHETYKSEN ELOPÄIVÄT 

LOHJALLA (VIVAMO)  

18.-20.8.2017  
Päivillä kohtaaminen ja keskinäisen yhteyden 

kokeminen ovat keskiössä. Tarjolla on 

ravitsevaa raamattuopetusta ja tasokasta 

musiikkia. Lisäksi esillä ovat Kiinan-työ ja 

reformaation merkkivuoden teemat. 

Kirkkohallituksesta lauantaina mukana on 

reformaation merkkivuoden koordinaattori 

Timo-Matti Haapiainen. Kiina-teeman 

asiantuntijana mm. professori Miikka 

Ruokanen. Sunnuntain messussa saarnaa 

kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama.  

Majoitus- ja ruokailuvaraukset Vivamoon 7.8. 

mennessä 0207 681 760, vivamo@sana.fi. 

Lisätietoja Sansasta 019 457 7700, 

sansa@sansa.fi 

SYKSYN 2017 ALUETAPAHTUMAT 
Oulu 

la 23.9. klo 9.30-15 keskustan srk-talo  

Medialähetyspäivä 

SAT-7 Pars-kanavalta Parastoo Poortaheri 

Sansasta Arja Savuoja 

Järjestävät: Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja 

Sansa 

Jyväskylä  

su 24.9. klo 10-16 Palokan kirkko  

Muuttuva media tavoittaa 

Sansasta Satu Hauta-aho ja Mervi Viuhko 

Järjestävät: Jyväskylän seurakunta ja Sansa 

 

Tampere 

la 30.9. klo 13-17 Nekalan srk-talo  

Jäikö uskonpuhdistus kesken? 

Sansasta Marko Pihlajamaa 

Järjestävät: Tampereen hiippakunta, 

Tampereen eteläinen seurakunta ja Sansa 

 

KEVÄTKERÄYS AUTTAA 

PUNAKHMERIEN TRAUMOISTA 

KÄRSIVIÄ KAMBODŽALAISIA 

Kambodžan asukkaista monet kärsivät 

edelleen punakhmerien aiheuttamista 

traumoista. Vuosina 1975–78 Pol Potin 

hirmuhallinto tuhosi ihmisiä, kulttuuria ja 

maata. Sansan kevätkeräys suuntautuu  

16 miljoonan asukkaan Kambodžaan ja 

khmerinkieliseen radiotyöhön. Maan 

synkkä historia on taustana kristillisen 

Krusa FM -radioaseman olemassaololle. 

Krusa on khmerin kieltä ja tarkoittaa 

perhettä. Sansan yhteistyöradioasema 

lähettää ohjelmia khmerin kielellä noin 8 

miljoonalle ihmiselle pääkaupunki Phnom 

Penhin ympäristössä. 

Krusa FM:n näkynä on välittää Jumalan 

rakkautta niin, että yksittäiset ihmiset ja 

kokonaiset perheet eheytyvät menneisyy-

den haavoista ja saavat tulevaisuuden 

toivon. Radioasema on osa kansainvälistä 

Far East Broadcasting Companya 
(FEBCambodia). Lue lisää sansa.fi. 

Auta kambodžalaisia eheytymään ja 

lahjoita! 

Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18 

Viite: 7111 05045 

Lahjoituspuhelin: 0600 18808, puhelun 

hinta 15,36€ + pvm/puhelu 

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015-7935, 

voimassa 1.1.2016–31.12.2020, Poliisihallitus 

2.11.2015. Kerätyt varat käytetään vuosien 

2016–2022 aikana medialähetystyöhön 

(kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja 

lähettämiseen, internetin ja muiden sähköisten 

välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla 

sekä kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja 

lähettämiseen Suomessa. 

 

SANSAN UUTISIA 
KEVÄT / KESÄ 2017 

https://sansa.fi/lahjoituskohteet/yhteys-muodostettu-kambodzaan/
https://sansa.fi/lahjoituskohteet/yhteys-muodostettu-kambodzaan/


 

 

 

SANSA VAHVASTI MUKANA 
TURUN KIRKKOPÄIVILLÄ 
 

Millainen voi olla moniääninen ja moni-

osaajien seurakunta? Perjantaina 19.5. 

klo 11-12.30 "Vapaaehtoisuus - 

Reformaatio 2.0?" -seminaarissa Englannin 

anglikaanikirkon kirkkoherra Dick Lewis 

alustaa aiheesta "Toisenlainen tapa olla 

kirkko". Paneelissa keskustelemassa Dickin 

kanssa ovat mm. Helsingin Pitäjänmäen 

seurakunnan kirkkoherra Arto Antturi,  

Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax ja Turun 

Mikaelinseurakunnan musiikkievankelista 

Jippu. Aiheesta käytävän paneelin 

puheenjohtajana toimii Suomen Punaisen 

Ristin kehitysjohtaja Tapani Tulkki. 

Seminaarin luotsaavat verkostotoiminnan 

johtaja Mervi Viuhko Sansasta ja tuottaja 

Ilkka Kalmanlehto Kirkkopalveluista. 

 
Perjantai 19.5. klo 15.00 Satelliittitelevisio 

– uusi Betlehemin tähti osuudessa tapaat 

SAT-7 Kidsillä nähtävän Miksi on näin? -

ohjelman tuottajan ja juontajan, egypti-

läisen Essam Nagyn. Hänen roolihah-

monsa on Mr. Know, Herra Tietävä, joka 

vastaa lapsilta tulleisiin kysymyksiin ja 

kertoo heille Jeesuksesta. ”Uskon, että 

voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta 

Lähi-itään lapsi kerrallaan. Katsojat oppivat 

rakastavasta ja anteeksiantavasta 

Jumalasta, ja samalla he oppivat itsekin 

antamaan anteeksi. Lähi-idällä on toivoa, 

jos voimme kylvää lapsiin rakkauden 

siemeniä”. 

 

 

 

 

Sansan tv-tuottaja Mikael Tunér kuljettaa 

Kirkkopäivä-kävijät modernin lähetystyön 

maailmaan. Tunér toimii SAT-7:n farsin-

kielisen kanavan työssä Suomesta käsin. 

Kristillinen satelliittitelevisio SAT-7 tuottaa 

ohjelmia farsin, turkin ja arabian kielillä.  

 

Kirkkopäivien Raamattu 2020 -raamattu-

akatemiassa opetetaan koko Raamattu läpi 

kahdessa neljän tunnin opetuskokonai-

suudessa. Jeremian kirjasta opettaa pe 

19.5. klo 16-16.30 Sansan va. sidos-

ryhmäpäällikkö, pastori Anitta Vuorela. 

 

Yhteistyöjärjestö M18 Kroatiasta esiintyy 

perjantaina ja lauantaina. Lisäksi Sansan 

mediatiimi tuottaa juttuja päiviltä. Sansan 

piste löytyy myös Logomon kirkkotorilta.  

 

TIINA VIRTANEN LÄHETIKSI TWR-
EUROPELLE HOLLANTIIN 
 
Sansan materiaalikoordinaattori ja aiemmin 

lähetti, HSO-sihteeri Tiina Virtanen 

lähetetään vuoden 2017 lopulla kolmen 

vuoden työkaudelle medialähetysjärjestö 

TWR-Europen palvelukseen Hollantiin. 

Tiina aloitti Sansassa juuri Hollannissa v. 

1985 ja on sen jälkeen ollut Sansan kautta 

eri vaiheissa työssä myös Englannissa, 

Monacossa ja Kyproksella sekä viimeiset 

seitsemän vuotta Hyvinkäällä. Tuleva työ 

keskittyy sekä eri kielisten ohjelmien, 

lähetysaikataulujen että kumppaniyhteis-

työn hallintoon.  

 

Nimikkosopimusasioissa lisätietoja va. 

yhteyspäällikkö Tea Rasi, tea.rasi@sansa.fi 

 

 

 

 

KANSAINVÄLINEN TOIVOA 
NAISILLE/HANNA-TYÖ  
20 VUOTTA 

Tänä vuonna 20 vuotta toiminut 
kansainvälinen Hanna-rukousliike (Project 
Hannah) sai noin vuosi sitten uuden 
johtajan Peggy Banksin, kun liikkeen 
perustaja Marli Spieker jäi eläkkeelle. 
Banks tulee päävieraaksi Uskomaton 
nainen -konferenssiin, joka pidetään 
Pirkkalassa la 18.11.2017. Laittakaa jo nyt 

päivä kalenteriin ja tulkaa suurella joukolla 
mukaan. Konferenssin oma sivu avataan 
Sansan nettisivustoon vielä toukokuussa. 

 

Peggy Banksin johdolla rukousliikkeen 
brändiä on uudistettu. Nimi on nyt Women 
of Hope. Nimi on sama kuin liikkeeseen 
oleellisena osana kuuluvilla naisille suunna-
tuilla radio-ohjelmilla. Suomessa käytämme 
nyt nimeä Toivoa naisille/Hanna-työ. 
Samalla uudistettiin myös liikkeen logo. 
Siinä on kolme sydäntä kertomassa 
rukousyhteydestä toisiin ihmisiin ja 
Jumalaan. Toivomme, että seurakuntien 
Toivoa naisille/Hanna-työn nettisivut 
päivitetään uuden brändin ja nimen 
mukaisiksi. Siirtymäaikaa on tämä 
vuosi. Uusi logo on imuroitavissa Sansan 
mediapankista: 
https://sansa.fi/mediat/toivoa-naisille-tyon-
tunnukset-suomi/ 

 

JUOKSE LÄHETYKSELLE RUN 

FOR MISSIONS -JUOKSUHAASTE 

Sansa haastaa seurakuntia ja lähetys-

järjestöjä yhteistoimintaan Run for Missions 

juoksu- ja varainhankintahaasteen kautta. 

Mukaan pääsee keräämällä 10 km juokse-

maan pystyvän 4 hengen viestijoukkueen 

tai ilmoittautumalla yksilönä. 

 

Joukkue saa ilmoittautumisensa jälkeen 

oman nettisivun, viitenumeron ja kannus-

tusesitteen, joita joukkue jakaa ystävilleen. 

Näin joukkue kerää kannustuslahjoituksia 

valitsemalleen kohteelle. Kukin järjestö 

miettii miten kerää varoja järjestönsä työlle 

juoksijoiden kautta. Samalla luodaan iloista 

mieltä ja lisätään kuntoa seurakuntalaisille 

ja lähetysjärjestöjen väelle sekä tehdään 

kirkon lähetystyötä tunnetuksi.  

 

 

 

Juoksu tapahtuu Tampereen Maratonin 

yhteydessä la 16.9.2017 klo 11.00 alkaen. 

Tapahtumassa juoksijoita yhdistää tiimi-

kohtainen lähetyspaita. 

 

Tulkaa joukolla mukaan iloisen lähetys-

mielen juoksuhaastetapahtumaan kerää-

mään kuntoilemalla varoja lähetykselle. 

Juoksun jälkeen on lähetysjärjestöjen 

yhteinen After run -tapahtuma. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 25.6. 

mennessä: sansa.fi/juoksuhaaste 
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