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NUORET + MEDIA + LÄHETYSTYÖ 
= SUMMER MISSION SCHOOL 

Summer Mission School, SMS on neljän 
viikon mittainen mediapainotteinen kesä-
koulu Kroatiassa. Koulun tai oikeastaan 
leirin järjestäjinä ovat Sansa, kansain-
välinen nuorten ryhmä M18 ja Kutinan 
evankelinen seurakunta. SMS:n tavoitteena 
on tukea seurakuntien lähetystyötä lisää-
mällä seurakuntalaisten mediataitoja, tehdä 
lähetyskasvatusta nuoria innostavalla 
tavalla ja antaa heille taitoja tehdä omia 
lyhytvideoprojekteja. 

Lisätietoja Summer Mission Schoolin 
vastuuhenkilö, Sansan mediakoordinaattori 
Petteri Rantamäeltä p. 050 341 5303 tai 
petteri.rantamaki@sansa.fi 

KIRKKOHALLITUKSEN 
KOLEHTISUOSITUS 2017: 
LUTERILAISTEN KIRKKOJEN 
VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 
 
Kolehti käytetään viestintäkoulutukseen 
Luterilaisen maailmanliiton ohjelmien ja 
projektien kautta. Tavoitteena on innostaa 
luterilaisten kirkkojen viestintää ja ulospäin-
suuntautuvaa mediatyötä erityisesti Intiassa 
ja Kamerunissa. Median välityksellä 
voidaan tavoittaa uusia ihmisiä ja kertoa 
heille uskon, toivon ja rakkauden sanomaa. 
Otathan LML:n viestintäkoulutuksen 
huomioon seurakuntakohtaisia kolehti-
suunnitelmia päätettäessä. Lisätietoja: 
http://sansa.fi/seurakunnille/seurakuntien-
viitenumerot/ 

 
 
 
 

 
 

HANNA-TYÖSSÄ MUUTOKSEN 
TUULIA  
 
Marraskuussa 2017 tulee kuluneeksi 20-
vuotta siitä kuin Hanna-työ alkoi Singa-
poressa. Merkkivuoden kunniaksi 
kansainvälisessä Hanna-työssä tapahtuu 
muutoksia ja ne heijastuvat myös meille 
Suomeen. Hanna-työn logo muuttuu ja se 
saa uuden tuoreen ilmeen sekä uudet värit. 
Kaikkein suurin muutos on nimen muuttu-
minen. Kansainvälisessä työssä nimi 
Project Hannah jää pois ja nimeksi tulee 
TWR Women of Hope. Suomessa 
mietimme rauhassa uutta nimeä Hanna-
työlle.  
 

PEGGY BANKS SUOMEEN 
  
Kansainvälisen Hanna-työn johtaja Peggy 
Banks saapuu Suomeen marraskuussa. 
Uskomaton nainen -juhlakonferenssi 
järjestetään la 18.11. Pirkkalan kirkossa. 
Su 19.11. Helsingin Agricolan kirkon 

Tuomasmessua vietetään Hanna-työn 
merkeissä ja Peggy toimii saarnaajana. 
Peggy saapuu Suomeen jo edeltävällä 
viikolla ja on esillä eri medioissa. 
  

 

Kuva TWR 

 

 

SANSAN UUTISIA 
TALVI 2017 

http://sansa.fi/seurakunnille/seurakuntien-viitenumerot/
http://sansa.fi/seurakunnille/seurakuntien-viitenumerot/


 

 

 

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 anglikaani-

kirkon kirkkoherra Dick Lewis alustaa 

aiheesta "Toisenlainen tapa olla kirkko". 

Paneelissa keskustelemassa Dickin kanssa 

ovat mm. Helsingin Pitäjänmäen seura-

kunnan kirkkoherra Arto Antturi ja 

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. 

 

Medialähetystyön ”Satelliittitelevisio uusi 

Betlehemin tähti” -kanavassa pe 19.5. 

klo 15-16 tv-tuottaja Mikael Tunér kuljettaa 

modernin lähetystyön maailmaan. Mikael 

havainnollistaa myös kuinka nelikopteri-

kameralla kuvataan ohjelmamateriaalia. 

Hän toimii SAT-7 Parsin työssä Suomesta 

käsin Sansan lähettämänä. Satelliittitele-

visio tuo evankeliumin ihmisten olohuonei-

siin ja muuttaa hengellistä ja yhteiskunnal-

lista todellisuutta muslimimaissa. 

 

 

 

 

 

 

Kirkkopäivien Raamattu2020- työskente-
lyssä opetetaan koko Raamattu läpi 
kahdessa neljän tunnin opetuskokonai-
suudessa. Jeremian kirjasta opettaa pe 
19.5. klo 16-16.30 Sansan yhteyspäällikkö, 
pastori Anitta Vuorela. 

 
Yhteistyöjärjestö M18 Kroatiasta esiintyy 

lauantaina kolmessa eri ohjelmassa. 
Lisäksi Sansan mediatiimi tuottaa 
sosiaaliseen mediaan juttuja päiviltä. 
Sansan piste löytyy myös Logomon 
kirkkotorilta. TERVETULOA! 
 

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. 
Sunnuntain messussa saarnaa kirkon 
lähetysteologi Jaakko Rusama. 
 

VÄLITÄ TIETOA MOBIILI-
SOVELLUKSESTA PAKOLAISILLE!  
 
Refugee Bridge (Pakolaissilta) on pakolai-
sille ja turvapaikanhakijoille tehty mobiili-
sovellus, joka tarjoaa radio-ohjelmia mm. 
arabian, farsin ja darin kielillä. Ohjelmat 
auttavat traumojen ja muiden vaikeuksien 
käsittelyssä ja kertovat Raamatun totuuk-
sista. Sansan lähetystyöntekijä Jari Vähä-
sarja on ollut kehittämässä kumppanimme 
TWR:n toteuttamaa sovellusta. Tällä 
hetkellä Refugee Bridge toimii Android-
käyttöjärjestelmän laitteissa. Etsi sovellus-
kaupasta Refugee Bridge ja asenna 
sovellus.  
 
Tilaa Sansasta arabiankielisiä tai farsin/ 
darinkielisiä ”käyntikortteja”, joissa on 
Refugee Bridgen nettiosoite ja QR-koodi. 
Tilaukset: merja.vuohela@sansa.fi 

 

SANSA VAHVISTAA MEDIATYÖTÄ 
AASIASSA, UUTENA ALUEENA 
KAZAKSTAN 

Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) työ 
Aasiassa vahvistuu vuonna 2017. Uusia 
avauksia ovat muun muassa naisten radio-
ohjelmat Kazakstanissa, mobiilisovellusten 
kehittäminen Kiinassa ja Mongoliassa sekä 
arabiankielisille pakolaisille suunnatun tv-
kanavan tukeminen. 
 
Uutena kielenä on Kazakstanissa puhuttu 
kazakki. Sansa tukee kumppaninsa, 
medialähetysjärjestö TWR:n tuottamaa 
kazakinkielistä Naiset toivon lähteellä -
radio-ohjelmaa. Radio on yksi parhaista 
kanavista tavoittaa kazakstanilaisia, mutta 
ohjelmaa voi kuunnella myös netissä ja 
mobiilisovelluksella. 

Kuva TWR

 

 
TELEVISIO PÄÄSTÄÄ 
PAKOLAISLAPSET KOULUUN 

Sansa ryhtyy tukemaan yhteistyökump-
paninsa, satelliittitelevisio SAT-7:n 
myöhemmin tänä vuonna aloittavaa  
koulutuskanavaa, SAT-7 Academya. 
Uuden kanavan toivotaan auttavan 
pakolaiskriisistä ja monin paikoin myös 
tasokkaan koulutuksen puutteesta kärsiviä 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asukkaita. 
SAT-7:n ohjelmat näkyvät laajalla alueella 
Marokosta Afganistaniin. Ympärivuoro-
kautinen koulutuskanava tarjoaa lukuisille 
pakolaislapsille mahdollisuuden päästä 
kouluun. 

  

SANSAN KOLEHTIPYHÄ 19.2.2017 

Keräämme kolehdin Kiinan ja muun Aasian 
kristilliseen mediatyöhön. Sansa etsii 
kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa 
kanssa uusia väyliä evankeliumille, jotta se 
saavuttaisi mahdollisimman monen 
sydämen. Sosiaalinen media tarjoaa väylän 
vuorovaikutukselliseen yhteydenpitoon ja 
nopeiden vastausten saamiseen kristillisten 
ohjelmien herättämiin kysymyksiin.  
 
Kolehdin tuotto käytetään medialähetys-
työssä sosiaalisen median kanavien ja 
mobiilisovellusten kehittämiseen sekä 
kristilliseen mediatyöhön Kiinassa ja 
muualla Aasiassa.  

 
 
Lahjoita Raamatun opetuksen ja 
kristittyjen välisen yhteyden tarpeisiin 
Kiinassa! 

http://sansa.fi/lahjoituskohteet/ 
yhteys-kiinaan-2017/ 
tai lahjoita soittamalla 0600 18808 

15,36€ + paikallisverkkomaksu. 

VUOSITEEMA 2017  
 
– Vuositeemamme "Yhteys muodostettu" 

kuvaa sitä, että Jumala on Pojassaan 
muodostanut yhteyden ihmiseen, median 
luomaa yhteyttä sekä kansojen ja kristitty-
jen välistä yhteyttä. Teema kytkeytyy myös 
reformaation merkkivuoteen, kertoo 
toiminnanjohtaja Juha Auvinen. 
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