
Usko Jeesukseen 
kiinnostaa Aasiassa

Lokakuun lopulla lähes 60 kristillisen 
mediatyön ammattilaista kokoontui 
Singaporeen viikoksi TWR-Aasian 
vuosikonferenssiin. Yli kymmenestä 
maasta tulleet aasialaiset johtajat 
raportoivat kristillisen mediatyön 
iloista ja voitoista mutta myös suruis-
ta ja rukousaiheista. 

Rukouskeskeisessä konferenssissa oli 
mukana Sansan mediakehitysjohtaja 
Ilkka Kastepohja ainoana eurooppa-
laisena.
”Konferenssin yhteinen punainen 
lanka oli mediamuutos, vaikkakin 
luennot käsittelivät raportteja eri 
Aasian maista, varainhankinnan 
opiskelua sekä kristillistä johta-
juuskoulutusta. Keskusteluissa kävi 
selkeäksi, että uudet vuorovaikuttei-
set mediat ovat entistä useammassa 
Aasian maassa erinomaisen tehokas 
lisä radio-ohjelmien rinnalla. Samalla 
tajusin, miten arkisista ongelmista 
radiokuuntelijat pyysivät esirukous-
ta. Omat tarpeet laittavat etsimään ja 
rukoilemaan apua, ja elämänkriisi voi 
olla uuden mahdollisuus. Hienoa on 
vahvistaa se, että usko Jeesukseen 
kiinnostaa niin ateistisissa, islamilai-
sissa kuin buddhalaisissa maissa asu-
via aasialaisia” Kastepohja summaa 
konferenssin antia. Näy ja tee näkyväksi!

Hanki heijastin − näyt pimeässä ja sa-
malla tuet ihmiskaupan vastaista työtä! 
Jalkinesuunnittelija Terhi Pölkin suun-
nitteleman design-heijastimen tuotto 
käytetään ihmiskaupan uhreja auttavaan 
Kätketyt aarteet -työhön. 
Tilaa hintaan 10 € + toimitusmaksu 
www.lahetyskauppa.fi.
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Jaa parasta joululahjaa aasialaisille 
perheille
Kambodzalainen Son oli kolmevuotias, kun hänen äi-
tinsä menehtyi oman käden kautta. Kaksi vuotta myö-
hemmin köyhän perheen isä sairastui kuumeeseen 
ja kuoli. Viisivuotias Son ja hänen nuorempi veljensä 
jäivät orvoiksi.

Pienen kambodžalaisen Sonin kaltaisia, kovan kohta-
lon kokeneita lapsia, aikuisia ja perheitä on Aasiassa 
paljon. 

Radiosta muutosvoimaa perheisiin

Monessa Aasian maassa radiotyötä tehdään perhenä-
kökulmasta. Kristilliset perheohjelmat kertovat, kuinka 
voi elää hyvää, toisia kunnioittavaa ja rakastavaa 
elämää. 

”Pidän erityisesti naisten asioita ja parisuhdetta käsittelevistä ohjelmista. Kiitos, että 
välitätte ohjelmissa perheistämme.” Mongolia

”Kun sydän on särkynyt, kannattaa mennä Jumalan eteen, koska Hän parantaa ja pa-
lauttaa ennalleen.” Indonesia

”Elämä oli vaikeaa ja köyhää. Mieheni jätti minut. Pojan käytös muuttui, hän alkoi va-
rastella ja liikkua jengissä. Löysin uskon Jeesukseen Krusa FM -radioaseman ohjelmien 
kautta. Niiden kautta Jumala on lohduttanut minua, antanut voimaa ja toivoa elämään. 
Koen, että Jumala ja Krusa FM ovat nyt perheeni.” Kambodža

Yhteys muodostettu – ole linkkinä ketjussa

Joulun lapsi, Jeesus, syntyi, jotta haavat paranisivat ja evankeliumi toisi ilon ja toivon 
sydämiin. Sansalla on meneillään keräys, jonka tuotolla tuetaan kristillistä perhera-
diotyötä Aasiassa yhteistyökumppanien FEBC:n (Far East Broadcasting Company), 
VOS:n (Voice of Salvation) ja TWR:n (Trans World Radio) kautta. Lue lisää takasivulta 
ja osallistu keräykseen!

Lisätietoja ja videoita netissä www.sansa.fi/joululahja2017

Son ja pikkuveljensä Som

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy alkuvuodesta 2018

Kuvat: FEBC ja 
Sansan kuva-arkisto 
ellei toisin mainita.



Kristus, maailman toivo

Perheet ovat koetteilla kaikkialla maailmassa perinteisten 
arvojen murentuessa. Syynä voivat olla myös sota ja sen 
pitkäaikaiset seuraukset kuten Kambodžassa, työn peräs-
sä tapahtuva muutto maaseudulta kaupunkeihin kuten 
Kiinassa, tai pakolaisuus kuten monissa Aasian ja Afrikan 
maissa sekä Lähi-idässä.

Joitakin vuosia sitten joulun aikoihin katsoin kuvaa aasia-
laisesta pakolaisäidistä sylissään pieni lapsi. Se sai ajatte-
lemaan, että myös Jeesus-lapsi perheineen oli pakolainen. 
Pian Jeesuksen syntymän jälkeen enkeli ilmoitti Joosefille, 
että hänen oli vietävä perheensä Egyptiin turvaan 
Herodeksen toimeenpanemia lastensurmia. Samoin enkeli 
kehotti perhettä palaamaan Israeliin. (Matt. 2:13–23). Näin 
Jumala varjeli Jeesus-lapsen tämän myöhempää tehtävää 
varten.

Aikamme pakolaisille viesti on, että myös Jeesus tuntee pa-
kolaisuuden tuskan. Hän, joka voitti kärsimyksen, kuoleman 
ja pahan vallan, auttaa niitä, jotka hänen puoleensa kääntyvät. Hän antaa voiman kestää 
koettelemukset ja synnyttää toivon, joka ulottuu ajan rajan yli. 
Kiitos, että olet mukana medialähetystyössä, joka mahdollistaa miljoonien kuulla tästä 
toivosta, jonka Jumala on Jeesuksessa antanut maailmalle. 

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

Terveisiä Intiasta 

”Kohtasimme upeita kristittyjä naisia 
ja koimme suurta kristittyjen yhteyttä 
Toivoa naisille -työn kuuntelijatapaa-
misessa Intian Chennaissa. Saimme 
myös kuulla ajankohtaista asiaa 
intialaisten naisten asemasta, mikä on 
edelleen huono ja ongelmat olivat sa-
mansuuntaisia kaikilla alueilla.  Mutta 
kaiken tämän keskellä Jeesus on läsnä 
ja auttaa. Hän tuo toivoa naisille, hän 
voi nostaa ylös ja parantaa. Matkan 
kohokohta oli, kuin saimme yhdessä 
polvistua Jumalan kasvojen eteen yh-
teisessä ja omakohtaisessa rukoukses-
sa.” Toivoa naisille -työn ohjaaja Satu 
Hauta-aho ja vapaaehtoisena toimiva 
Kati Lücke.

Lähetysaika on nykyaikaa

Sansa tuottaa lähetysaiheista uutiskat-
sausta, Lähetysaikaa. Ohjelmasarja ker-
too medialähetystyöstä nykyaikaisella 
ja rennolla tavalla. Vaikka ohjelman 
tekijöillä on pilkettä silmäkulmassa, kä-
siteltävät asiat ovat totta, eikä vakavilla 
asioilla leikitellä.

Kerran kuussa YouTubessa julkaista-
vassa katsauksessa ovat uutisankku-
reina ”Anna” ja ”Toivo”. Nimipari on 
teemana koko projektille. Sansa kutsuu 
ihmisiä Jumalan antamaan toivoon, ja 
toki rukouksenamme on löytää uusia 
”Annoja”, jotka ovat valmiita antamaan 
omastaan medialähetystyön hyväksi.  
 

ToiminnanjohtajaltaLähetysuutisia

Katso Annan ja Toivon tar-
joilema Lähetysaika netissä: 
youtube.com/sansatv.

Jeesus sanoo: 
”Minä olen tullut antamaan elämän, 
yltäkylläisen elämän.” Joh. 10:10 

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.youtube.com/sansatv



Sanan koskettamat

Palautteita

Lähetys käynnissä

Palautteita Aasiasta:

”Kuuntelin taksissa radiota ja kysyin kuljettajalta, mikä asema 
se oli. Hän vastasi, että Wind FM -perheradio. Sen jälkeen olen 
kuunnellut pelkästään teidän asemaanne. Pidän erityisesti 
naisten asioita ja parisuhdetta käsittelevistä ohjelmista. Kiitos, 
että välitätte ohjelmissa perheistämme.” Mongolia

“Kuulin tästä perheradiosta, kun olin 
kotona hyvin sairaana. Sain radion 
aikuiselta lapseltani, jotta olisi jotain 
ajanvietettä. Kun osuin ensimmäisen 
kerran Krusa FM:n kohdalle, kuulin 
sanottavan, että Jeesus rakastaa kaikkia ihmisiä. Se ärsytti 
minua ja mietin, mikä ihmeen Jeesus? Jatkoin kuitenkin kuuntelua. Sairauteni 
vuoksi pääni oli turvonnut, samoin vatsa. Sukulaiset veivät minua erilaisten lääkäreiden luokse, 
mutta mikään ei auttanut. Olin toivoton. Minun täytyi vain pysytellä kotona, ja siksi kuuntelin paljon radiota. 
Parin kuukauden kuluttua luokseni tuli eräs pastori ja kertoi minulle evankeliumin Jeesuksesta. Päätin silloin 
heti ottaa hänet vastaan Vapahtajakseni. Olin aiemmin juonut paljon ja pelannut uhkapelejä, mutta nyt sain 
tuntea Jeesuksen. Kiitän Jumalaa teistä, Krusa FM, ja pastorista. Jeesus oli armollinen ja paransi minut. Asun 
kaukana pastorin seurakunnasta, mutta yritän silti päästä sinne sunnuntaisin. Radiokin meni rikki, mutta te 
perheradiolaiset toitte minulle uuden radion!” Kambodža

Kadek on kahden pienen pojan isä ja kertoo: ”Avioiduin 
hyvin nuorena eikä minulla ollut kunnon tuloja, mutta 
tuli kaksi lasta. Rahahuolet kasaantuivat ja paineiden alla 
aloin huutaa lapsille ja joskus jopa lyödä. Kun kuuntelin 
ohjelmianne, sain niistä vähitellen apua, sillä te puhutte 
Raamatusta. Sain voimaa toimia paremmin perheessäni.” 
Indonesia

Lue lisää palautteita www.sansa.fi



Tartu 
haasteeseen!

Radiosta muutosvoimaa 
aasialaisille perheille
Kovan kohtalon kokeneita on Aasiassa paljon. Jeesus syntyi, 
jotta haavat paranisivat ja evankeliumi toisi ilon ja toivon sy-
dämiin. Monessa Aasian maassa radiotyötä tehdään perhenä-
kökulmasta, ja ohjelmissa kerrotaan, kuinka elää hyvää, toisia 
kunnioittavaa ja rakastavaa elämää. Moni on löytänyt ohjelmis-
ta uskon ja valon elämäänsä.

Sinä olet sanansaattaja! Osallistu keräykseen ja anna 
mittaamattoman arvokas lahja! Keräyksen tuotolla tuetaan 
kristillistä perheradio- ja mediatyön tuotantoa Aasiassa Sansan 
yhteistyökumppanien kautta 2017-2019. 
Kiitos lahjoituksestasi!

2222 33338 Sansan mediatyön yleiskannatus

INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11101 Intian tv-ohjelmat 
2222 11046 Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
2222 11088 Hindinkielinen TN
2222 11114 Oriyankielinen TN
2222 11033 Tamilinkielinen TN

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

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA KESKI-AASIAN 
MEDIATYÖ:
2222 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 TN
2222 17105 Kazakinkielinen TN

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
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke

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

LÄHETIT:
4444 10010 Ezzine
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
4444 10036 Virtanen

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

Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): 
IBAN FI37 5062 0320 0320 18
Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC: OKOYFIHH 

HINTAESIMERKKEJÄ:
Yhden radio-ohjelman hinta on 130 euroa ja paikallis-
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian, 
Mongolian, Kambodzhan, Thaimaan ohjelmat). 
Raamattu kannesta kanteen 150 euroa (15 min) ja tv-oh-
jelmat 300 euroa. 

Lisätietoa: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541, 
pirjo.hyovalti@sansa.fi

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 7111 80044

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

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Isä, kiitos siitä, että lähetit 
Jeesuksen ilosanomaksi koko 
ihmiskunnalle. Kiitos myös, että 
jälleen tulevana jouluna saam-
me itse olla jakamassa Sinun 
rakkauttasi lähellä ja kaukana 
oleville lähimmäisille. 
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


