
Suosittu Raamattu 
kannesta kanteen 
-ohjelma on jo 
20-vuotias!
- Helmikuussa 1997 pidettiin tiedo-
tustilaisuus, missä yksi toimittaja kysyi 
ivallisesti, uskommeko me Sansassa, 
että Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelmalle (Rkk) löytyy kuulijoita. 
Rkk-ohjelmien kuuntelijamäärät ovat 
vuosi vuodelta kasvaneet tasaisesti ja 
varovaisen tulkinnan mukaan ohjel-
mia kuuntelee noin 100.000-150.000 
eri ihmistä Radio Dein ja Järviradion 
kautta. Rkk-mobiilisovellusta on 
ladattu yli 20.000 kertaa ja netistä 
kuunteleminen on kasvanut rajusti 
nettiuudistuksen jälkeen, hehkuttaa 
Ilkka Kastepohja, Sansan mediakehi-
tysjohtaja ja jatkaa

- Yksi ilonaihe on ollut myös se, että 
entistä useampi kuuntelija on laitta-
nut ”hyvän kiertämään” eli tukenut 
ohjelmaa taloudellisesti. Kiitämme 
Jumalaa jokaisesta lahjoittajasta ja 
lahjasta!

- Unelmoin, että meneillään oleva 
reformaation merkkivuosi voi olla 
hengellisen uudistuksen vuosi. 
Rukoukseni on, että kaikki Rkk-
kuuntelijat rohkaistuvat elämään 
avoimesti uskoaan arjessa. Usko on 
iloinen asia ja me olemme Kristuksen 
tuoksu.

Lue lisää Rkk:n juhlavuodesta 
www.sansa.fi

Kietoudu kaulahuiviin 
ja tue samalla 
kambodžalaisia!
Tilaa itsellesi tai lahjaksi kambodžalainen tyylikäs 
huivi, joka sopii niin miehen kuin naisenkin kaulaan. 
Huivin koko on noin 160 cm x 37 cm ja hinta 8 eu-
roa + toimitusmaksu. Huiveja on eri värisinä. Klikkaa 
www.lahetyskauppa.fi 
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Lähetys  käynnissä.Medialähetys Sanansaattajat
PL 13, 05801 Hyvinkää 
019 457 7700   |   sansa.fi   |   sansa@sansa.fi

Krusa FM rakkauden äänenä 
kambodžalaisille perheille
Pol Potin hirmuhallinnon (1975–78) 
aikana Kambodžassa vallitsi viidakon 
lait. Väkivalta ja kuoleman uhka oli-
vat kaikkialla läsnä eikä ihmisarvoa 
ollut. Patoutuneet traumat yhdistet-
tynä naista alistavaan kulttuuriseen 
perintöön aiheuttavat väkivaltaista 
käyttäytymistä kodeissa ja perhei-
den sisällä.

Kambodžassa on sananlasku, jonka 
mukaan miehet ovat kultaa ja naiset 
kangasta. Naiseen voidaan siis suh-
tautua kuin kuluneeseen ja rikkinäi-
seen kankaaseen. Sitä vastoin mies 
on kultaa riippumatta, miten hän 
elää tai toimii. Uskomus elää kam-
bodžalaisessa kulttuuriperimässä myös Chbab Sreyn seurauksena, joka on khmer-kulttuuriin 
kuuluvaa runomuotoista opetusta naisen roolista. Sen mukaan naisen tulee olla hiljainen ja 
nöyrä, kunnioittaa miestään ja pitää kodin harmoniaa yllä. Kodin tai perheen sisäisiä ongelmia 
ei pidä tuoda julki – ei, vaikka mies löisi vaimoaan. Chbab Sreyn runoutta, ja sille rinnakkaista 
miehistä kertovaa Chbab Proh runoutta, on opetettu kouluissa osana virallista opetussuunni-
telmaa vuoteen 2007 asti. 

Monissa kambodžalaisissa perheissä eletään ristiriitojen ja sisäisten haavojen keskellä löytä-
mättä helpotusta tilanteeseen. Sansan tukemat Krusa FM:n ohjelmat kertovat Jumalasta, jolle 
jokainen ihminen, niin mies kuin nainen, on rakas ja arvokas, ja joka tarjoaa anteeksiantoa, 
sovintoa ja eheytymistä menneisyyden haavoista. Olemalla mukana Sansan työssä mahdol-
listat rakkauden äänen kuulumisen kambodžalaisille perheille. 

Erja Tillgren, Sansan ulkomaisen työn va. sidosryhmäpäällikkö

Sansalla on meneillään kevätkeräys, jolla autetaan kambodžalaisia eheytymään ja oppimaan. 
Osallistu takasivulla tai www.sansa.fi 

Pastori Keo Tuy Joseph (vas.) äänittämässä Sansan tu-
kemaa Perheen parhaaksi -ohjelmaa. Kuva Erja Tillgren
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Jumalan työtovereita

Kirjoittaessaan Jumalan valtakunnan työhön osallistumi-
sesta Paavali käyttää viljelyyn ja rakentamiseen liittyviä 
kielikuvia: ”Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, 
vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja 
ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan 
oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te 
olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. … Perustus on jo 
laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan 
voi laskea.” (1. Kor. 3: 7–9, 11)

Kristityt saavat osallistua yhteiseen työhön sydämin, suin ja 
kätten töin, jokainen lahjojensa ja luonteensa mukaisesti. 
Tämä osoittaa, ettei lopputulos ole riippuvainen ihmisistä. 
Rukoillessaan, uskosta todistaessaan ja toisia palvellessaan 
kaikki kristityt ovat keskenään tasa-arvoisia Jumalan työ-
tovereita. Jumala siunaa lahjamme ja antaa kasvun. Tämä 
vapauttaa katsomasta ihmisiin ja kiinnittämään katseen 
Jeesukseen. Hänen kärsimyksensä, ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa on 
elämän ja työn ainoa kestävä perustus.

Kiitän Jumalaa siitä, että Sinä olet mukana medialähetystyössä. Siunatkoon 
Jumala toimesi ja lahjasi siunaukseksi monille.

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta
Sansan työ Aasiassa 
vahvistuu vuonna 2017.

Uusia avauksia ovat muun muassa 
Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelma 
Kazakstanissa kazakin kielellä, mobii-
lisovellusten kehittäminen Kiinassa ja 
Mongoliassa sekä arabiankielisille pako-
laisille suunnatun tv-kanavan tukeminen. 
Sansa tekee ja tukee kristillisiä radio- ja 
televisio-ohjelmia, nettisisältöjä ja mobii-
lisovelluksia kaikkiaan 36 kielellä. 

Project Hannah on nyt 
TWR Women of Hope
Uusi nimi yhdistyy paremmin radio-ohjel-
maan Women of Hope, jossa 70 kielellä 
julistetaan evankeliumia Jeesuksesta ja 
se liittää työmuodon lähemmin TWR:n 
tehokkaaseen radio- ja digitaaliseen 
mediajärjestöön.

Nimiuutos koskettaa myös Suomea ja 
meillä ryhdytään käyttämään Hanna-
työstä nimeä Toivoa naisille/Hanna-työ. 
Radio-ohjelmista käytetään nimeä Toivoa 
naisille -ohjelmat/radio-ohjelmat.

Hanna-ryhmät ja piirit voivat jatkaa 
Hanna-ryhmä/piiri nimen käyttöä, mutta 
halutessaan voivat vaihtaa Toivoa naisille 
-piiriksi. Hanna-rukouskalenteri muuttuu 
Toivoa naisille -rukouskalenteriksi, mutta 
alla pysyy Hanna-työn ilmaus.

MedialähetysjohtajaltaLähetysuutisia

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy toukokuussa

”Mutta jos me vaellamme valossa, 
niin kuin hän itse on valossa, meillä 
on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, 
hänen Poikansa, veri puhdistaa 
meidät kaikesta synnistä.” 1 Joh. 1:7 

Kuvat: Sansan kuva-arkisto ellei 
toisin mainita.

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.youtube.com/sansatv

Kuva Ilkka Kastepohja

Sansan 2017 vuositeema on ”Yhteys muodostettu”. Tämä kuvaa sitä, että 
Jumala on Pojassaan muodostanut yhteyden ihmiseen, median luomaa 
yhteyttä sekä kansojen ja kristittyjen välistä yhteyttä. Yhteys muodostettu 
– ole linkkinä ketjussa rukoilemalla, toimimalla ja lahjoittamalla!

Raamattu kannesta kanteen -juhlalähetys radioitiin Radio Deissä 
3.3.2017. Kuuntele ja katso taltioitu lähetys 
www.facebook.com/raamattukannestakanteen



Sanan koskettamat 

Palautteita

Lähetys käynnissä

Olin 12-vuotias, kun jouduin pikkuveljen ja -siskon kanssa kadulle. 
Isä oli kuollut aidsiin ja äiti kadonnut johonkin. Yritin pitää meidät 
kolme hengissä. Välillä kerjäsin, välillä varastin ruokaa. Elämä oli 
toivotonta ja synkkää, kunnes kristillisen orpokodin johtaja tapasi 
meidät. Pääsimme sinne asumaan ja myös kouluun. Tuo ihana nainen 
kertoi meille myös Jeesuksesta. Vaikken ollut itse vielä muuttunut, 
hän pyysi, että opettaisin pienemmille lapsille Raamattua. Hän 
kehotti kuuntelemaan Krusa FM -perheradiota joka päivä. Sen kautta 
minusta alkoi tulla kunnollisempi ihminen, opin tottelemaan ja myös 
kunnioittamaan muita. Opin paljon Jumalasta. Kun radiossa opete-
taan Raamatusta, teen muistiinpanoja ja opetan sitten pienemmille 
– joka päivä. Olen valtavan kiitollinen uudelle “äidilleni” ja perhera-
diolle.

”Kun löysin Jumalan, lähelläni asuva rouva suositteli minua kuuntele-
maan Krusa FM:ää. Tuolloin minulla ei ollut radiota, enkä ollut koskaan 
kuullut Krusa FM:stä, joten pyysin tytärtäni ostamaan minulle radion. 
Siitä lähtien en enää koskaan vaihtanut kanavaa, vaikka tyttäreni 
halusi kuunnella jotain muutakin. ’Radiosi hajoaa pian’, hän kiusoitteli 
minua, sillä se oli päällä koko ajan. En ole koulutettu ihminen, mutta 
janosin Jumalan sanaa. Tiedän, että Hän haluaa minun oppivan luke-
malla Raamattua, laulaen ylistystä ja rukoilemalla. Kiitos Jumalalle! 
Hän rakastaa minua ja opettaa minua sekä radion että hiljattain 
saamani Raamatun kautta. Aikaisemmin minulla oli vain pieni kirjanen, 
jossa oli osia Uudesta testamentista. Nykyään johdan naisten ryhmää 
seurakunnassa ja autan pastoriamme tavoittamaan lähikylissä asuvia 
ihmisiä.”

Kuva Ilkka Kastepohja

Palautteita Kambodžasta:

Kuva Eila Murphy

Kuva Erja Tillgren

Lue lisää palautteita www.sansa.fi



Tartu 
haasteeseen!

Yhteys muodostettu 
Kambodžaan – ole linkkinä 
ketjussa
Pol Potin hirmuhallinto tuhosi ihmisiä, kulttuuria ja maata vuosi-
na 1975–78 ja Kambodžan asukkaista iso osa kärsii edelleenkin 
punakhmerien aiheuttamista traumoista.

Kristillinen Krusa FM tekee perheohjelmia, jotka eheyttävät 
menneisyyden haavoista, antavat käytännön apua nykyhetkeen ja 
toivoa tulevaisuuteen. Auta kambodžalaisia ja lahjoita! 

Krusa FM vie lahjasi perille radio-ohjelmien kautta. Lisätietoja 
www.sansa.fi Kiitos lahjastasi!

2222 33338 Mediatyön yleiskannatus

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 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 14085  SAT-7 Academy, arabiankielinen
 tv-opetuskanava
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen NTL
2222 17105  Kazakinkielinen 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
2222 35103  Itä-Euroopa Kätketyt aarteet

PROJEKTIT:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian   
 luterilaiset 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 

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 7111 40110

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

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Rakas Jumala, kiitos keväästä 
ja lisääntyvästä valosta. Kiitos 
uudelleen puhkeavasta elämästä 
luonnossa. Auta meitä olemaan 
linkkinä, jotta yhdessä voisimme 
median kautta olla 
välittämässä iloa, valoa, 
toivoa ja uutta kasvua 
monen ihmisen elämään. 
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

Kuva Erja Tillgren


