
Sansa haastaa sinut liittymään 
kuukausittain lähetystä tukevien 
joukkoon. Säännöllinen 
lahjoittaminen on kuin evankeliumin 
satoa tuottavan puun kastelemisesta 
huolehtimista. Voimme ajatella 
puusta: tulkoon sille sade taivaasta. 
Toisaalta voisimme itse luvata 
kastella tuottavaa puuta kerran 
kuussa, oli kuivaa tai sateista. 
Tällaista asennetta kutsumme 
lähetyskumppanuudeksi.

Tule mukaan 
kuukausilahjoittajien 
kasvavaan joukkoon. 
Palkkioksi Sansa 
tarjoaa etuja.

Sansan kuukausilahjoittajana 
saat monia etuja: Ristiaalloilla-
julkaisun 5 kertaa vuodessa, Lähde-
lehden kaksi kertaa vuodessa ja 
kuukausilahjoittajan vuosiraportin. 
Lisäksi tiettyjen kohteiden osalta 
saat ystäväkirjeen.
 

Helppo lahjoittamisen 
tapa

Kuukausilahjoittaminen on helppoa, 
sillä e-lasku on vaivattomin lahjoit-
tamisen tapa. E-laskun saa voimaan 
verkkopankissa sivujemme ohjeilla. 
Viite- ja tilinumeroita ei tarvitse 
toistuvasti syöttää. Halutessasi saat 
sähköpostiisi ilmoituksen laskusta tai 
voit määrätä maksamisen automaat-
tiseksi.

Valitse sydäntäsi lähellä oleva koh-
de, summa ja tule kuukausilahjoit-
tajaksi sinulle sopivalla summalla: 
sansa.fi/lahjoita/kuukausilahjoitus/

Vastusta ihmiskauppaa 
– osta lakua 
Lähetyskauppa Putiikin uusi tuote tekee tunnetuk-
si kansainvälistä Kätketyt aarteet -hanketta, jossa 
Sansa on ollut mukana vuoden alusta. Ostamalla 
lakupaketin vastustat ihmiskauppaa.  Kouvolan la-
kulaatikko 500 g. Parasta ennen 24.11.2017. Tilaa 
www.lahetyskauppa.fi ja saat lakupaketin hintaan 
9 euroa + toimitusmaksu. Tilaukset toimitetaan 
elokuussa.

H E I N Ä K U U 2017

VINKKI-
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Lähetys  käynnissä.Medialähetys Sanansaattajat
PL 13, 05801 Hyvinkää 
019 457 7700   |   sansa.fi   |   sansa@sansa.fi

Kirkkopäivät olivat ja menivät, 
mutta työ jatkuu!
Kirkkopäiviä vietettiin 19. – 21.5. Turussa. Sansa oli 
vahvasti mukana omilla ohjelmillaan ja tässä pari 
helmeä päivien annista.

Vapaaehtoisuudessa pitäisi lähteä liikkeelle ihmisis-
tä eikä tehtävistä.  
– Mielestäni kirkossa ei pitäisi käyttää vapaaehtoi-
nen-sanaa. Siitä saa helposti sen käsityksen, että 
osallistuminen seurakuntaruumiin elämään olisi 
valinnaista. Jäsen-sana korostaa paremmin sitä, että 
kaikki kuuluvat yhteen. Jos yksi jäsen kärsii, koko 
ruumis kärsii. Näin sanoi Englannin kirkon kirkkoherra 
Dick Lewis. 

Hän muistutti Paavalinkin sanoneen, että jokaisella seurakunnan jäsenellä on lahjoja, 
mutta kellään ei ole niitä kaikkia. Kukaan ei voi myöskään harjoittaa kaikkia lahjoja yhtä 
aikaa. Vapaaehtoisuudessa tulisi olla kyse siitä, että vapautetaan jokainen Kristuksen 
ruumiin jäsen käyttämään niitä lahjoja, joita hänellä on.
– Pieni seurakunta voi olla kuin jazz-orkesteri. Kaikki eivät soita yhtä aikaa, mutta kaikki 
ovat tärkeitä.

Lähi-itä on muutakin kuin sekasortoa
– Lähi-itä ei ole pelkästään toivoton ja sekava paikka. Siellä 
on myös toivoa. Jeesuskin syntyi Lähi-idässä. Tällä hetkel-
lä Lähi-idässä tapahtuu paljon ikäviä asioita, mutta toivo 
tulee loistamaan siellä jälleen. Rohkaisen teitä toimimaan 
ja rukoilemaan Lähi-idän puolesta, Essam Nagy sanoi 
Kirkkopäivillä.

Essam Nagy on työskennellyt tuottajana ja ohjelmantekijä-
nä SAT-7 Kidsille, ainoalle arabiankieliselle kristilliselle lastenkanavalle, vuodesta 2004. 
Hän tekee kerran viikossa nähtävää ohjelmaa nimeltä Miksi on näin? Puolentoista tunnin 
suorassa lähetyksessä hän vastaa lasten kysymyksiin ja myös rukoilee heidän kanssaan.

Dick Lewis ja Essam Nagy olivat molemmat Sansan vieraina Kirkkopäivillä. Voit lukea lisää 
Kirkkopäivistä www.sansa.fi.

Dick Lewis

Essam Nagy



Kiinalaiset kuulevat ja jakavat 
ilosanomaa

”Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, kerron sinun ihmeelli-
set tekosi. Minä iloitsen ja riemuitsen sinusta, ylistän sinun nimeäsi, 
Korkein.” (Ps. 9:2–3)
     Pekingiläinen rouva Yolan Chan löysi internetin kautta radio-oh-
jelmat, jotka lohduttivat ja antoivat toivoa vaikeassa elämäntilan-
teessa. Monia raskaita vaiheita ja menetyksiä kokenut hallituksen 
virkamies ja tutkija on löytänyt elävän uskon Jeesukseen ja kiittää 
joka päivä Jumalaa hänen hyvyydestään.
     Hän on esimerkki miljoonista kiinalaisista, jotka evankeliumi on 
kohdannut median kautta. Kristillinen kirjallisuus, internetsisällöt, 
videot sekä radio-ohjelmat tavoittavat kasvavan joukon kiinalaisia. 
Digitaalisen median käyttö on tullut nopeasti perinteisen radio-
kuuntelun ja television katselun rinnalle. 
     Yli 40 vuotta kristilliset radio-ohjelmat ovat olleet innoituksen, 
tiedon, uskoon juurtumisen ja rohkaisun lähteinä. Kiinassa moni 
seurakunnan johtaja on aikoinaan saanut kristillistä ja teologista 
opetusta vain radion kautta. 
     Sansan tukemat teologinen radioseminaari ja nuorille suunnattu 
Avoimin silmin -ohjelma löytyvät myös internetistä. Ohjelmasisältöjä jaetaan myös MP3-soittimissa 
ja muistikorteilla. Digitaalinen media on ahkerassa käytössä. Julkistamisensa jälkeen mm. kristillistä 
musiikkia ja raamatunopetusta sisältävän Baobao-mobiilisovelluksen eri sisältöjä ladattiin älypu-
helimiin ja taulutietokoneisiin 5,5 miljoonaa kertaa. Kiinalaiset jakavat löytämäänsä iloa keskenään. 
Kasvu on jatkunut miljoonan latauksen kuukausivauhtia.

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

Run for Missions on lähetysjärjestöjä 
ja lähetyksestä innostuneita varain-
hankinnalliseen juoksuun haastava 
tapahtuma. 10 km juoksukunnos-
sa olevia juoksutiimejä kutsutaan 
juoksemaan haluamansa lähetys-
järjestön ja lähetyksen näkyvyyden 
hyväksi. Tapahtuma järjestetään 16.9. 
Tampereen Maratonin yhteydessä. 
Lopussa on yhteinen after run -tilai-
suus.

Lisätiedot, ohjeet ja ilmoittautumiset 
15.8.2017 mennessä:
sansa.fi/juoksuhaaste/

Yhteys muodostettu 
Kiinaan
Vaikka Kiinan väkiluku on maailman 
suurin, voi kristitty olla siltikin yksin. 
Sosiaalinen ja vuorovaikutteinen 
media tarjoavat mahdollisuuden kris-
tittyjen yhteyden löytämiseen. Esim. 
WeChat-sovelluksella voi kuunnella 
kristillisiä radio-ohjelmia, etsiä tietoa 
ja käydä keskusteluja ohjelmantuotta-
jien ja muiden ihmisten kanssa. 

Sansalla on ilo olla auttamassa kiina-
laisia etsijöitä ja kristittyjä. Syyskuussa 
alkaa keräys, jonka tuotto käytetään 
kiinalaisten lähimmäistemme hyväksi. 
Tarkkailehan postiasi syksyllä! 
 

ToiminnanjohtajaltaLähetysuutisia

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy syyskuussa.

Medialähetyksen elopäivät Lohjalla 18.−20.8.2017 
Sansa järjestää Medialähetyksen elopäivät Lohjan 
Vivamossa 18.−20.8.2017. Luvassa on ravitsevaa 
raamatunopetusta ja tasokasta musiikkia. Lisäksi 
esillä ovat Kiinan medialähetystyön ja reformaation 
merkkivuoden teemat. Lue lisää sansa.fi ja ilmoittaudu 
Vivamon vastaanottoon viimeistään 7.8.

Taas kukkasilla kukkulat,
oi Herra, kaikki vyötät
ja laumat lukemattomat
taas laitumilla syötät.
Näin kaikki maa nyt iloissaan
sinulle laulaa kiitostaan,
julistaa kunniaasi.
Virsi 572:1

Kuvat: SAT-7 ja 
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

Lähetys käynnissä

Palautteita ympäri maailmaa:

”Vanhempani eivät olleet käyneet kouluja, joten minunkin 
koulunkäyntini jäi muutamaan vuoteen. Minut pakotettiin 
avioliittoon hyvin nuorena. Nyt minulla on kolme lasta. Ajat 
ovat muuttuneet. Muutimme suurkaupunkiin. Vanhin lapsi on 
nyt 14-vuotias tyttö. Hän riitelee kanssamme jatkuvasti enkä 
tiennyt, mitä tehdä. Naiset toivon lähteellä -ohjelmastanne 
sain apua ja nyt tiedän, miten kohdella häntä. Se auttoi todella 
paljon, kiitos!”   - Turkista

”Jo neljän vuoden ajan olen saanut hengellistä ravintoa 
radio-ohjelmastanne Avoimin silmin. Olen myös hiljattain suo-
rittanut teologiset opinnot. Ennen olin työnarkomaani, hyvin 
itsekäs ja määräilevä. Nyt haluan vain olla Jumalan uskollinen 
palvelija. Haluan perustaa seurakuntia. Kiitän Jumalaa siitä, 
että hän on antanut teidän kaltaisianne uskollisia työntekijöitä 
ruokkimaan Kiinan piilossa eläviä kristittyjä Jumalan sanalla.” 
- Kiinasta

“Minulla on kerrottavana hyviä uutisia, kiitos Herralle! Pojallani oli 
syöpä ja hänet leikattiin. Leikkaus onnistui ja nyt hän on toipumassa 
ja pystyy jo kävelemään. Olen kiitollinen Jumalalle, että hän vastasi 
rukouksiimme. Uskon vahvasti siihen raamatunkohtaan, jossa sanotaan, 
että ”ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä 
kirkastettaisiin Pojassa.” Joh. 14:13 - Sat-7

Lue lisää palautteita www.sansa.fi



Tartu 
haasteeseen!

Yhteys muodostettu 
– Lähi-idän lapsille toivoa 
pelon sijaan
Kiitos, jos olet jo lahjoittanut tähän keräykseen, Jumala 
sinua ja lahjaasi siunatkoon!

”Uskon, että voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta Lähi-
itään lapsi kerrallaan. Lähi-idällä on toivoa, jos voimme kylvää 
lapsiin rakkauden siemeniä”, vakuuttaa Essam Nagy, SAT-7 
Kidsin tuottaja ja juontaja. Vaikuta lasten elämään ja epäva-
kaiden alueiden tulevaisuuteen. Lahjoita SAT-7:n lastenohjel-
miin! Kiitos!

2222 33338 Mediatyön yleiskannatus

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

AASIAN RADIOTYÖ:
2222 12003 Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100 Indonesian jaavankielinen TN
2222 12139 Indonesiankielinen TN
2222 12207 Kambodžan khmerinkielinen TN
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 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 Itä-Euroopa Kätketyt aarteet

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
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 05016

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

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Herra, kiitos kesästä ja ajasta, 
jonka voimme käyttää lepoon ja 
virkistäytymiseen. Anna meidän 
nähdä kaikessa Sinun hyvyytesi ja 
rakkautesi, myös niissä ahdistuk-
sen ja kivun hetkissä. Pidä meitä 
kuin kukkaa kämmenellä, 
hellästi ja rakastaen. 
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


