
Uskomaton nainen 
-konferenssi 
Pirkkalassa 
18.11.2017.

Kansainvälistä Toivoa naisille/Hanna-
työtä vuoden 2016 alusta johtanut, 
Yhdysvaltain Floridasta kotoisin 
oleva Peggy Banks tulee ensivierai-
lulle Suomeen marraskuussa. Hän 
on Tampereen kupeessa Pirkkalassa 
järjestettävän Uskomaton nainen 
-konferenssin pääpuhuja.

Suomi, tai ainakin yksi suomalai-
nen, on tullut Banksille tutuksi, 
sillä Sansan lähetystyöntekijä Eeva 
Vähäsarja on lähes viikoittain yhtey-
dessä Banksiin viestipalvelu Skypen 
välityksellä. Vähäsarjan vastuulla on 
Toivoa naisille/Hanna-työn koordi-
nointi Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, 
Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa, ja hän 
raportoi työstään Banksille. Myös 
Eeva Vähäsarja tulee Pirkkalaan 
kertomaan kansainvälisen rukousliik-
keen kuulumisia.

- Paikaksi valikoitui Pirkkala, koska 
seurakunta tarjosi yhteistyötä ja 
kutsui Sansan Pirkkalaan. On ilo 
valmistella tapahtumaa yhdessä seu-
rakunnan työryhmän kanssa, sanoo 
Suomen Toivoa naisille/Hanna-työn 
koordinaattori Satu Hauta-aho.

Konferenssin ohjelma on jo valmis. 
Se löytyy Sansan nettisivulta sansa.
fi/uskomatonnainen/. Samalla si-
vulla on myös ilmoittautua tapah-
tumaan. Ilmoittautua voi myös soit-
tamalla numeroon 019 457 7700. 
Tervetuloa!

Urheilulliseen syksyyn tekninen T-paita
Mies, oletko pitkän linjan urheilija vai 
aloittelemassa liikunnan lisäämistä? 
Tilaa itsellesi kosteutta siirtävä ja 
nopeasti kuivuva tekninen T-paita 
tarjoushintaan 10 € + toimitusmaksu. 
Valkoinen, 100% polyesteri, koot S – 
XXL, selkäpuolella Sansan nettiosoite ja 
QR-koodi Sansan sivuille. Tilausosoite 
www.lahetyskauppa.fi tai soita 019 
457 7747.
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Jokainen kiinalainen on 
kohdattavissa yksilöllisesti
Jos sinulta kysyttäisiin, 
kuinka kaikki maailman 
kiinalaiset voisivat 
kuulla Jeesuksesta, mitä 
vastaisit? 

Kiinassa, jossa välimat-
kat ovat pitkiä ja tiet 
huonoja, ovat kommu-
nikointi- ja tiedonväli-
tyskeinot kehittyneet 
nopeasti. Lisäksi paljon ihmisiä asuu niin syrjäisillä seuduilla, etteivät evankelis-
tat pääse heidän luokseen. Internetin tukiasemia on pystytetty korkeille kukku-
loille, joten nykyisin syrjäkylissäkin asukkaat pääsevät internetiin. Nykymedia on 
mahtava mahdollisuus evankeliumin leviämiselle Kiinassa. 

WeChat kokoaa ihmisiä yhteen

Uusi vuorovaikutteinen media mahdollistaa yksilöllisen kohtaamisen väkirik-
kaassa Kiinassa. WeChat on sosiaalisen median palvelu, jolla on yli 900 miljoo-
naa käyttäjää. WeChat on Kiinan valtion omistama, ja sillä voi esim. kuunnella 
radio-ohjelmia, maksaa laskuja ja bussilippuja, käydä keskusteluja ja etsiä tietoa. 

WeChatissa on keskusteluryhmiä, joissa voi etsiä ja jakaa tietoa itseä kiinnosta-
vista asioista. Isoimmissa kristillisissä ryhmissä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, 
jotka kyselevät uskosta Kristukseen ja etsivät vastauksia onnelliseen avioliit-
toon, lastenkasvatukseen, työttömyyteen jne. Medialähetysjärjestöt, esimerkiksi 
Sansan yhteistyökumppanit FEBC (Far East Broadcasting Company) ja VOS (Voice 
of Salvation), vastaavat ja kertovat, millaisia vastauksia Raamatusta löytyy. He 
siis antavat toivoa ja rohkaisua kysyjille.

Osallistu keräykseen ja auta kiinalaisia löytämään kristilliset WeChat-ryhmät 
ja Jeesus!

Sansalla on meneillään syyskeräys, jonka tuotolla tuetaan vuorovaikutuksellisen 
median kehitystyötä. Katso takasivu. 

Peggy Banks kertoo odottavansa, että 
saa Suomessa kokea rukousyhteyttä.



Älä pelkää

Ihminen voi tuntea pelkoa sairauden, työttömyyden ja 
toimeentulovaikeuksien, toimimattomien ihmissuhteiden, 
onnettomuuden, vaaran, yksinäisyyden, tms. edessä. Myös 
sodat tai terroriteot synnyttävät pelkoa. Eri puolilla maail-
maa kristityt kärsivät uskonsa tähden ja pelkäävät turvalli-
suutensa ja henkensä puolesta. 

Läpi Raamatun on kehotuksia olla pelkäämättä. Perusviesti 
on lyhykäisyydessään aina sama, kuten 1. Moos.  26:24: ”Älä 
pelkää, minä olen sinun kanssasi.” Jesaja 41:10:ssa Herra 
sanoo: ”-- älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana 
pälyile ympärillesi -- minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvis-
tan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua ...”

Raamatun mukaan voimme tuoda kaikki pelkomme 
Jumalan eteen. Psalmin kirjoittaja kuvaa asiaa näin: ”Minä 
käännyin Herran puoleen ja hän vastasi minulle. Hän va-
pautti minut kaikesta pelosta.” (Ps. 34:5)

Yhteinen tehtävämme on kertoa maailmalle median kautta Herrasta, joka on lupauk-
sensa mukaan omiensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti (Matt. 28:18–20), 
tarkoittaahan Jeesuksen nimi Immanuel ”Herra kanssamme”. Ei liene sattumaa, että ke-
hotus ”älä pelkää” eri muodoissaan esiintyy Raamatussa 365 kertaa, siis kerran vuoden 
jokaiselle päivälle. 

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

Sansa lähettää Tiina 
Virtasen Hollantiin TWR-
Euroopan työhön 

Helsinkiläinen HSO-sihteeri Tiina 
Virtanen on medialähetystyön konkari. 
Hän oli ensimmäisen jakson Sansan 
palveluksessa vuosina 1985−1996. 
Palveluspaikkoina olivat TWR:n 
Euroopan-toimisto Hollannissa, ICMC-
konferenssi Englannissa ja TWR:n 
toimisto Monacossa.
 Sansan hallitus päätti huhtikuussa 
2017 lähettää Tiinan tammikuussa 
2018 kolmen vuoden työkaudelle 
TWR-Euroopan mediapalvelut-osastol-
le Barneveldiin.
 − Olen pitkään ollut valmis lähte-
mään uudelleen, jos mahdollisuus 
tarjoutuu. Nyt olen todella innostunut, 
sillä koen, että pitkä työkokemukseni 
sekä Sansassa että aiemmin TWR:ssa 
on valmistanut minua tähän, Tiina 
Virtanen sanoo.

Elopäiviltä 18. – 20.8 
poimittua:

− Maallinen pelastussuunnitelma laa-
ditaan aina ihmisiä ajatellen. Jumalakin 
on laatinut pelastussuunnitelman 
jokaista varten. Kummankin kohdalla 
meillä on kaksi vaihtoehtoa: Joko ohit-
taa suunnitelma tai noudattaa sitä ja 
ottaa se vastaan, turvallisuusvastaava 
Erkki Pennanen painotti.
 − Kehotus ”älä pelkää” esiintyy eri 
muodoissaan Raamatussa 365 kertaa, 
siis kerran jokaiselle vuoden päivälle, 
rohkaisi Sansan toiminnanjohtaja Juha 
Auvinen.
 − Reformaation merkkivuoden 
2017 periaatteet ovat ekumeenisuus 
(kristittyjen yhteinen), paikallisuus, tu-
levaisuus (uudistava) ja sen liittyminen 
Suomi 100 -juhlavuoteen soveltuvin 
osin, kertoi projektisihteeri Timo-Matti 
Haapiainen. 
 

ToiminnanjohtajaltaLähetysuutisia

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy marraskuussa.

Tilaa Tiina Virtasen ystäväkirje sansa@sansa.fi , kutsu hänet srk-vierailulle tai 
liity kuukausitukijaksi Sansa.fi/lahjoituskohteet. Katso myös Tiinan lähettivideo 
Youtube.com/sansatv.

”Meidän ei 
pidä väsyä 
tekemään hyvää, 
sillä jos emme 
hellitä, saamme 
aikanaan korjata 
sadon.” Gal. 6:9

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 Kiinasta:

”Olen ottanut tavakseni kuunnella ohjelmianne BaoBao-
sovelluksen kautta. Suosittelin sitä myös seurakunnassa. Kaikki 
olivat innoissaan! Aina kun vastaan tulee vaikea asia kristin-
uskossa, kuuntelen ohjelmianne ja löydän niistä vastauksia. 
Hengellinen elämäni vahvistuu tämän avulla. Toivon niin, että 
kaikilla olisi BaoBao kädessään!”

”Olen 26-vuotias ja ollut kristitty neljä vuotta. Kuuntelin ennen 
ohjelmianne joka ilta radiosta, mutta nyt kuuntelen netistä. On 
hienoa, kun voin kuunnella monta ohjelmaa peräkkäin. Avoimin 
silmin -ohjelma on minulle tärkeä. Ymmärrän uskoani paremmin 
sen avulla. Pidän blogiosiosta, jossa on ihmisten henkilökoh-
taisia kertomuksia. Kiitos kirjeestänne, se vahvisti uskoani. 
Minua huolestuttaa avioituminen. Ymmärrän hyvin Paavalin 
sanat: ”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä 
uskottomien kanssa.” Pitäisi avioitua, mutta ei ole helppoa 
löytää kristittyä miestä puolisoksi. Rukoilkaa puolestani, että 
pidän katseeni koko ajan Jeesuksessa, joka on uskon alkaja ja 
täyttäjä.”

”Jo neljän vuoden ajan olen saanut hengellistä ravintoa radio-ohjelmas-
tanne Avoimin silmin. Olen myös hiljattain suorittanut 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 työnteki-
jöitä ruokkimaan Kiinan piilossa eläviä kristittyjä Jumalan sanalla.”

”Yksi kaverini kertoi minulle kotisivuistanne ja pidin niiden sisällöstä 
heti. Tietokoneeni alkoi temppuilla, kun kuuntelin teitä netissä. Siksi 
latasin kaikki sivuilla olleet ohjelmat koneelleni ja kuuntelen niitä 
melkein joka päivä. Monissa ohjelmissa puhutaan kuin suoraan minun 
sydämeeni. Surettaa, etten tiennyt radioasemastanne aiemmin. Nyt 
voin kuunnella ohjelmat uudelleen moneen kertaan.”

Lue lisää palautteita www.sansa.fi



Tartu 
haasteeseen!

Yhteys muodostettu 
– syyskeräys 
miljoonien kiinalaisten 
tavoittamiseksi
Lause ”Evankeliumi kiinalaisille radion avulla” on muuttunut 
lauseeksi ”Evankeliumi kiinalaisille median välityksellä”, 
kertoo Sansan mediakehitysjohtaja Ilkka Kastepohja ja jatkaa: 
Kaiken tulee olla mobiilisti, älypuhelimella ja taulutietokoneel-
la, käytettävää.                    
 Jeesus on löydettävissä esimerkiksi WeChat-sovelluksen 
kautta, jota käyttää jo yli 900 miljoonaa kiinalaista. Anna 
iloiten keräykseen ja auta kiinalaisia löytämään kristilliset 
WeChat-ryhmät ja Jeesus!

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 95013

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

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Kiitos Herra syksystä, joka saat-
telee meitä käpertymään soh-
vannurkkaan ja rukoilemaan. 
Anna meidän osata rauhoittua ja 
keskittyä Sinuun, olennaisimpaan. 
Täytä meidät Pyhällä Hengelläsi, 
jotta osaisimme olla iloksi ja 
hyödyksi lähimmäisille 
ja kunniaksi Sinulle. 
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


