
Muutetaan yhdessä maailmaa!

Yrityslahjoittamisen
mahdollisuudet

Medialähetys Sanansaattajat ry
Munckinkatu 67, 05800 Hyvinkää

Lahjoitustili: FI 37 5062 0320 0320 18

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311, 12.1.2018–31.12.2020. Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311, 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt varat 
käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen, internetin 
ja muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja käytetään myös kris-
tillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun mediatyön kehittämiseen ja tuo-
tantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa (kurssi- ja työpajatoiminta) sekä 
yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa (uudet digitaaliset mediat, kuten mobiiliappli-
kaatiohankkeet).

Lisä- ja yhteystiedot:
Lisätietoja yritysyhteistyöstä antaa varainhankin-
nan koordinaattori Erkki Salo, p. 050 327 3900.

www.sansa.fi/lahjoita/yrityslahjoitus/

- Pidetään lähetys käynnissä -

Yrittäjä. Profiloidu hyvään!



4. Bannerimainos suositulla Raamattu kannesta kanteen 
-sivustolla rkk-sansa.net. Bannerin koko on 468 x 80 px. 
Laskutuksen hoitaa Sansan alv-verovelvollinen 
Lähetyskauppa, joten laskussa on Alv 24%. 
Hinnat ja kävijämäärät saat tilaamalla mediakortin.

3.Adoptoi jokin Sansan kymmenistä kohteista
Medialähetys Sanansaattajat ry vie Hyvää Sanomaa radioMedialähetys Sanansaattajat ry vie Hyvää Sanomaa radio-
aalloilla, television, internetin ja mobiiliviestinten välityk-
sellä. Sanoma muuttaa maailmaa – yksi sydän kerrallaan. 
Yrityskummi voi adoptoida jonkun kymmenistä kohteis-
tamme ja tukea sitä haluamallaan tavalla joko kertalahjana 
tai jopa kuukausittain.

2. Tuotelahja
Yrityksesi voi antaa Sansalle veloituksetta tarkoitukseen 
soveltuvia tuotteita myyjäisiin, Lähetyskauppamme myy-
mälään tai kilpailupalkinnoiksi.

1. Kriisiradio
Luonnonkatastrofin iskiessä tarvitaan myös toimivaa vies-
tintää. Siinä auttaa Sansan yhteistyökumppani First 
Response Radio. Voit lahjoittaa FRR:n toimintaan. 

Toinen humanitäärinen työmuotomme on Kätketyt Aarteet 
-työ katunaisten pelastamiseksi.

5. Raamattu kannesta kanteen -ohjelman päivätuki
Raamattu kannesta kanteen on vuodesta toiseen Radio 
Dein suosituimpia ohjelmia. 500 €:n tuella varmistat, että 
kymmenettuhannet saavat edelleen kuulla Sanaa arkipäi-
visin. Päivätuki 500 €, puolikas lähetys 250€.

6. Kristillinen radio tai tv-ohjelma haluamassasi maassa
TTuemme suurta määrää kristillisiä radio- ja TV-ohjelmia 
erityisesti Lähi-Idässä ja Aasiassa. Kristillisen sanoman 
lisäksi ohjelmat opastavat hyvään, tasapainoiseen 
elämään. Kärkituotteistamme on Toivoa naisille - radio-
ohjelmat sekä SAT-7 satelliittiohjelmat. Kohdentamalla 
tuki tällaisiin ohjelmiin, voidaan vaikuttaa yksittäisiin 
kuuntelijoihin, perheisiin, yhteisöön ja yhteiskuntaan. 
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