
Kiitos evankeliumista!

− Olen elänyt koko ikäni syrjäisessä 
kylässä Intiassa ja olen lukutaidoton. 
Iltaisin istumme nuotion ympärillä ja 
jaamme elämäämme. Olen kokenut 
oloni typeräksi, kun en ole kyennyt 
keskustelemaan asioista, jos ne 
koskivat muuta kuin kyläläistemme 
elämää.
 En koskaan osannut edes uneksia, 
millainen elämänmuutos minulle 
tapahtuisi. Sain radion, ja minua 
kehotettiin kuuntelemaan kristillisiä 
ohjelmia. Ne ovat omalla kielelläni, ja 
niiden kautta minulle avautui aivan 
uusi maailma. 

Aina kuunnellessani sydämeni 
rauhoittui ja ahdistukseni helpotti. 
Olin kärsinyt kovista vatsakivuista ja 
ohjelmien opastamana aloin rukoilla, 
että Jeesus lievittäisi kipuni. Hän ei 
pelkästään lievittänyt, vaan paransi 
kokonaan! Parantumiseni sai minut 
vakuuttumaan, että Jeesus on elävä 
ja todellinen Jumala. 
 Kuuntelen ohjelmia säännöllisesti 
ja olen oppinut paljon Kristuksen 
rakkaudesta ja siitä, millainen Jumala 
on. Toki olen oppinut paljon muuta-
kin. Enää en koe alemmuudentun-
netta siitä, etten osaa lukea, vaan 
tunnen itseni maailman oppineim-
maksi ihmiseksi, koska tiedän totuu-
den.
 Evankeliumi on ihmisen paras 
kasvualusta! Sansa ja suomalaiset 
ovat tukeneet Intiaan lähetettäviä 
ohjelmia jo 30 vuoden ajan. Ravitse 
intialaisten kristittyjen hengellis-
tä kasvua ja osallistu keräykseen. 
Lisätietoja sivulla 4.

Mullan makua,  
taivaan tuoksua
on Pekka Simojoen kirjoittama, eletyn 
elämän tarinoita täynnä oleva hartauskirja. 

Tilaa itsellesi tai lahjaksi hintaan 25 € + 
toimitusmaksu ja anna kirjan viedä keik-
kamatkoille, keskelle Jumalan ihmeellistä 
todellisuutta. www.lahetyskauppa.fi tai 
050 564 3541.
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PL 13, 05801 Hyvinkää 
019 457 7700   |   sansa.fi   |   sansa@sansa.fi

Yhteyden ytimessä – 
Medialähetyspäivät Lohjan 
Vivamossa 26. – 27.5
Haluaisitko
- saada terveisiä Intiassa tehtä-
västä mediatyöstä? 
- kohdata Suomessa olevia 
arabiankielisiä kristittyjä? 
- kuulla rukouksen ihmeestä 
Toivoa naisille -työssä?
- sukeltaa Domini Life -sovelluk-
sen maailmaan?
- olla kristillisen pelimaailman 
ytimessä?
- ammentaa ravintoa 
Raamatusta tai
- iloita yhteydestä muiden medi-
alähetyksestä innostuneiden kanssa!

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen myöntävästi, varaa kalenteristasi toukokuun viimeinen 
viikonloppu ja tule Vivamoon Sansan Medialähetyspäiville! Osoite on Vivamontie 2, 08200 
Lohja.

Medialähetyspäivien kansainvälinen vieras on Augustin Bhuinya medialähetysjärjestö TWR-
Intiasta. Tänä vuonna juhlitaan Sansan ja TWR-Intian 30 vuotta jatkunutta yhteistyötä. Lisäksi 
julkistetaan Pekka Simojoen farsinkielinen Nordic Praise -levy sekä tutustutaan Sansan uusiin 
ulkomaantyön kandidaatteihin. Sunnuntaina juodaan kakkukahvit 45-vuotiaan Sansan kun-
niaksi.

– Olen innoissani Medialähetyspäivien ohjelmasta! Mukana on tuttuun tapaan lähetystietoutta 
ja raamatunopetusta, mutta monia asioita lähestymme uudesta näkökulmasta. Intian-työn juh-
lavuonna haluamme tarjota tuhdin annoksen tietoa ja tunnelmia Intiasta. Medialähetystyön 
uusia tuulia pohtiessamme puhumme myös pelimaailmasta. Lisäksi Vivamo itsessään tarjoaa 
viihtyisät puitteet päiville, kertoo Medialähetyspäivistä vastaava Sansan henkilöstöjohtaja 
Marko Pihlajamaa.

Medialähetyspäivien ohjelman lisätietoineen löydät sansa.fi/MLP18.

Olet lämpimästi tervetullut Medialähetyspäiville!

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy heinäkuussa.

Kuvat: Sansan 
kuva-arkisto



Sinä kuljet tuulten siivillä

Psalminkirjoittaja ylistää Herraa Jumalaansa ja hänen 
suuruuttaan ja toteaa: “Sinä otat pilvet vaunuiksesi ja 
kuljet tuulen siivillä. Sinä teet tuulista sanasi viejät…” (Ps. 
104:3–4).
 Kun Jumalan sana tuulten viemänä, radioaalloilla, kohtaa 
ihmisen, se saa hänet ylistämään ja kiittämään. Näin tapah-
tui myös intialaiselle nuorelle naiselle Lolen Ekkalle. 
 Näin ei ollut vielä 15 vuotta sitten. Lolenin isä oli kylä-
päällikkö ja hindupappi. Kun perhe kuuli ensi kerran evan-
keliumin ja kutsun tulla kirkkoon, he vastustivat sitä. Lolen 
kuitenkin kiinnostui asiasta. Pian myös muu perhe osallistui 
jumalanpalvelukseen ja sanoma Jeesuksesta alkoi muuttaa 
heidän elämäänsä. 
 Tultuaan kristityiksi perheen isä menetti asemansa ja 
perhe ajettiin väkivaltaisesti Jharkhandin osavaltiossa 
sijaitsevasta kotikylästään. Mutta Jumala varjeli heidät 
vakavilta loukkaantumisilta.
 Perhe alkoi kuunnella ensin hindinkielisiä kristillisiä 
radio-ohjelmia ja sitten omalla kurukhin kielellään tehtyä 
Kunnia Jumalalle -ohjelmaa. Sanoma vahvisti heitä ja auttoi heitä kasvamaan uskossa 
Jeesukseen. 
 Kaiken tapahtuneen jälkeen Lolen kirjoittaa ja esittää kristillistä musiikkia intialaisin 
sävelmin ja perinteisellä rummulla säestettynä. Hän kiittää Jumalaa musiikin lahjasta 
ja laulaa ylistystä Herralle hänen hyvyydestään ja rakkaudestaan. “Laulakaa Jumalalle, 
soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. Herra on 
hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään!” (Ps. 68: 5)
 Kiitos, että olet mukana yli 500 miljoonan intialaisen tavoittamiseksi evankeliumilla 
median kautta.

Siunaavin kevätterveisin!

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja, rovasti
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

Mitä Jaa parasta joululah-
jaa -keräyksellä saadaan 
aikaan? 

Keräyksen tuotto käytetään radio-
työhön Kambodžassa, Mongoliassa, 
Japanissa, Indonesiassa ja Thaimaassa 
FEBCin kautta. Esimerkiksi 
Indonesiassa joulukeräyksen varoilla 
tuotetaan Rukoillaan yhdessä -ohjel-
maa. Ohjelma kuullaan Bali Heartline 
-paikallisradiossa kahdesti viikossa. 
Ohjelmaan soittajat haluavat keskus-
tella ja rukoilla usein uskoon liittyvistä 
kysymyksistä ja heti perässä tulevat 
kasvatukseen, terveyteen ja talouteen 
liittyvät asiat. Avioliitto ja ihmissuh-
dekysymykset ovat useiden soitta-
jien mielessä. Jotkut ovat löytäneet 
Jeesuksen ohjelman kautta. Ohjelmien 
lisäksi radiolla on diakoni, joka tekee 
kotikäyntejä. 

Jatketaan rukousta Aasian perhera-
diotyön puolesta! Kiitos lahjoituk-
sesta joulukeräykseen. Nyt se kasvaa 
hedelmää! 

Yhdistä juoksuharrastus 
ja lähetystyö!                                                                                

Sansa haastaa seurakuntalaiset ja lähe-
tysjärjestöt yhteistoimintaan! Run for 
Missions -haaste on tarkoitettu kirkon 
lähetystyön toimijoille. Vuoden 2018 
päätapahtuma on Tampere Maraton la 
25.8.2018. Voit kuitenkin juosta missä 
juoksutapahtumassa tahansa ja kerätä 
tukijoukoilta tukea valitsemallesi koh-
teelle. sansa.fi/juoksuhaaste 

Run For Missions -juoksuhaasteesta 
kuulet myös Radio Deissä.   
 

ToiminnanjohtajaltaLähetysuutisia

Ah, kuinka kevät hohtaa ja kukkii, 
tuoksuu maa!

Näin Luoja meidät kohtaa 
ja hyvyys valloittaa.

Virsi 567:1

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.youtube.com/sansatv

PINTAA SYVEMMÄLLE



Medialähetyspäivät Lohjan 
Vivamossa 26.−27.5.2018

Yhteyden ytimessä

Lauantai 26.5.
9.30 Ilmoittautuminen ja kahvit

10.00 Avajaiset Leena Broman (Vivamo), Raili Rantanen 
(Lohjan srk), Merja Kauppinen ja raamattuopetus Kun 
Jumala on vaiti, Marko Pihlajamaa
11.00 Yhteys Intiaan, osa 1, Augustin Bhuinya (TWR-Intia)

12.00 Lounas

Kanavat:
13.00
1. Paratiisin portit, Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittama 
uutuusnäytelmä, Vivamon Raamattukylän uutuusnäytelmä. 
Omakustanteinen.

13.30
2. Yhteys arabiankielisiin Suomessa, Sansan seniori David 
Ezzine
3. Miten kerromme Kristuksesta intialaisille heimoille?, 
Augustin Bhuinya (TWR-Intia)
4. Rukouksen ihme Toivoa naisille -työssä, Satu Hauta-aho

14.30 Päiväkahvi

15.00 Yhteys Intiaan, osa 2, Augustin Bhuinya (TWR-Intia)

16.00 Yhdessä tulevaan Jarno Tepora, Juha Auvinen, lähet-
tikandidaatit Petteri ja Joanna Rantamäki sekä Domini Life, 
Mervi Viuhko, farsinkielisen Nordic Praise -levyn julkistus, 
Pekka Simojoki, muusikko

17.00 Päivällinen

18.00 Ulkomaantyön kandidaatit esittäytyvät, Ilkka ja Päivi 
Kastepohja, Petteri ja Joanna Rantamäki   
18.30 Kristillisen pelimaailman ytimessä, Markus Kartano, 
verkkopappi, Hgin srkyhtymä ja Petteri Rantamäki

19.00 Sanan ja rukouksen ytimessä, Pekka Simojoki, Seija 
Uimonen

20.00 Iltapala ja saunat. Sauna omakustanteinen 3 €/hlö.

Sunnuntai 27.5. 
8.00 Aamupala

9.00 Keskeneräisenä täydellinen -raamattuopetus, Arja 
Savuoja ja Merja Kauppinen

9.45 Lähetettyinä palvelemaan – kertomuksia kutsumuk-
sesta, Mervi Viuhko

11.00 Messu, Anssi Almgren, kv. työn asiantuntija, Espoon 
hpk, Juha Auvinen, Sansan työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
siunaaminen

12.30 Lounas

13.00 Paratiisin portit -näytelmä. Omakustanteinen.

14.00 Iloa yhteydestä -juhla, Sansa 45 vuotta, Augustin 
Bhuinya, Juha Auvinen

15.30 Juhlakahvit

Hyvä tietää:

Musiikista vastaavat Soihtu-kuoro, Pekka Simojoki sekä Pekka 
Kiuttu, Timo Lankinen ja Satu Ranta

Kohtaamisten ja tarinoiden ilta pe 25.5 klo 18 Vivamon 
Leirikartanon takkahuoneella. Mukana Supriya Suraj (TWR-Intia) 
kertomassa naisten ja kristittyjen tilanteesta Intiassa.

Yhdistyksen kevätkokous jäsenille pe 25.5. klo 18 Vivamon 
Särkyneen sydämen kirkossa  

Paratiisin portit -uutuusnäytelmä, joka on Anna-Mari Kaskisen 
käsikirjoittama, on mahdollisuus katsoa la 26.5. ja su 27.5. klo 13. 
Se on omakustanteinen. Liput ennakkoon 18 € Lippu.fi tai 21 € 
paikan päältä.

Sansan Putiikki palvelee päivien ajan Vivamossa.

Tapahtumapaikkana on Vivamon loma- ja kurssikeskus, Vivamontie 
2, Lohja.
Ruokailu- ja majoitusvaraukset 11.5 mennessä: Vivamon vastaan-
otto, vivamo@sana.fi tai p. 020 768 1760. Muista mainita ruoka-al-
lergiat ja -valiot.

Pysäköinti Vivamon parkkipaikalla. Tilaa on myös linja-autoille.

Muutokset mahdollisia. 

Lisätietoja Medialähetys Sanansaattajat (Sansa), Hyvinkää, 019 457 
7700, sansa.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma



Tartu 
haasteeseen!

Intia-teemavuoden keräys 
Evankeliumi on paras 
kasvualusta
Sansan 45v-juhlavuonna 2018 suuntaamme katseemme 
Intiaan, sillä Sansan ja TWR-Intian yhteistyö on jatkunut jo 30 
vuotta. Työ on tuottanut tulosta, kristinusko on vahvistunut ja 
raamatuntuntemus lisääntynyt kristillisten radio-ohjelmien 
myötä erityisesti vähemmistöryhmien parissa. Intiassa riittää 
kuitenkin yhä työsarkaa. Yhdessä yhteistyökumppanimme 
TWR-Intian kanssa lähetämme ilosanomaa radioaaltoja pitkin 
yli 500 miljoonan intialaisen ulottuville 14 kielellä. Voit osal-
listua tähän työhön rukoillen ja lahjoittaen.
Kiitos lahjastasi!

2222 33338 Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 20279 Intia-teemavuosikeräys 2018, mediatyö

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 MEDIATYÖ:
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 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, farsin- ja tadžikinkieliset aikuis-

ten opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 14085 SAT-7 Academy, arabiankielinen tv-opetus-
kanava
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen TN
2222 17105 Kazakinkielinen TN

AFRIKAN MEDIATYÖ:
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

HANKKEET:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luteri-
laiset kirkot
1111 31305 Domini Life -sovellus (kehitystyö)

LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
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 10065 Vähäsarjat
4444 10078 Rissanen
4444 10036 Virtanen
4444 10081 Rantamäet
4444 11019 Kastepohjat

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 20211

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

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Herra, kiitos keväästä ja uudel-
leen puhkeavasta elämästä. 
Kiitos kaikista lahjoista, joita 
olet meille suonut. Auta meitä 
ymmärtämään, että jaettu lahja 
on isompi ilo. Siunaa meitä ja 
kaukaisia lähimmäisiämme. 
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.

Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. 
Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri. 
Se on tilattavissa myös postitse Sansasta. 
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18
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Käyttötarkoitus

Posti nro

Lähiosoite

Käyttötarkoitus  
Användningsändamål

Postitoimipaikka

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttö-
tarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita 
osoitteesi ja seurakuntasi.

OHJE


