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Perhetyön teemavuosi
2019 tuo esille Aasian
mediatyön

Kuvat: Sansan TWR:n
ja FEBC:n kuva-arkisto
Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy maaliskuussa.
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Yhteyttä ja voimavaroja radiosta
Hei,
Olen Narantuya, 38 v, ja asun Mongoliassa. Elämäni on ollut rajoitettua sairauteni vuoksi.
Suhteeni äitiini ja veljeeni on ollut huono, ja olen aina ollut vihainen äidilleni ja syyttänyt häntä
sairaudestani. Olen kokenut yksinäisyyttä ja ajatellut, että ehkä itsemurha ratkaisee ongelmani.
Olen kuunnellut Wind FM -radiokanavaa siitä
lähtien, kun se alkoi kuulua kaupungissamme
eli vuodesta 2004. Aluksi inhosin raamattuohjelmia ja suljin radion, kun niitä radioitiin. Mutta
jossain vaiheessa aloin kuunnella niitä ja minun
täytyy myöntää, että olen oppinut kärsivällisyyttä ja anteeksiantamusta. Olen myös oppinut
rakastamaan Herraa kuuntelemalla radiota.
Kun löysin Jeesuksen elämääni, aloin käydä
kirkossa. Rakastan ylistyslauluja, mutta pyhän
Raamatun fonttikoko on liian pieni, enkä voi
lukea sitä. Siksi kuuntelen raamattuohjelmaa.
Jumala tekee työtä elämässäni ja rukoilen perheeni puolesta, että hekin oppisivat tuntemaan
Jeesuksen. Sairauteni vuoksi luulin, etten voisi löytää poikaystävää, mutta Jumala on valmistanut minulle ihmeellisiä asioita. Olen löytänyt ihmisen elämääni seurakunnasta ja meistä on
tullut hyviä ystäviä. Minulla on toivoa, että eräänä päivänä kaikki on hyvin.
Yhteys kotiin – perheradiotyö Aasiassa on Sansan teemavuosi tänä vuonna. Koti on tärkeä
paikka jokaisen olemassaololle, ja teema mahdollistaa monenlaisen yhteyden luomisen
radion välityksellä.
Ohjelmien avulla päästään koteihin kertomaan Jumalan rakkaudesta ja opettamaan eheyttäviä toimintatapoja, jotta perheenjäsenet löytäisivät yhteyden toisiinsa. Samalla luodaan
yhteyttä taivaan kotiin. Me suomalaiset voimme olla linkkinä tässä yhteydessä rukoilemalla
ja tukemalla taloudellisesti.

Muistilehtiö
Tilaa itsellesi tai ystävänpäivälahjaksi jääkaappimagneetti tekstillä ja kuvalla. Toisessa
teksti: Rukoile - Odota – Luota ja Toivoa naisille -magneetissa teksti: ”Minä annan teille
uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden
hengen.” Hes. 36:26.
Hinta 3,80 € + toimitusmaksu.
www.lahetyskauppa.fi ja 050 564 3541.
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Aasian mediatyö tavoittaa heitä,
jotka usein jäävät kaiken huomion
ulkopuolelle. Perheradiotyö pohjautuu yhteisöradion toimintatapaan.
Tavoitteena on yhteisön auttaminen
sisältä päin niin, että ihmiset pääsevät itse ratkaisemaan elämäänsä ja
yhteisöönsä liittyviä ongelmia.
Yhteisöradiotoiminta alkoi australialaisen tri Ross Jamesin toimesta
Filippiineillä. 2000-luvun alussa
toiminta laajeni Sansan yhteistyökumppanin FEBC:n paikallisemille
Aasiasssa. Tri Rossin koulutukseen
osallistui toimittajia muun muassa
Indonesiasta ja Mongoliasta.
Perheradio toimii yhteistyössä
paikallisten toimijoiden ja yleisön
kanssa. Yhteisön jäsenet osallistuvat
radio-ohjelmien tekemiseen. Omia
ohjelmia tehdään lapsille, nuorille,
yksin eläville ja pariskunnille.
Sansa tukee työtä mm. Mongoliassa
ja Kambodžassa. Mongolian Wind FM
on ensimmäinen FEBC:n ”virallinen”
yhteisöradioasema. Kambodžassa
sijaitsevan Krusa FM:n perheradiossa
kambodžalainen pastori Joseph Keo
tekee suoraa Perheen parhaaksi -radio-ohjelmaa. Ohjelmaan liittyvät eri
paikkakunnilla järjestettävät perheseminaarit. Vuoden aikana pääsette
seuraamaan perheradiotyötä eri
puolella Aasiaa. Medialähetystyölle
on alueella kysyntää, koska kristittyjä
on siellä vähän.

Lähetys käynnissä.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Ilkka ja Päivi Kastepohja
mediatyöhön Aasiaan

Kastepohjat aloittavat työnsä Sansan
projektityöntekijöinä Singaporessa
tammikuussa 2019.
Ilkan tehtävänä on tukea TWR-Aasian
mediakehitystyötä. Päivi toimii tiedottajan ja koordinaattorin tehtävissä.

SAT-7 Network Kyproksella
ti 26. – la 30.3.2019

Äiti ja isä ihmeissään
Kummankin tapahtumapaikkana oli temppeli. Ensimmäisellä
kerralla äiti ja isä olivat ihmeissään siitä, mitä Simeon ja
Hanna sanoivat vastasyntyneestä Jeesus-lapsesta (Luuk.
2: 33–40). Toisella kerralla vanhemmat olivat ihmeissään
12-vuotiaan pojan jäätyä kolmeksi päiväksi temppeliin.
Maria sai aiheen kysyä: ”Poikani, miksi teit meille tämän?”
(Luuk. 2: 41–52).
Me vanhemmat saamme hämmästellä lapsiamme ja
heidän edesottamuksiaan – hyvässä ja pahassa. Kuitenkin
tärkeintä on, että lapset saavat kasvaa turvallisessa ja rakastavassa perheessä, ympäristössä, jossa heistä välitetään ja
heidän tarpeisiinsa vastataan. Varsinkin nuoret vanhemmat
tarvitsevat tässä tukea. Rohkaisua tarvitaan myös silloin,
kun olosuhteet muuttuvat. Joillekin haasteena ovat köyJuha Auvinen
hyys, kodittomuus, koulutuksen puute, sairaus, päihteet tai
toiminnanjohtaja, rovasti
pakolaisuus.
juha.auvinen@sansa.fi
Vaihtuviin perhetilanteisiin vastataan myös mediassa,
esimerkiksi monissa Aasian maissa. Kasvattavat, perhe-elämää tukevat radio- ja televisio-ohjelmat sekä sosiaalisen
median sovellukset antavat tietoja ja taitoja, jotka vahvistavat luottamusta, iloa ja voimavaroja selviytyä arjen haasteissa. Sansan Aasiassa tukeman perhetyön teemavuoden
otsikko Yhteys kotiin kuvaa paitsi perheenjäsenten keskinäisiä suhteita, myös yhteyttä
taivaalliseen kotiin, johon Jumalan lapset kuuluvat.
Kiitos, että tänäkin vuonna kannat medialähetystyötä rukouksin ja lahjoin, niin että
moni lapsi saisi Jeesuksen tavoin kasvaa, vahvistua ja täyttyä viisaudella, ja Jumalan
armo seuraisi häntä.
Laita kalenteriisi tärkeitä päivämääriä: Sansan kolehtipyhää vietetään 5.5.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan kannetaan kolehti Toivoa naisille -mediatyöhön Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa Sansan kautta.
Medialähetyspäivät järjestetään 25. – 26.5. Vantaan Korson seurakuntakeskuksessa ja sen lähiympäristössä. Päivien teemana on Näkemisen arvoinen.

Haluatko päivittää tietosi satelliittitelevisio SAT-7:n toiminnasta ja oppia
siitä lisää? Haluatko kuulla, kuinka
Jumala tekee työtään Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa? Lähde maaliskuussa Kyproksella järjestettävään SAT-7
Networkiin! Lisätietoa: https://sansa.
fi/wp-content/uploads/2018/10/
SAT-7_Network_2019_kutsu.pdf
Ilmoittautumiset viimeistään 1.2.2019.

”Herra, sinun armosi on avara
kuin taivas, pilviin ulottuu
sinun totuutesi.” Ps. 36:6

Yhteys kambodžalaiseen
kotiin
Sansan tulevassa kevätkeräyksessä
otetaan yhteyttä kambodžalaiseen
perheeseen. Pääsemme kurkistamaan
kodin sisälle ja tutustumaan siellä
asuviin ihmisiin ja heidän elämäänsä.
Seuraa viestintäämme!

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.instagram.com/sansa.fi

Yhteyden ytimessä

Sanan koskettamat

Lähetys käynnissä
Palautteita Aasiasta:

Mongoliasta:
Nimeni on Urnaa. Jouluna 2015 sain radion FEBC:ltä ja aloin
kuunnella sen lähettämiä ohjelmia. Isäni oli kuollut ennenaikaisesti, mikä vaikutti perheeseeni. Kuuntelin ohjelmaa, jonka nimi
oli Daddy (Isä), ja se auttoi minua voittamaan suruni. Sitten löysin
raamatunopetusohjelmat, ja muutkin, joita kanavalta tuli. Ohjelmat
rohkaisevat minua ja opettavat, miten olla hyvä kotiäiti ja vastuullisempi äiti. Olen oppinut rakastamaan Jumalan sanan opiskelua
ohjelman kautta. Kun tyttövauva nukkuu, kuuntelen ohjelmia ja
teen muistiinpanoja. Näin opin ja saan sisäistä rauhaa. Kiitos, että
rohkaisitte minua jokapäiväisessä elämässäni Raamatun kautta.
Jumala siunatkoon teitä kaikkia!

Kambodžasta:
Olen perheeni ainoa Jeesukseen uskova. Mieheni on armeijassa ja meillä on neljä lasta. Toivoa naisille on todella hyvä
ohjelma. Meillä on paljon vaikeuksia, mutta ohjelmasta saan
aina iloa, lohdutusta ja rohkaisua. Sen kautta tiedän, etten
ole vaikeuksissa yksin, vaan Jeesus on kanssani. Mies ja lapset eivät vielä usko. Rukoilisitteko, että Jumala tekisi työtään
heidän sydämissään. Joskus mies on minulle vihainen uskoni johdosta ja se sattuu, mutta tiedän, että Jeesus haluaa,
että rukoilen kärsivällisesti perheeni puolesta.

Thaimaasta:
Kuuntelen Sydänystävä-ohjelmaa säännöllisesti. Tulin uskoon kaksi
vuotta sitten. Sydämessäni on paljon huolia. Olen ainoa kristitty kylässäni. Ihmisten eivät yhtään pidä siitä, että kuuntelen kristillisiä ohjelmia,
ja he kritisoivat minua siitä. Mietin taloni myymistä ja muualle muuttamista, mutta en saa taloa myytyä. Olin masentunut ja ajattelin jo parin
kuukauden ajan itsemurhaa, mutta en yrittänyt sitä. Työkseni myyn
itse tekemääni ruokaa ja se menee hyvin kaupaksi. Sunnuntaisin käyn
kirkossa. Olen joka päivä riippuvainen Jumalasta.

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Rukoushaaste
Pyhä Jumala, kiitämme sinua
alkaneesta vuodesta. Auta meitä
rakastamaan niin kuin sinä rakastat. Auta valitsemaan luottamus
sinuun apuusi silloin, kun omat
taitomme ja voimamme eivät riitä. Opeta meitä antamaan omastamme ja löytämään paikkamme
lähetystyössä. Aamen.

Liity kannattavaksi
jäseneksi

Lahjoita

Sana Jeesuksen syntymästä, elämästä, ristinkuolemasta ja
ylösnousemuksesta ei ole vielä tavoittanut kaikkia. Median
kautta voimme yhdessä tavoittaa monia. Liity kannattavaksi
jäseneksi, niin voit seurata työtä monin tavoin esim. Lähdelehden kautta.

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18

LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808

Lisätietoja https://sansa.fi/toimi/kannatusjasen/

Puhelun hinta on 15,36 €
+ pvm / puhelu.

2222 33338 Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 30007 Aasia teemavuosikeräys 2019, 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 Orijankielinen 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 opetusvideosarja, Caspari-keskus
(heprea)
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 aikuisten opetusohjelmat

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 14111 Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö
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 luterilaiset 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
4444 10049 Tunér
4444 10065 Vähäsarjat
4444 10078 Rissanen

4444 10036 Virtanen
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 paikallisradio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian,
Mongolian, Kambodzhan, Thaimaan ohjelmat).
Raamattu kannesta kanteen 150 euroa (15 min) ja tv-ohjelmat 300 euroa.
Lisätietoa: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541,
pirjo.hyovalti@sansa.fi

IBAN

BIC

OHJE

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttötarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita
osoitteesi ja seurakuntasi.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Käyttötarkoitus
Användningsändamål
Lähiosoite
Posti nro

Postitoimipaikka

Seurakunta
Käyttötarkoitus
Viitenro
Ref.nr

Allekirjoitus
Underskrift

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr
Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme.
Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri.
Se on tilattavissa myös postitse Sansasta.

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

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 kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun
mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa
(kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa (uudet
digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).

Kaikki tuettavat kohteet:

