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Perheradiotyö Aasiassa tavoittaa,
ohjaa ja tukee
− Terveisiä sinne lumiseen Suomeen Kambodžasta! Avaamme teille maamme ja kotimme
ovet, joten tervetuloa tutustumaan!

Luterilaisessa perinteessä paastoa
voi toteuttaa monella tavalla. Paasto
ohjaa rukoukseen, Raamatun tutkisteluun ja Jumalan kohtaamiseen.
Sansa haastaa 2019 paaston aikana
mahdollisimman monia rukoilemaan
Aasian perheiden puolesta ja antamaan työlle varoja. Aasiassa tehtävä
medialähetystyö tavoittaa heitä,
jotka usein jäävät kaiken huomion
ulkopuolelle.
Perhetyön teemavuosi tuo esille
Aasian mediatyön. Nostamme esiin
erityisesti perhe- ja yhteisöradiotyötä, jota kumppanimme tekevät
useassa maassa.
– Yhteisöradion mottona on ”pieni
ihminen saa äänensä kuuluviin”.
Huomataan heidät, joita ei ole aiemmin huomattu. He löytävät omanarvontunnon, pääsevät mediaan ja
heidän elämäänsä liittyviä asioita
käsitellään mediassa. Silloin he oppivat toisiltaan, innostuvat ja jakavat
oppimaansa myös muille, sanoo
mediatutkija Eila Murphy.

Kuvat: Sansan
ja Joseph Keon
kuva-arkisto
Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy toukokuussa.

− Kambodžalla on rankka menneisyys.
1970-luvun lopulla maatamme hallitsivat Pol
Pot ja punakhmerit, ja he tuhosivat valtavasti infrastruktuuria, kulttuuria ja ihmisiä.
Surullinen historiamme näkyy edelleen ihmisten elämässä. Kotien ongelmana on se, että
perheenjäsenet eivät osaa kohdata toisiaan
eivätkä keskustella. Tästä johtuen maassamme on paljon kotiväkivaltaa ja avioeroja.
Haavoittuvimpia ovat naiset ja lapset.

Pastori Joseph Keo ja vaimonsa Makara
Chan Kambodžasta

Monen aasialaisperheen huomio kohdistuu
hengissä selviämiseen eikä henkinen tai hengellinen hyvinvointi ole päällimmäisenä mielessä. Radio-ohjelmat ovatkin oivallinen keino tuoda opetusta suoraan ihmisten koteihin.
Perheradiotyön tavoitteena on perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, sillä monissa Aasian
maissa virallisten tahojen järjestämää perheneuvontaa ei ole tai sitä on todella vähän.
Sansalla on meneillään Yhteys kotiin – perheradiotyö Aasiassa -teemavuosi. Median välityksellä yhteistyökumppanimme Aasiassa pääsevät koteihin kertomaan Jumalan rakkaudesta
ja opettamaan eheyttäviä toimintatapoja, jotta perheenjäsenet löytäisivät yhteyden toisiinsa. Sansa tukee perhe- ja yhteisöradiotyötä Kambodžassa, Mongoliassa, Thaimaassa ja
Indonesiassa.
Monissa Aasian maissa myös mobiilisovellukset ja sosiaalinen media tavoittavat hyvin.
Lue Joseph Keon blogia: https://sansa.fi/blogi/yhteys-kambodzalaiseen-kotiin/

#voima365
on nuorille kirjoitettu päivähartauskirja, joka
sisältää puhuttelevan tekstin vuoden jokaiselle päivälle. Kirjan tekstien kirjoittajina ovat
nuoret itse sekä nuorisotyöntekijät ympäri
Suomea. Kirjan tuotolla tuetaan nuorisotyötä
Kroatiassa Sansan kautta. Tilaa itsellesi tai
lahjaksi hintaan 26,90 € + toimitusmaksu.
www.lahetyskauppa.fi ja 050 564 3541.
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Paasto kutsuu kulkemaan lähimmäisen vierellä. Pääset kurkistamaan
kambodžalaiseen kotiin ja muutenkin Aasian työhön sansa.fi/aasia
-sivuston kautta.

Näin aloitti helmikuun alussa blogikirjoituksensa kambodžalainen perhetyön radiopastori Joseph Keo. Hän kirjoittaa tämän kevään aikana muutaman blogikirjoituksen Sansan
nettisivuille, joissa hän aukaisee niin kambodžalaisten elämää kuin perheradiotyötäkin. Hän
jatkaa:

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Toukokuuhun on vielä aikaa, mutta ennakkotietona ilmoitamme, että silloin
vietämme jäsen- ja verkostokuukautta. Laita jo nyt kalenteriisi seuraavat
päivämäärät:

Aloita toukokuu tulemalla kirkkoon 5.
päivä. Kaikissa Suomen ev.lut kirkoissa kerätään silloin kolehti Sansalle,
Toivoa naisille -työlle! Haluaisitko olla
mukana toteuttamassa kolehtipyhää,
esimerkiksi lukemalla kolehtivetoomuksen tai jakamalla materiaalia?
Ota yhteys Satu Hauta-ahoon puhelin
050 574 2855 tai Tea Rasiin p.
050 437 2151.

Jumalan lahjat jakoon
Messussa kolehdin siunaaminen alkaa esimerkiksi sanoin
”Herra, sinun omastasi me annamme, sinun lahjaasi jaamme”. Jumala on hyvä. Kaikki se, mitä meillä on, on hänen
lahjaansa. Antamisessa ja lahjoittamisessa Jumala itse on
esikuvamme. Samoin kuin hän antaa omastaan, meidänkin
on halulla annettava, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
Medialähetystyö on kustannustehokasta. Yksi radio- tai
televisio-ohjelma tai sosiaalisen median sisältö voi tavoittaa miljoonia. Yhdellä eurolla median kautta vuoden ajan
kuultu evankeliumi voi muuttaa yhden ihmisen elämän.
Tarvitaan sitoutuneita sydämiä, joita Jumala kehottaa jakamaan hänen antamiaan lahjoja, jotta maailma uskoisi. Ja
”lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja jaatte
omastanne anteliaasti heille ja kaikille muillekin”.
(2. Kor. 9: 13)

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

Paastonaika muistuttaa meitä Jumalan lahjoista suurimmasta. Jeesus antoi ristillä elämänsä koko maailman syntien puolesta. On oikeastaan
Jumalan armon ihmeellistä vaikutusta, että me syntiset ihmiset voimme ja haluamme
jakaa hyvää. Korintin uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat anteliasuutta (2. Kor. 8: 2). Pakkoa antamisessa ei saa olla, vaan
antaminen tapahtukoon rakkaudesta ja Jumalan kunniaa etsien. Silloin saa todella
maistaa antamisen iloa.
Siunattua paastonaikaa!

Kirkkopäivillä Jyväskylässä 18.5.
voit tavata tuttuja ja tulla kuulemaan,
millainen on tulevaisuuden digitaalinen unelmakirkko. Menossa mukana
mm. Sansan verkostotoiminnan johtaja
Mervi Viuhko. Katso tarkemmat tiedot
https://www.kirkkopaivat.fi/ohjelma-2019/millainen-on-tulevaisuuden-digitaalinen-unelmakirkko/ .

Kuukausi huipentuu
Medialähetyspäiviin, joita vietetään
Vantaan Korsossa 25. – 26.5. teemalla
Näkemisen arvoinen. Tutustu ohjelmaan www.sansa.fi/mlp19 ja tule
juhlimaan kanssamme!

”Suloinen on valo,
silmät iloitsevat
nähdessään auringon.”
Saarn. 11:7
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:
Olin ateisti ja kunnioitin kaikkia uskontoja. Ajattelin, että ihmiset ovat itse ”jumalia”. Aloin kuitenkin pitää Jeesusta Herranani
ryhdyttyäni kuuntelemaan Wind FM -kanavaanne ja erityisesti
Turvavyö-ohjelmaa. Sen avulla olen alkanut tietää enemmän
Jeesuksesta. Koska olen töissä viikonloppuisin, en pääse seurakunnan kokouksiin. Ennen en ymmärtänyt, miksi kristityt uskovat eri
tavoin kuin muut uskonnot ja ohjaavat mielellään toisia kertomaan uskostaan. Nyt ymmärrän, että kaikki muut uskonnot kuin
Jeesukseen Kristukseen uskominen ovat epäjumalanpalvelusta.
Toivon saavani uuden työpaikan, jotta pääsisin sunnuntaisin seurakuntaan. Kiitos kanavastanne.

Indonesiasta:
Kuuntelen mielelläni indonesiankielistä Toivoa naisille -ohjelmaa, varsinkin kun ohjelman toimittaja keskustelee lääkärin kanssa. He puhuvat monista terveysasioista. Ohjelman
kautta myös uskoni Jeesukseen saa vahvistusta, vaikka
elänkin ihmisten keskuudessa, jotka eivät usko Jeesukseen.

Paastonajan lahja
Vuosi 2018 oli monella tapaa siunattu ja Sana on koskettanut monia niin
Aasiassa kuin Suomessakin. Kiitos Jumalalle ja kiitos kaikille uskollisille rukoilijoille ja tukijoillemme! Näyttää siltä, että viime vuoden Sansan talous
jää alijäämäiseksi ja varsinkin tämän vuoden tammikuun lähetyskannatus
oli alhainen. Toivomme ja rukoilemme, että ohjelmamme ja hankkeemme
voivat jatkua yhtä monipuolisina kuin tähän asti. Siksi vetoankin Sinuun
paastonajan lahjan antamiseksi medialähetystyölle! Näin varmistamme
yhdessä, että tavoitamme jatkossakin niitä, jotka eivät ole vielä kuulleet
Jeesuksesta!

Juha Auvinen, toiminnanjohtaja											

Katso lahjoitusohjeet seuraavalta sivulta.

Tartu
haasteeseen!
Rukoushaaste

Paastonajan lahja

Rakas Jumala, kiitos keväästä ja
uudelleen puhkeavasta elämästä! Kiitos kaikista lahjoista, joita
olet meille suonut. Auta meitä
ymmärtämään, että jaettu lahja
on suurempi ilo. Siunaa meitä
lähellä ja kaukana.
Aamen.

Kambodžan surullinen historia näkyy edelleen ihmisten
elämässä. 1970-luvun lopulla maata hallitsivat Pol Pot ja
punakhmerit, ja he tuhosivat valtavasti rakenteita, kulttuuria ja
ihmisiä. Yhteys kotiin -teemavuonna saamme olla kulkemassa
heidän ja muiden aasialaisten rinnalla perheradiotyössä.
Sanoma ristillä kuolleesta ja ylösnousseesta Jeesuksesta avaa
kaikille kärsineille sovituksen mahdollisuuden.
Anna paastonajan lahjasi Aasian mediatyölle!

Lahjoita
LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 30007
LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
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:

