
Perheradiosta apua ja 
toivoa Mongoliassa  

Työttömyys, alkoholismi, kotiväki-
valta, avioerot, masentuneisuus ja 
syrjäytyminen ovat arjen ongelmia 
Mongoliassa, ja radio-ohjelmat yrit-
tävät pureutua syihin ja ongelmiin. 
Ohjelman kuuleminen voi olla uusi 
alku elämässä, mutta usein todelli-
seen muutokseen tarvitaan lisäksi 
vertaistukea ja seurantaa.
	 −	Näiden	haasteiden	keskel-
lä meidän kristittyjen on tärkeää 
toimia, ei vain puolustaa uskoamme, 
vaan tarjota apua ja toivoa hukassa 
oleville ja rikkonaisille ihmisille. Ja 
kristillisenä radioasemana meillä on 
suorastaan velvollisuus tehdä ohjel-
mia, jotka tuovat toivoa ja sovintoa 
perheisiin sekä johtavat sovintoon 
Jumalan kanssa, kertoo Wind FM:n 
johtaja Batjargal Tuvshintsengel.
 Tuvshintsengel on tulossa Korson 
Medialähetyspäiville kertomaan 
kristillisestä radiotyöstä Mongoliassa 
ja hän opettaa lauantaina Raamattua 
teemalla Jumala näkee minut.
Sansa tukee Ulaanbaatarissa toimi-
van perheradio Wind FM:n ohjelmia, 
joita kuuntelee viikoittain noin 200 
000 ihmistä. Tutkimusten mukaan 
se on pääkaupungin kuunnel-
luin radioasema, mutta ohjelmia 
kuunnellaan myös maakunnissa. 
Perheradiolla on 11 FM-asemaa. 
Lähetystyöntekijämme Sirpa 
Rissanen toimii radioasemalla hallin-
nollisissa tehtävissä.

Pintaa syvemmälle 
Toukokuun 22. päivä aletaan Raamattu 
kannesta kanteen -ohjelmassa käydä läpi 
Saarnaajan	kirjaa.	Tilaa	Jukka	Norvannon	
Raamattu elämään -kirjasarjan Pintaa sy-
vemmälle – Saarnaajan ja Malakian kirja ja 
opiskele sitä yhdessä ohjelman kanssa. 
Hinta 17,90 € + toim.kulut. 
www.lahetyskauppa.fi tai 050 564 3541.
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Medialähetys Sanansaattajien, Korson seurakunnan ja Vantaan ev.lut. seurakuntien yhteisen 
tapahtuman	teemana	on	Näkemisen	arvoinen.

– Teema muistuttaa meitä siitä, 
että olet arvokas ja rakastettu 
juuri sellaisena kuin olet. Toivon, 
että tapahtuma kerää myös paljon 
uteliaita ensikertalaisia, innos-
tuu Korson kirkkoherra Tuomas 
Antola.

Medialähetyspäivien ohjelmassa 
on muun muassa lähetysaihei-
sia tilaisuuksia ja raamattuopetusta sekä kanavat arabiankielisestä maahanmuuttajatyöstä, 
kansainvälisestä	Toivoa	naisille	-työstä	ja	Mongoliassa	tehtävästä	perheradiotyöstä.	Nuorille	
on koko iltapäivän mittaiset Instagram- ja tanssikanavat. Lapsille ja varhaisnuorille on touhu-
paikka ja toimintahetkiä.

Ulkomainen pääpuhuja on perheradio Wind FM:n johtaja Batjargal Tuvshintsengel 
Mongoliasta. Mukana on myös Kroatiasta käsin toimiva nuorten kansainvälinen tanssi- ja 
draamaryhmä M18.

– M18 tuo energiaa ja rytmiä päivien ohjelmaan. Sunnuntain tanssimessussa kirkkokansaa 
muistutetaan siitä, että jokainen saa olla koko kehollaan läsnä – onhan ruumis Pyhän Hengen 
temppeli, Tuomas Antola sanoo.

Korson kirkon edustalla pidettävässä messussa saarnaa Helsingin piispa Teemu Laajasalo. 
Messussa siunataan myös Sansan lähetystyöntekijöitä uudelle työkaudelle ja työntekijöitä 
tehtäviinsä.

Päivien ohjelman löydät sivulta 3 ja netistä Sansa.fi/mlp19. Lämpimästi tervetuloa!

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy heinäkuussa.

Kuvat: FEBC ja 
Sansan kuva-arkisto 

Medialähetyspäivät Vantaan 
Korsossa 25. – 26.5.2019                                                                                                       
- Näkemisen arvoinen



Mielessä pyhä matka

Kesän kynnyksellä moni tekee matkasuunnitelmia. 
Lomamatka sukulaisiin, ulkomaanmatka, matka hengellisille 
kesäjuhlille. Toivottavasti Medialähetyspäiville Korsoon. 
Matkaan liittyy uusien kokemusten ja kohtaamisten odotus-
ta, jälleennäkemisen iloa, joskus myös hyvästien haikeutta. 

Psalmiin 84 tallennetussa Pyhiinvaeltajan laulussa sanotaan 
onnellisiksi niitä, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Vielä 
keskeisempää psalmin jakeessa on kuitenkin edeltävä virke, 
jonka mukaan onnellisia ovat ne, jotka saavat voimansa 
Herrasta.	Näin	tapahtuu,	kun	matkalainen	tulee	elävän	
Jumalan eteen. Hänen alttarinsa luota on varpunenkin 
löytänyt kodin ja pääskynen pesäpaikkansa. Ja kun mat-
kalaiset kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa 
virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa. 

Medialähetystyössä ihmisiä ohjataan Jumalan sanan ää-
reen ja siunaavien Hengen sateiden alle. Sanat ovat henki 
ja	elämä	ja	Henki	yksin	tekee	eläväksi	(Joh.	6:63).	Näin	
tapahtuu	Mongoliassa	ja	muualla	Aasiassa,	Afrikassa	ja	Lähi-idässä.	Näin	voi	tapahtua	
myös Suomessa, kun kokoonnumme yhdessä rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa, kaik-
kien hyvien lahjojen, armon ja kunnian antajaa. 

Kiitos, että olet rukouksin ja lahjoin mukana medialähetystyössä, jotta miljoonat voivat 
liittyä ylösnousseen Kristuksen matkaseuraan.

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

Vitamiinia Sanasta

Palaute Mongoliasta: 

”Olen Narantuya ja asun poh-
jois-Mongoliassa. Olen kuunnellut 
FEBCin perheohjelmia Mongoliassa 
jo monta vuotta. Vielä vuosi sitten 
vaihdoin kanavaa, kun alkoi selväs-
ti kristillinen ohjelma, mutta sitten 
jokin minussa muuttui. En muista 
tarkkaan, milloin se tapahtui, mutta 
aloin kuunnella myös näitä ohjelmia 
ja nyt käyn seurakunnassa. Olen myös 
mukana pienryhmässä, missä tutkim-
me yhdessä Raamattua. Raamatun 
teksti on liian pientä, että pystyisin sitä 
lukemaan ja siksi kuuntelen radiosta 
ohjelmia, joissa opetetaan Raamattua. 
Kuuntelemalla radiota olen oppinut 
tuntemaan Jeesuksen. ”
 Sansalla on meneillään keräys 
Mongolian-työn tukemiseksi. Katso 
sivu 4 ja lahjoita!

Yhteys mongolialaiseen kotiin

Kesäkeräyksen aikana FEBC-Mongolian 
tiedottaja Dulguun Nayanbuu kir-
joittaa blogia, jossa hän kertoo 
Mongoliasta ja siitä, kuinka radio-oh-
jelmissa vastataan maan asukkaiden 
suuriin haasteisiin. Dulguun asuu 
perheineen Mongolian pääkaupun-
gissa Ulaanbaatarissa. Perheeseen 
kuuluu mies, 9-vuotias poika ja alle 
vuoden ikäinen tytär. Dulguun kertoo: 
Yritämme löytää päivittäin aikaa yhtei-
selle Raamatun lukemiselle. Poikamme 
lukee lasten Raamattua ja ”opettaa” 
sitten meille, miten hän on lukemansa 
ymmärtänyt. Lue blogia: 
www.sansa.fi/aasia.

ToiminnanjohtajaltaLähetysuutisia

Sinua Luoja ylistän                  
taas kevään voimasta.                                                                                                                                        
Teet työsi ihmeteltävän                                                                                                                                     
ja siunaat luotuja.
Virsi 568:2

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

www.instagram.com/sansa.fi

Valtakunnallisia Kirkkopäiviä vietetään Jyväskylässä 17. – 19.5.2019. 
Sansakin on siellä mukana lauantaina Kirkkotorilla pöydän kanssa ja klo 10.30 
Yliopistotalolla järjestettävässä paneelikeskustelussa, jonka aiheena on Millainen 
on tulevaisuuden digitaalinen unelmakirkko? Tervetuloa kuuntelemaan, katsomaan 
ja keskustelemaan kanssamme!



Medialähetyspäivät Korsossa 
25. – 26.5.2019

Näkemisen arvoinen

Lauantai 25.5.
10.00 Avajaiset ja Korson khra Tuomas Antolan raamattuo-
petus: Tulla nähdyksi Korsossa

11.00 Kristillinen radiotyö Mongoliassa, Batjargal 
Tuvshintsengel, johtaja, Wind FM, k

12.00 Lounas ympäristön ravintoloissa

13.30 Kanavat:
1. Toivoa naisille, srk-sali, Satu Hauta-aho
2.	M18-tanssikanava,	Nuorten	tilat
3.	Instagram-kanava	yhdessä	nuorten	kanssa,	Nuorten	tilat
4. Arabiankielinen työ, David ja Marja-Liisa Ezzine
5. Perhetyö Mongoliassa, kirkkosali 2, Sirpa Rissanen, Eila 
Murphy, Batjargal Tuvshintsengel

14.30 Päiväkahvi

15.00	Perhetyön	ohjelma	ja	Toivoa	Naisille	-työ	
Kambodžassa,	Eila Murphy, Erja Tillgren, Eeva Vähäsarja, k

16.00
1. Kirkko, seurakunta ja Sansa
2. Sansan lähettien tapaaminen, Kirkkosali 2

17.30 Tauko

18.00 Raamattuopetus: Jumala näkee minut, Batjargal 
Tuvshintsengel

19.15 Rukousilta Domini Life -sovelluksen pohjalta, Jani 
Vanhala, Korson srk, Mikko Matikainen, KRS, Mervi Viuhko, 
k

Nuorille	oma	ohjelma	lauantaina	25.5.	klo	12.00–17.00,	
Tomi Uimonen (Korson srk), Elina Braz de Almeida ja M18 
sekä Roy Rissanen, MAF
Klo	17.00	–	18.00	Sansa-fiilis	-ilta	nuorille,	srk-sali,	M18,	
Roy Rissanen, trubaduuri Markus Ek

Lapsille ja varhaisnuorille touhupaikka ja toimintahetkiä 
lauantaina klo 10.00–17.00, Lasten tilat

Klo 14.00 Raamattua leikkien ja klo 16.00 Perhemuskari

Sunnuntai 26.5. 
9.00 Raamattuopetus: Sanan kanssa tulevaisuuteen,  Juha 
Auvinen, Jarno Tepora

10.00 Jokaisella on tarina: tarinoita palvelun maailmasta 
Korson seurakunnasta ja Sansasta, Mervi Viuhko, k
Messut Vantaan seurakunnissa, Korsossa klo 14.00.

11.00 Raamattuopetus: Keskeneräisenä täydellinen, Arja 
Savuoja, Merja Kauppinen

12.00 Lounas ympäristön ravintoloissa

13.00 Seurat Viisikielisen kera

14.00 Tanssimessu Korson kirkon edustalla, piispa (Hki) 
Teemu Laajasalo, Juha Auvinen, mukana kansainvälinen 
nuorten tanssiryhmä M18. Messu järjestetään yhteistyössä 
Helsingin hiippakunnan kanssa. k

k = kolehti

Tärkeää:
Tapahtumapaikka: Korson seurakuntakeskus (ja ympäristö), 
Merikotkantie 4, Vantaa. Seurakuntakeskus ja kirkko ovat 
esteettömiä.
Musiikista vastaavat Timo Lankinen sekä Airi Saloniemi ja 
Jussi Salonen, Korson srk.
Yhdistyksen kevätkokous Medialähetys Sanansaattajat ry:n 
jäsenille pe 24.5. klo 18 Korson seurakuntakeskuksessa, 
seurakuntasali 2. Tarjoilu klo 17.30.
Sansan Putiikki palvelee päivien ajan tapahtumapaikalla.

Lisätietoa:	www.sansa.fi/mlp19	

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma



Tartu 
haasteeseen!

Yhteys kotiin – 
perheradiotyö Aasiassa  
Kristillisissä radio-ohjelmissa kerrotaan Jumalan rakkaudesta 
ja	opetetaan	hyviä	toimintatapoja.	Niissä	vastataan	myös	
mongolialaisten suuriin haasteisiin ja kysymyksiin. Ohjelmat 
lievittävät ulkomaille työn perässä muuttaneiden koti-ikävää ja 
samalla luodaan toivoa ja yhteyttä taivaan kotiin. 
 Yhteys syntyy kuulemisesta, joten osallistu keräykseen! 
Keräyksen tuotto käytetään Mongolian ja Aasian perhera-
diotyöhön sekä muuhun medialähetystyöhön vuosina 2019 
– 2021 medialähetysjärjestö FEBC:n (Far East Broadcasting 
Company) ja TWR:n (Trans Worls Radio) kautta.
 Kiitos lahjastasi. Jumala Sinua siunatkoon!

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	aikuis-
ten opetusohjelmat

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 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
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 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 30010

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

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Kiitos Herra pitkälle edenneestä 
keväästä, valon lisääntymisestä 
ja uudesta kasvusta! Anna, että 
Sinun valosi ja rakkautesi saisi 
luoda uutta elämää myös sydä-
missämme. Auta, että osaisimme 
jakaa sitä hyvää muillekin, 
mitä olemme itse saaneet. 
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
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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


