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VERKOSTOMATKAT 2020-2021 
(Muutokset mahdollisia) 
 

Lähde mukaan näkemään ja kokemaan, mitä 
medialähetystyö on käytännössä! Lisätietoa 
matkoista: sansa.fi/toimi/verkostomatkat & 
mervi.viuhko@sansa.fi, 050 551 6180. 
 
Tulossa vuonna 2020 

• Maaliskuun lopussa opintomatka 
SAT-7 Networkiin Turkin Antalyaan 

• Syyskuussa visiomatka Pietariin, 
yhteistyössä ELY:n kanssa 

• Marraskuussa opintomatka 
Thaimaahan ja Kambodžaan 
yhteistyössä Suomen   
Lähetysseuran kanssa 

 
Tulossa vuonna 2021 

• Keväällä opintomatka Israeliin ja 

Jordaniaan 

• Keväällä opintomatka Aasiaan 

(Singapore, Indonesia) 

• Syksyllä kiertomatka Mongoliaan 

 
LÄHETYS KÄYNNISSÄ – YLI RAJOJEN 
 

Sansa nyt myös Instagramissa: Sansa.fi 

 

 

Twitter Sansa 
Facebook Sansa 
Facebook Raamattu kannesta kanteen 
Youtube Sansatv 
Youtube Lähetysaika 
Soundcloud SansaMedia 
Instagram Sansa 

 

OLE SYDÄNYSTÄVÄ – ANNA 
LAHJAKSI EVANKELIUMI!  
 

 

 

Jokainen meistä tarvitsee ystävän, jonka 
kanssa sydämet sykkivät samaan tahtiin. 
Thaimaassa on jo lähes 40 vuoden ajan 
radioitu Sydänystävä-nimistä ohjelmaa. Se 
onkin yksi FEBC-Thaimaan suosituimmista 
ohjelmista. Tänä jouluna haluamme tarjota 
oikean joulun mahdollisimman monelle. 
Kun Jeesus syntyy sydämeen, on se kuin 
hyvä ystävä tulisi kylään. Osallistu 
keräykseen ja anna lahjaksi evankeliumi ja 
ilo! 

Keräyksen tuotto käytetään FEBC-Thaimaan 
Sydänystävä-ohjelman tukemiseen sekä 
Aasian suurkaupunkityöhön vuosina 2019-
21 yhteistyökumppanien kautta. Kiitos 
lahjastasi! 

Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18 
Viite: 7111 80031 
 
 
 

Keräyslupa Manner-Suomi  
POL-2017-49311  
12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 
12.1.2018. Kts. lisää: 
https://sansa.fi/lahjoita  
 

SANSAN UUTISIA 
4/2019 
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https://twitter.com/sanansaattajat
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VAHVA TYÖ AASIASSA JATKUU 
 

 
                        (Kuva: Päivi Kastepohja)  

 

Maapallon asukkaista yli 60 prosenttia on 
aasialaisia, ja puolet heistä on alle 25-vuotiaita. 
Väestönkasvu painottuu eniten Aasiaan ja 
Afrikkaan. Myös yli 80 prosenttia maailman ei-
kristityistä asuu Aasiassa. 
 
Perinteisesti Sansan työ on tavoittanut 
maaseudun asukkaita. Kaupungistumisen 
myötä yhä useampi niin sanotulla 10/40 - 
vyöhykkeellä asuva joutuu jättämään tutun 
kasvu- ja asuinympäristönsä ja muuttamaan 
kaupunkiin, koska siellä on tarjolla opiskelu-
paikkoja ja työtä. Elämä suurkaupungissa ei 
välttämättä ole mieluisin vaihtoehto, vaan 
enemmän pakon sanelemaa. 
 
Median välityksellä yhteistyökumppanimme 
Aasiassa pääsevät kertomaan Jumalan 
rakkaudesta ja opettamaan toimintatapoja, 
joilla luodaan yhteyttä taivaan kotiin. Sansa 
pitää yhä vuonna 2020 vahvasti esillä Aasiaan 
suuntautuvaa mediatyötä.  

 
KAAKKOIS-AASIAN KUTSU 
 

 
                    (Kuva: Annaleena Pakkanen)  

 

Voit lukea ajankohtaisia terveisiä Aasian työstä 
mm. projektityöntekijöiden Ilkka ja Päivi 
Kastepohjan blogeista: 
https://sansa.fi/blogi/ 
 

SANSAN KOLEHTIASIOITA 
 
Kolehtipyhä 8.3.2020: 

Evankelioimiseen median kautta aasialaisille 

Haluamme viestiä aasialaisille sanoman 
Jumalan rakkaudesta niillä välineillä, joita he 
käyttävät. Kasvavia trendejä Aasiassa ovat 
internetissä videot, suoratoisto ja tubetus sekä 
sosiaalisen median eri kommentointi- ja 
keskustelukanavat. Kolehdin tuotolla tuetaan 
älypuhelinsovellusten kehitysprojekteja 
Aasiassa mm. Indonesiassa, Kambodžassa, 
Kiinassa ja Thaimaassa sekä koulutetaan ja 
varustetaan mediatyöntekijöitä uudenlaiseen, 
Raamattuun pohjautuvaan mediailmaisuun.  
 
Kolehtipyhä 19.4.2020 ruotsinkielisissä 
seurakunnissa: 

För arbetet bland kvinnor/Hopp för kvinnor -
arbetet 

Ruotsinkielisissä seurakunnissa kerätään 
ensimmäistä kertaa kolehti Sansan kautta 
Toivoa naisille -työhön.  

Kirkkohallituksen suosittelema kolehtikohde 
vuonna 2020: 

Raamatunopetusohjelmat Aasiassa, Lähi-
idässä ja Itä-Euroopassa 
monimediaympäristössä 

Lähetystyössä Raamattu on tärkeä väline 
evankeliumin välittämisessä.  Raamattu ja sen 
opetus avautuvat parhaiten omalla 
äidinkielellä. Kolehdin tuotolla mahdollistetaan 
raamattuopetus eri median muotoja 
käyttämällä. 

 
Lisätietoa:  
Sansan kolehtikohteet: Anitta Vuorela, 
etunimi.sukunimi@sansa.fi, p. 050 448 8009.  
https://sansa.fi/seurakunnille/ 
 
Vierailutiedustelut: Tea Rasi, 
etunimi.sukunimi@sansa.fi, p. 050 437 2151. 
 

 

TERVEISIÄ THAIMAASTA 
 

 
 

Sansa tukee Thaimaassa FEBC:n (Far East 
Broadcasting Company) paikallisradioaseman 
ohjelmaa nimeltä Sydänystävä. Ohjelmassa 
luodaan yhteyksiä kuulijoihin ja ystävystytään 
heidän kanssaan. Viidesti viikossa lähetettävä 
puolituntinen käsittelee arkisia asioita 
hengellisestä näkökulmasta, kuuntelijoita 
rohkaisten.  
 
FEBC-Thaimaan ohjelmatoiminnan ja 
kuuntelijapalvelun päällikkö Kamolthip 
Prapunpong saapuu vierailemaan Suomessa 
helmi-maaliskuun vaihteessa. Saavu 
kuulemaan ajankohtaisia terveisiä työstä 
eteläiseen Suomeen: 
https://sansa.fi/tapahtumat/ 

 
MEDIALÄHETYSTIETOA 
LUOTTAMUSHENKILÖILLE  
 

Kaipaatko työkaluja lähetystyön 
esittelemiseksi seurakunnan luottamus-
henkilöille? Lähetysaika Sansa 2019 on 
medialähetyksestä kertova video. Oheinen  
erikoisnumero (20) kertoo laajemmin Sansan 
työstä ulkomailla ja kotimaassa. Video 
soveltuu monipuolisesti katsottavaksi mm. 
luottamushenkilöiden kokoontumisissa. 
 

Lähetysaika Sansa 2019 (videolinkki, 7:59) 
 

 

 
 

TOIVOA NAISILLE -TYÖ SUOMESSA 
20 VUOTTA 
 

 
                        (Kuva: Eeva Vähäsarja)  

 

Toivoa naisille -työ (ent. Hanna-työ) käynnistyi 
Suomessa vuonna 2000 osana Sansan työtä. 
Vuonna 2020 juhlitaan työn 20-vuotista 
taivalta. Juhlavuotta vastaanotetaan niin 
sadassa rukousryhmässä Toivoa naisille -
kalenterien äärellä kuin juhlakonferensseissa 
Pirkkalassa (25.4.) ja Äänekoskella (26.4.). 
Konferensseissa on mukana Toivoa naisille -
työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks.  

 
MEDIALÄHETYSPÄIVÄT SEINÄJOELLA 
 
Vuoden 2020 Medialähetyspäiviä vietetään 
Lakeuden Ristin kirkossa 16.-17.5. teemalla 
”Ollahan Herran hallus”. Merkitsethän 
viikonvaihteen jo kalenteriin. 

 
R4M-JUOKSUHAASTE LÄHETYKSELLE 
 

 
 

Run for Missions on hyväntekeväisyysjuoksu 
lähetystyön hyväksi. Siihen osallistuvat kaikki 
Suomen kirkon lähetysjärjestöt. Sansa haastaa 
seurakuntanne mukaan vuoden 2020 
juoksutapahtumiin. Tutustu tarkemmin:  
https://youtu.be/YQzLsrjwUIg 
 

HUOM! Tampere Maratonin päivämäärä on 
muuttunut: 12.9. -> 30.8.2020. 

https://sansa.fi/blogi/
https://sansa.fi/seurakunnille/
https://sansa.fi/tapahtumat/
https://www.youtube.com/watch?v=sb1GYAYK37c
https://youtu.be/YQzLsrjwUIg

