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OPINTOMATKA THAIMAAHAN JA 
KAMBODŽAAN  
 
18.-30.11.2020 THAIMAA JA KAMBODŽA 
 
Varaa paikkasi lähetystyön aktiiveille, 
seurakuntien työntekijöille ja 
luottamushenkilöille suunnatulle 
opintomatkalle Thaimaahan ja Kambodžaan. 
  
Matkanvetäjinä toimivat Leena Helle  
(Suomen Lähetysseura) ja Mervi Viuhko 
(Sansa). Asiantuntijanaoppaana 
Kambodžassa mm. Eila Murphy (Sansa). 
 
Kiertomatkaan sisältyy mm.:  
- Tutustumista Bangkokissa tehtävään 

kristilliseen työhön (FEBC- &TWR-

studiovierailut, päivä- ja ensikotivierailut, 

diakoniatyö, jumalanpalveluselämä) 

- Tutustumista Bangkokin ja Phnom 

Penhin historiaan ja kulttuuriin 

- Tutustumista Kambodžan kristilliseen 

työhön (mm. mediatyö: FEBC, TWR), 

työntekijöihin ja kuuntelijoihin; 

Tutustumista perheiden ja nuorten 

parissa tehtävään työhön 

- Osallistuminen luterilaiseen khmerin-

kieliseen messuun (tulkkaus englanniksi) 

- Lennot ja majoittuminen puolihoidolla 

 
Matkan hinta-arvio 2100€. Lisätietoa: 
mervi.viuhko@sansa.fi, 050 551 6180. 
(Muutokset mahdollisia) 

 
LÄHETYS KÄYNNISSÄ – YLI RAJOJEN 
 

Sansa nyt myös Instagramissa: Sansa.fi 

KORONAPANDEMIAN KESKELLE 
SANOMAA TOIVOSTA JA JUMALAN 
ANTAMASTA TURVASTA  
 

 
            

Sansan kesäkeräyksellä viedään ilosanomaa 
Jeesuksesta ja kristillisen uskon perusteista 
aasialaisille. Näinä vaikeina aikoina ihmiset 
viettävät paljon aikaa kotona ja heillä on 
aikaa kuunnella radiota, katsoa televisiota 
ja seurata internetiä, sosiaalista mediaa ja 
mobiilisovelluksia. Koronapandemian 
aikana yhteistyökumppanimme Aasiassa − 
FEBC, TWR ja VOS − jatkavat ohjelmien 
tuotantoa. Iloksemme moni uusi ihminen 
on jo vastaanottanut Jeesuksen elämäänsä. 
Nyt on medialähetystyön aika! 
 
Sansan ja meidän suomalaisten kristittyjen 
kustantamista ohjelmista kolmasosa on 
evankelioivia. Lue lisää ja auta meitä  
tukemaan kumppaneitamme:  
sansa.fi/lahjoituskohteet/evankelioivat 
 
Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18 
Viite: 7111 50223 
 
Keräyslupa Manner-Suomi  
POL-2017-49311  
12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 
12.1.2018. Kts. lisää: 
sansa.fi/lahjoita  
 

SANSAN UUTISIA 
2/2020 

https://www.instagram.com/sansa.fi/
sansa.fi/lahjoituskohteet/evankelioivat
https://sansa.fi/lahjoita


 

 
 

 
 
 
 
 

 

SANSA TUKEE SEURAKUNTIEN LÄHE-
TYSTYÖTÄ MYÖS POIKKEUSAIKOINA 

 

 
 
Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi 
lähetystyö on vaikeutunut monilla työalueilla, 
mutta medialähetystyön mahdollisuudet 
tavoittaa ihmisiä ovat kasvaneet entisestään.  
 
Myös seurakunnissa mietitään, miten voidaan 
järjestää uudenlaista lähetystoimintaa 
virtuaalisesti ja kuinka tukea seurakuntien 
lähetystyön varainhankintaa. Sansa tarjoaa 
poikkeusaikoina uusia palveluita niin 
seurakuntien käyttöön kuin yksityishenkilöille. 
 
Toivonverkko-nettisivulta löytyy tietoa Sansan 
monipuolisista sähköisistä palveluista. Tarjolla 
on linkkejä mediasisältöihin, joista toivomme 
olevan iloa, hyötyä ja rohkaisua tänä 
poikkeuksellisena aikana. 
 
Huhtikuussa käynnistyneet virtuaaliset 
Lähetyskiihdyttämö-koulutushetket (1h) 
tarjoavat seurakuntien lähetystyön toimijoille 
ajankohtaista medialähetystyön tietoa sekä 
mahdollisuuden verkostoitua, esittää 
kysymyksiä ja kommentoida Teams-
ympäristössä koulutuksen alustajalle.  
 
Facebookin Sansa-yhteisö on kutsuryhmä,  
jossa vietetään virtuaalista hartaushetkeä  
ma-la klo 14. Muina aikoina yhteisöllisessä 
ryhmässä jaetaan mm. rohkaisevaa sisältöä  
ja medialähetystyön terveisiä maailmalta. 
Liity Sansa-yhteisöön! 
 
Sansan seurakuntapalvelut auttaa ja neuvoo 
mielellään sopivien palveluiden äärelle. 
Voimme sopia myös virtuaalisia neuvotteluja 
seurakuntien lähetystoimijoiden kanssa. 

LAHJOITUSKANAVA 
SEURAKUNTALAISILLE 
 
Jumalanpalvelukset järjestetään tällä hetkellä 
ilman läsnäolevaa seurakuntaa ja kolehdin 
kerääminen ei ole mahdollista. Poikkeus-
oloissa striimattavissa jumalanpalveluksissa 
on kirkkohallituksen ohjeiden mukaan 
kuitenkin suositeltavaa tarjota seurakunta-
laisille mahdollisuutta osallistua työhön 
yhteistyöjärjestöjen rahankeräyksen kautta. 
 
Sansa on toteuttanut seurakuntalaisille 
yksityislahjoitusmahdollisuuden siten, että 
lahjoitukset yhdistetään seurakunnan 
kannatukseen. Sansa raportoi erikseen näistä 
yksityislahjoituksista seurakunnille. 
 
Mitä tietoja tarvitset striimauksessa 
keräyskohteen ilmoittamiseen?  
* Medialähetys Sanansaattajien     
lahjoitustilin tilinumeron. 
* Seurakunnalle tätä varten luodun 
seurakuntalaisen viitenumeron. 
* Kohde: seurakunnan medialähetystyö 
* Medialähetys Sanansaattajien 
rahankeräyslupanumeron. 
 

Lue tarkemmin: sansa.fi/seurakuntalaiset 
 

 
                      (Kuva: FEBC Mongolia) 

 

AASIA ELÄMÄÄN -TEEMAVUOSI 
JATKUU MYÖS KORONA-AIKANA 
 
Sansan Aasiaan suuntautuva teemavuosi 
jatkuu myös näinä vaikeina aikoina. Moni 
ihminen kaipaa Aasiassa juuri nyt toivon 
sanomaa. Kumppanit ovat jopa lisänneet 
ohjelmatarjontaa. Evankeliumi tuo turvan 
kriisin keskellä. Lue lisää: 
sansa.fi/aasia 

MIIA DA SILVA SANSAN LÄHETYS-
TYÖNTEKIJÄKSI JA TOIVOA NAISILLE -
KOORDINAATTORIKSI 
 

 
 
Sansan hallitus on päättänyt ottaa Miia da 
Silvan, 31, lähetystyöntekijäksi 1.8.2020 
alkaen ja Sansan yhteistyökumppanin, TWR:n 
Euroopan sekä Keski-Aasian, Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan Toivoa naisille -työn 
koordinaattoriksi 1.1.2021 alkaen. 
 
Miia seuraa tehtävässä Sansan 
lähetystyöntekijä Eeva Vähäsarjaa, joka 
miehensä Jari Vähäsarjan kanssa palaa 
Suomeen vuoden 2020 lopussa.  
 
Suomalainen Miia da Silva (os. Palttala) on 
työskennellyt TWR:n palveluksessa erilaisissa 
tehtävissä vuodesta 2017 lähtien. Tällä 
hetkellä hän toimii Kyprokselta käsin saman 
alueen varainhankinnan ja kehityksen 
apulaisjohtajana. Hänellä on Suomesta 
tradenomin tutkinto ja Itävallasta 
liiketoiminnan johtamisen linjalta ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto (YAMK).  
 
Miia on elänyt eri pituisia aikoja Suomen 
lisäksi kuudessa eri maassa ja hän puhuu 
useaa kieltä. Miian asemamaa tulee 
ensimmäiset kaksi vuotta olemaan Irlanti, 
jonne hän muuttaa elokuussa brasilialaisen 
miehensä Lucas da Silvan kanssa tämän 
opintojen takia. 
 
Etsimme nimikkoseurakuntia Miian työn 
tueksi. Lisätietoa sopimusmahdollisuuksista: 
Kumppanuuspäällikkö Anitta Vuorela, 
etunimi.sukunimi@sansa.fi, 
p. 050 448 8009.  

 
 

MEDIALÄHETYSPÄIVIEN JA TOIVOA 
NAISILLE -KONFERENSSIEN UUDET 
AJANKOHDAT VARMISTUNEET 
 

 
 
Keväältä 2020 koronaviruspandemian vuoksi 
siirtyneiden Sansan päätapahtumien uudet 
ajankohdat ovat varmistuneet: 
 
Sansan Medialähetyspäiviä vietetään 
Seinäjoella 28.-29.8.2021. Ensimmäistä  
kertaa Etelä-Pohjanmaalla järjestettävät  
päivät tarjoavat ensi vuonna innostavaa ja 
hengellisesti rakentavaa ohjelmaa ja  
musiikkia. 
 
Medialähetyspäivien yhteyteen suunniteltu 
Maan ääriin asti -missiologinen seminaari 
toteutetaan virtuaalisesti 9.10.2020. 
  
Suomen Toivoa naisille -työ viettää tänä  
vuonna 20-vuotisjuhliaan. Toivoa naisille -
juhlakonferenssit järjestetään 14.marraskuuta 
Pirkkalassa ja 15.marraskuuta Äänekoskella. 
Konferensseissa on mukana Toivoa naisille -
työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks.  
Lisätietoa konferensseista päivittyy sivuille: 
 

toivoanaisille.fi  
sansa.fi 

 

 

https://sansa.fi/toivonverkko/
https://sansa.fi/ota-yhteytta/
https://www.facebook.com/groups/Sansayhteiso/requests/
https://sansa.fi/seurakunnille/yhteyshenkilot/
sansa.fi/seurakuntalaiset
sansa.fi/aasia
https://mediasansa-my.sharepoint.com/personal/tea_rasi_sansa_fi/Documents/Työpöytä/Tea%20Rasi_240120/Lähde%20&%20SansaNyt/toivoanaisille.fi
sansa.fi

