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Sansa-yhteisö tuo iloa

Facebookin Sansa-yhteisö on suljettu ryhmä, jossa on jo vajaat tuhat
jäsentä. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti medialähetystyöstä ja Sansan
toiminnasta kiinnostuneille, mutta
siihen voi liittyä kuka vain. Ainoana
vaatimuksena on, että on ensin rekisteröitynyt Facebookiin.
− Ryhmässä jokainen saa olla aktiivinen toimija, etsijä, ideoija, rohkaisija,
epäilijä, kyselijä ja toisten varustaja.
Keskiössä ovat medialähetystyön
teemat sekä toivoa ja rohkaisua
tuovat sisällöt Raamatusta ja ympäröivästä maailmasta, kertoo ryhmän
perustajajäsen, verkostotoiminnan
johtaja Mervi Viuhko.
Maanantaista lauantaihin kello 14
Sansa-yhteisössä vietetään yhteistä Sydänääniä-hartaushetkeä.
Hartauksia pitää joukko Sansan
työntekijöitä, seniorityöntekijöitä ja
työn ystäviä. Jos ei pääse mukaan
virtuaaliseen hartaushetkeen livenä,
sen voi katsoa jälkikäteen myös
tallenteena.

Kuvat: Sansan
kuva-arkisto, Envato
Elements, TWR, Merja
Kauppinen
Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy heinäkuussa.
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Muuttaako Jumala ihmisen
elämää? Mikä ero on synnillä ja
väärin tekemisellä? Mitä tapahtuu
kuoleman jälkeen?
Peruskysymykset nousevat esille, kun
elämä on vaikeaa. Korona ei ole vain
kiinalainen virus; se on yhteinen. Virus
kulkee yli rajojen ja tämä aiheuttaa pelkoa.
Kun lähikontakteja on rajoitettu, etsitään
keskusteluja ja vastauksia mediasta. Yksi
kuuntelee radiota, toinen katsoo televisiota,
kolmas uppoutuu internetin maailmaan.
Aasiassa tarvitaan evankeliumia juuri nyt
Mediaa ei ole koronapandemian vuoksi
peruttu eikä sen liikkumista rajoitettu.
Kristillinen media siis toimii, tuo rohkaisua
ja toivoa. On tärkeää, että monenlaista ohjelmatarjontaa on olemassa, sillä emme tiedä,
millaisessa elämäntilanteessa vastaanottaja on.
Yhteistyökumppanimme Aasiassa – FEBC, TWR ja VOS – jatkavat ohjelmien tuotantoa.
Kevätkeräyksen tuotolla tuemme nyt ohjelmia, joissa rohkaistaan pelkojen keskellä eläviä ihmisiä ja annetaan terveysneuvontaa. Työmme välityksellä kerrotaan evankeliumia kokonaisvaltaisesti. Keräämme nyt erityisesti varoja ohjelmiin, joissa kerrotaan kristinuskon perusteista ja vastataan kristinuskoa koskeviin kysymyksiin. Kriisin keskellä evankeliumi auttaa meitä
jaksamaan. Iloksemme myös siitä, että moni on ottanut Jeesuksen sydämeensä.
”Olen oppinut ohjelmastanne, että Jumalan sana on sielun ruokaa. Ilman sitä sieluni kuolee.
Ohjelma rohkaisee minua pysymään lähellä Jeesusta. Silloin olen onnellinen”, kirjoittaa indonesialainen kuuntelija.
Tällaisia palautteita syntyy lisää, kun lahjoitat evankeliumin Aasiaan! Katso sivu 4.

Keijo Rainerma
Eteenpäin!
Millainen oli apostoli Paavali ja hänen elämänsä? Kun kysymme, mikä oli hänen sanomansa,
kysymme oikeastaan, mitä on kristinusko. Nyt on
hyvä ja oikea hetki varmistua siitä, mitä tarkoittaa, että on kristitty.
Tilaa rovasti Keijo Rainerman uutuuskirja
hintaan 28 € + toimitusmaksu
www.lahetyskauppa.fi tai soita 050 564 3541.
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Sansa-yhteisön löydät oman
Facebookisi hakutoiminnolla.

Lähetys käynnissä.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
”Heittäkää verkko”
Johanneksen evankeliumin luvun 21 mukaan ylösnoussut
Jeesus ilmestyi Tiberiaanjärvellä seitsemälle opetuslapselleen, jotka olivat palanneet kalastajiksi seurattuaan
Jeesusta kolme vuotta. Pääsiäisen jälkeen he pohtivat, miten ylösnousemuksen laita olikaan? Millainen olisi heidän
tulevaisuutensa?
ILOA JA ROHKAISUA KORONAN
AIKANA
Poikkeusaikoina Sansa tarjoaa uusia
palveluita niin yksityishenkilöille
kuin seurakuntien työntekijöillekin.
Toivonverkko-nettisivulta löytyy tietoa Sansan monipuolisista sähköisistä
palveluista. Tarjolla on esimerkiksi
videoita, audioita, blogeja, uutisia ja
rukousta. Katso Sansa.fi/toivonverkko.

Epätietoisuutta lisäsi huono kalaonni. Väsyneiden ja nälkäisten kalastajien mieliala lähenteli lohduttomuutta. Yön
uurastus ei ollut tuonut sinttiäkään. Sitten aamun sarastaessa he kuulivat rannalta äänen: ”Heittäkää verkko veneen
oikealle puolelle, niin saatte.” Kun opetuslapset noudattivat
Jeesuksen kehotusta, he saivat suuren saaliin, 153 kalaa.
Luvun sanotaan edustavan siihen aikaan tunnettujen kalalajien määrää. Näin luku oli todiste siitä, että kaikki kansat
on koottava Jumalan valtakuntaan.

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

Medialähetystyössä on teknisessä mielessä kysymys
verkkojen heittämisestä – kansojen mereen. Olipa kysymys
radion, television tai mobiilisisällöistä, niitä jaetaan internetin, maailmanlaajan verkon
kautta. Käyttäjinä yli puolet maailman asukkaista.

TOIVOA NAISILLE -JUHLAKONFERENSSIEN JA MEDIALÄHETYSPÄIVIEN
UUDET AJAT
Suomen Toivoa naisille -työ viettää
20-vuotisjuhliaan. Juhlakonferenssit
järjestetään tämän vuoden syksyllä,
14. marraskuuta Pirkkalassa ja 15.
marraskuuta Äänekoskella. Seuraa
viestintää Toivoanaisille.fi.
Medialähetyspäivät järjestetään Seinäjoella ensi vuonna,
28.–29.8.2021, yhdessä Seinäjoen
seurakunnan kanssa. Lisätietoa Sansa.
fi/mlp20. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!

MEDIALÄHETYSTYÖ EI SÄIKÄHTÄNYT
PANDEMIAA
Sansan kansainväliset kumppanit
mukauttivat ohjelmatuotantonsa pandemiaohjeistusten mukaan. Ohjelmat
jatkuvat entiseen malliin, mutta osa
niistä tehdään kotoa käsin, osa studioilta. Ohjelmien sisältöjä on muokattu
vastaamaan ihmisten kysymyksiin ja
pelkoihin koronasta. Raamatun tarjoama toivo on vahvasti esillä.

Kun koronapandemian aikana monet ihmiset ovat huolissaan tulevaisuudestaan ja myös
Aasiassa pakotettuja pysymään kodeissaan, heidät tavoittaa ilosanoma ylösnousseesta
Jeesuksesta. Kriisin aikana kasvaneet kuuntelija- ja katsojajoukot löytävät uskon ja toivon ja rohkaisun toimia vielä heikommassa asemassa olevien hyväksi. Nyt on medialähetystyön aika!
Pian Tiberiaanjärven tapahtumien jälkeen Jeesus antoi lähetyskäskyn. Tänäänkin hän
kutsuu työhönsä, jotta kansojen meri täyttäisi taivaan nuotan. Verkon vetäjille on
paikkoja lähtijöinä, lähettäjinä, lahjoittajina ja esirukoilijoina. Onko sinun paikkasi jo
täytetty?

Ah, kuinka kevät hohtaa
ja kukkii, tuoksuu maa!
Näin Luoja meidät kohtaa
ja hyvyys valloittaa.
Virsi 567:1

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:

”Olen kiitollinen siitä, että voin kuunnella paikallisradiosta
Toivoa naisille -ohjelmaa. Ilahduin, kun kuulin siitä, miten
apostoli Paavali toimi levittäessään evankeliumia. Sain siitä
intoa julistaa evankeliumia toisille. Tilanne täällä on nykyään
turvallisempi, mutta ihmisten moraalinen tila on särkynyt. Siksi
evankeliumia pitää julistaa.” – Indonesia

”Kuuntelen Sydänystävä-ohjelman yleensä netistä
palattuani töistä. Myyn sianlihaa torilla. Ohjelma on
ollut valtava siunaus perheellemme – suuri kiitos! Vuosi
sitten äitini ja sukulaistyttö olivat vakavassa onnettomuudessa ja kuukauden sairaalassa. Oli vaara, että
tytön jalka pitäisi amputoida. Kuuntelin ohjelmanne
sinä päivänäkin ja soitin pyytääkseni esirukousta. Sain
teiltä puhelussa rakkautta ja myötätuntoa. Sukulaiset
ja kyläläiset ihmettelivät tyyneyttäni, kun kaikki muut
olivat hädissään. Vanhempi siskoni perheineen oli aina
ollut kristinuskoa vastaan, mutta tuona aikana sain
kerrottua siskolle Jeesuksesta. Hän oli jopa tuonut
sairaalaan poppamiehen auttamaan äitiä ja tyttöä. Minä
rukoilin paljon. Kuukauden ja kahden päivän päästä
sekä äiti että sukulaistyttö pääsivät sairaalasta. Se oli
selvä ihme! Silloin sisko ja hänen perheensä kääntyivät
kristityiksi. Kiitos sieluani ravitsevasta hengellisestä
opetuksesta, jota saan teiltä kotisivuilla, Facebook Liven
kautta ja muilla alustoilla. Yritän joka päivä saada tilaisuuksia evankelioida kylämme sadan perheen ihmisiä.”
– Thaimaa

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Kiitos Herra keväästä, jolloin uusi
kasvu puhkeaa. Anna kylvetyn
Sanan siemenen itää ja kasvaa
hedelmää tuottavaksi kristityksi.
Hoida, vahvista ja tue lapsiasi ja
auta jokaista olemaan mukana
lähetystyössä ja kylvämään
Sanan siementä uusiin sydämiin.
Aamen.

Evankelioivat ohjelmat
kertovat Jeesuksesta

Lahjoita

Aasia on maailman vähiten evankelioitu alue, joten siellä tarvitaan
evankelioivia ohjelmia, jotka kertovat Jeesuksesta yksinkertaisella
tavalla ja vastaavat ihmisten kristinuskoa koskeviin kysymyksiin. Juuri
nyt on medialähetystyön aika!
Osallistu keräykseen ja kylvä evankeliumin siemen aasialaisten
sydämiin median välityksellä!
Keräyksen tuotto käytetään Aasian medialähetystyöhön, erityisesti
evankelioivien ohjelmasisältöjen tuotantoon ja lähetykseen vuosina
2020-2021 medialähetysjärjestö FEBC:n, TWR:n ja VOS:n kautta.

Kaikki tuettavat kohteet:
YLEISVIITE:
2222 33338 Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 30007 Aasia teemavuosikeräys 2020, mediatyö
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11046 Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
2222 11088 Hindinkielinen TN
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11101 Intian tv-ohjelmat
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 14069 David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 14302 Israelin mediatyö yleensä (heprea)
2222 14205 Israelin opetusvideosarja, Caspari-keskus
(heprea)
2222 17105 Kazakinkielinen TN
2222 14111 Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 50236
LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
Puhelun hinta on 15,36 €
+ pvm / puhelu.

Kiitos lahjastasi!

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten
tv-ohjelmat
2222 15107 SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset aikuisten opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen TN
AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 21104 Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
2222 21007 Etiopian radio-ohjelmat
2222 24004 Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)
EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke

4444 10049 Tunér
4444 10065 Vähäsarjat
4444 11019 Kastepohjat
KOTIMAANTYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
1111 31101 Testamenttitulot
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

HANKKEET:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luterilaiset kirkot
1111 31305 Domini Life -sovellus (kehitystyö)
LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 20055 Braz de Almeida
4444 10010 Ezzine
4444 20042 Kroatian työ yleisesti
4444 10023 Murphy
4444 10078 Rissanen

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).

Rukoushaaste

