
Media tuo toivoa – 
kaikille, kaikkialla, 
kaiken aikaa

Yhdessä tavoitamme 
enemmän – sydän 
kerrallaan

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon  
lähetysjärjestö. Se tukee kristillistä media-
työtä 35 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja 
Euroopassa. Tärkeimmät työalueet ovat 
Lähi-itä, Intia, Kaakkois-Aasia ja Kiina. 
Noin kahdella miljardilla ihmisellä on 
mahdollisuus kuulla ilosanoma Jeesuksesta 
Kristuksesta Sansan työn kautta. 

Mitä tekee?
Sansa tekee työtä myös kotimaassa 
yhdessä seurakuntien kanssa. Radio 
Dein kuunnelluimpiin kuuluva ohjelma 
Raamattu kannesta kanteen on Sansan 
tuotantoa. Se on jatkunut radiossa 
vuodesta 1997.

facebook.com/Sanansaattajat 
twitter.com/sanansaattajat 
youtube.com/sansatv
instagram.com/sansa.fi

Keiden kenssa?
Sansa tekee työtä osaavien yhteistyökump-
paneiden kanssa. Siten työ tavoittaa 
laajemmin ihmisiä eri puolilla maailmaa. 
Sansan tärkeimmät yhteistyö-kumppanit 
ulkomailla ovat: TWR (Trans World Radio), 
FEBC International (Far East Broadcasting 
Company), SAT-7, Luterilainen maailman-
liitto (LML), paikalliset luterilaiset kirkot ja 
kotimaassa seurakunnat. 
Millä keinoilla?
Sansa tekee lähetystyötä radion, television, 
internetin ja mobiililaitteiden avulla sekä 
lähettää työntekijöitä yhteistyökumppanei-
den palvelukseen.
Miksi?
Jotta jokainen saisi kuulla evankeliumin 
Jeesuksesta Kristuksesta. Jotta mahdolli-
simman moni löytäisi uskon Vapahtajaan ja 
saisi kasvaa uskossa.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää  
sansa@sansa.fi, p. 019 457 7700, sansa.fi. 
IBAN FI37 5062 0320 0320 18 
Keräyslupa Manner-Suomi 
POL-2017-49311, 12.1.2018–31.12.2020. 
Poliisihallitus 12.1.2018.



Median siivin  
kaikkialle maailmaan 
Media ei tunne rajoja. Se ylittää 
valtakuntien ja kaupunkien rajat. 
Se tavoittaa sielläkin, missä maasto on 
vaikeakulkuista tai missä ihmisille 
ei saa kertoa Jeesuksesta. Se tunkeutuu 
olohuoneisiin ja savimajoihin lupaa 
kysymättä. Pyhä Henki synnyttää uskoa 
Kristukseen ja auttaa kasvamaan hänen 
tuntemisessaan. Monille hengellinen 
ohjelma avaa yhteyden seurakuntaan. 

Sansa tekee lähetystyötä median keinoin. 
Sansa hyödyntää työssään radio- ja  
televisioteknologian lisäksi uusinta  
digitaalista tekniikkaa ja mobiilisovel-
luksia, jotta mahdollisimman moni saisi 
kuulla evankeliumin. Sansan työ ankku-
roituu Raamatun sanaan ja kaiken 
toiminnan lähtökohtana on rukous.

Tehdään yhdessä! 

Medialähetys on ikkuna maailmaan. 
Sinua tarvitaan! Tule mukaan rukoile- 
maan medialähetystyön puolesta. 
Rukouksesta kaikki alkaa. 

Tee kanssamme työtä, joka vaikuttaa 
maan ääriin. Vapaaehtoisena palvelemisen 
muotoja on lukuisia. Lisää tietoa vapaa-
ehtoistöistä löytyy verkkosivuiltamme 
vapaaehtoistyo.fi/sansa. Voit myös ottaa 
meihin yhteyttä, niin kerromme lisää: 
mervi.viuhko@sansa.fi 
puh. 050 551 6180.

Tule mukaan!

Toimi

Rukoile

“Vanhurskaan rukous on 
voimallinen ja saa paljon 
aikaan.” Jaak. 5:16

Sansa vie Raamatun sanaa median 
välityksellä saavuttamattomille 
kansoille. Ohjelmat tukevat myös 
vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä. 

Pidän ohjelmastanne! Jumalan 
sana tyynnyttää sydämeni ja sen 
kuulemisen kautta uskoni kasvaa. 

Olen oppinut tuntemaan totuu-
den ja Jumalan tahdon elämäs-
säni näiden ohjelmien kautta.

-Kuuntelija Indonesiasta

Lahjoita

Valitse oma tapasi tukea: lahjoita nimikko-
ohjelma, ryhdy kuukausi- lahjoittajaksi, lahjoita 
netissä tai soita lahjoitusnumeroon. Lisätietoa 
sansa.fi tai soittamalla p. 050 327 3900. 
Lahjoitustili IBAN FI37 5062 0320 0320 18. 
Lahjoita viitteillä: 
Medialähetystyölle 2222 33338  (ulkomaat) 
Sansan työhön 1111 31004 (koti- ja ulkomaat) 
Kaikki lahjoituskohteet sansa.fi/lahjoita




