
SAT-7:n lastenohjelmat 
kasvattavat rauhan 
sukupolvea Lähi-itään

Sansan tukemien SAT-7 Kids ja SAT-7 
Pars -kanavien kristillisillä lastenoh-
jelmilla on tärkeä tehtävä välittää 
kristinuskon ydinasioiden lisäksi 
lähimmäisenrakkauden ja anteeksi-
antamuksen sanomaa Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan lapsille. Tämä selvisi 
Sansan suunnittelijan Erja Tillgrenin 
tuoreesta pro gradu -tutkielmasta.
 SAT-7:n lastenohjelmissa on 
raamatunkertomusten, rukouksen ja 
hengellisen musiikin lisäksi yleis-
sivistäviä ja yleistietoutta lisääviä 
osuuksia. Lapsille opetetaan mm. 
anteeksiantamuksesta ja lähimmäi-
senrakkaudesta, mikä on tärkeää 
alueella, jossa konfliktit ovat arki- 
päivää.
 Ohjelmien tekijät kertoivat ha-
luavansa olla rakentamassa sellaista 
Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa, jossa tu-
levat sukupolvet voivat olla muutok-
sentekijöitä. Ihmisen ei tarvitse olla 
edes kristitty voidakseen noudattaa 
elämässään raamatullisia periaatteita 
kuten lähimmäisenrakkautta. 
 – Ohjelman tekijöiden toiveena 
oli, että lapsista ja nuorista voisi 
kasvaa ns. parempi sukupolvi, jonka 
ei tarvitsisi sotia, Erja Tillgren kertoo.

Lue lisää SAT-7:n ohjelmista 
www.sansa.fi/lahi-ita 
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Sansan kevätkeräys kohdistuu tänä vuonna yhteistyökumppanimme SAT-7:n ohjelmatuo-
tantoon. Ohjelmilla on ollut valtava vaikutus miljoonien ihmisten elämään Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa. Esimerkiksi lastenohjelmien katsojat kuulevat kristinuskon ydinasioista 
ja oppivat mm. lähimmäisenrakkaudesta ja anteeksiannosta. Ehkäpä näistä lapsista kas-
vaa kaivattu rauhan sukupolvi.

Lukemattomien muutosta etsivien ja toivoa kaipaavien ihmisten elämä on muuttunut SAT-
7:n ohjelmien kautta. Yksi heistä on iranilainen Elmira, joka kertoo tarinansa huhtikuussa 
(sansa.fi/vuositeema). 11-vuotiaana Elmira joutui naimisiin miehelle, joka alkoi myydä 
vaimoaan saadakseen huumeita. Monen vuoden hyväksikäyttö rikkoi nuoren tytön. 
Hänellä oli 15-vuotiaana kaksi lasta ja HIV. Eräänä päivänä Elmira kuuli SAT-7:n kanavalta, 
että hän on rakastettu ja että Jumala voi auttaa häntä kaikessa. Tuo sanoma muutti kaiken.

Libanonilaisen Sereenin 
elämä ja mieli järkkyivät 
pahasti, kun 19-vuotias 
tytär kuoli vahingonlauka-
ukseen hänen silmiensä 
edessä. Sereen meni ys-
tävänsä kanssa rukousko-
koukseen, jossa seurattiin 
SAT-7-kanavaa. Ohjelman 
juontajan puheet surusta 
ja kuolemasta puhuttelivat 

häntä kovasti. Lopulta Sereen pystyi antamaan anteeksi miehelle, joka oli ampunut hänen 
tyttärensä, ja löysi vapauden.

Voit olla edesauttamassa ihmisten elämän muuttumista esimerkiksi Haavit auki -keräyk-
semme kautta. Ihminen voi sijoittaa varojaan moneen, mutta Taivaan pankki antaa kuiten-
kin lopulta parhaan koron. Lahjoittamalla Jumalan valtakunnan työhön voimme osoittaa 
kiitosta Hänelle siitä hyvästä, mitä Hän on antanut meille.

Lue lisää lahjoitusmahdollisuuksista sivulta 4.

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy huhtikuussa.

Kuvat: Pixabay, 
Sansan arkisto, SAT-
7, Shutterstock, Sofi 
Valkealintu, Unsplash

TV-ohjelmia, jotka
 muuttavat elämän

Sydänääniä 
korona-aikana
Vuonna 2020 ilmestynyt hartauskirja sisältää 
Sansan työntekijöiden, senioreiden ja muiden 
kuten arkkipiispan rohkaisevia kertomuksia, 
muistelmia ja ajatelmia erityisesti medialähe-
tyksestä sekä siitä, miten Jumala on johdattanut, 
varjellut ja kutsunut.

Tilaa nyt Sydänääniä-kirja itsellesi ja 
ystävällesi www.lahetyskauppa.fi tai soita 
050  564 3541 hintaan 18 € + toimitusmaksu!



Tehdään Jumalan rakkaus näkyväksi

Yhteistyökumppanimme SAT-7:n toiminta-alue Lähi-idässä 
ja Pohjois-Afrikassa on täynnä ristiriitoja. Rikkaasta kult-
tuuriperimästä huolimatta miljoonat kärsivät köyhyydestä, 
sodista, lukutaidottomuudesta sekä uskonnollisesta ja 
poliittisesta painostuksesta.

SAT-7:n kanavat haluavat vastata näiden ihmisten tarpei-
siin oikeanlaisten ohjelmasisältöjen kautta. Esimerkiksi 
SAT-7 Pars tekee ohjelmia nuorille, jotka kamppailevat 
monenlaisten huolten ja elämän mielekkyyden kanssa. 
Iranin 81-miljoonaisesta kansasta yli 60 prosenttia on alle 
30-vuotiaita. Ohjelmien kautta löytyy yhteys rukoileviin 
ihmisiin ja Jumalan rakkaus tulee näkyväksi.

Katsojien palautteet todistavat tästä. Kristilliset televi-
sio-ohjelmat ylläpitävät toivoa ja auttavat voittamaan 
vaikeita elämän haasteita. Jumalan hyvistä teoista todistaminen on sanan saattamista. 
Niiden kautta Jumalan rakkaus tulee näkyväksi.

Jeesus sanoi: ”Te olette minun todistajiani.” (Joh. 15:27) Tämä koskee meitä jokaista. 
Apostoli Johannes muistuttaa: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet 
Jumalaa, vaan siinä että hän on rakastanut meitä.” (1. Joh. 4:10) Olet siis mukana todista-
jien ketjussa, joka tekee Jumalan rakkauden näkyväksi tunnustamalla, miten paljon sitä 
tarvitsemme. Minäkin haluan olla osa tuota ketjua. Kiitos tästä yhteydestä!

Arto Antturi                                                                                                                  
toiminnanjohtaja                                                                                                                                 
arto.antturi@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

ToiminnanjohtajaltaLähetysuutisia

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

www.instagram.com/sansa.fi

Kuva: Unsplash

SAT-7-kevätkeräys tukee Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
TV-työtä. SAT-7:n arabian-, farsin- ja turkinkielisillä 
kanavilla on tutkitusti yli 25 miljoonaa katsojaa. 
Lahjoita kevätkeräykseen ja haasta ystäviäsikin 
vaikuttamaan: sansa.fi/lahjoituskohteet/SAT-7/

AASIAN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE 
KORONATUKEA
Koronapandemian vuoksi asetetut 
matkustus- ja kokoontumisrajoitukset 
ovat aiheuttaneet suuria haasteita 
Aasiassa. Useat firmat ja kristilliset 
toimijat ovat joutuneet lopettamaan 
toimintansa väliaikaisesti.
 Auttaakseen akuutissa kriisissä ole-
vat yhteistyökumppaninsa pahimman 
yli Medialähetys Sanansaattajat päätti 
kohdentaa kumppaneille ulkomaan-
työhön budjetoituja varoja, joita jäi 
käyttämättä koronan vuoksi 2020. Ns. 
koronatukea on suunnattu Vietnamin, 
Indonesian, Mongolian ja Intian yhteis-
työkumppaneille.
 Medialähetys Sanansaattajien 
Aasian aluepäällikkö Ilkka Kastepohja 
kertoo, että Sansan lahja mahdollisti 
Vietnamissa nettisivujen rakentamisen 
neljälle isolle heimokielelle. Tulokset 
ovat olleet hyviä: some- ja nettikäyttä-
jiä on huomattavasti aiempaa enem-
män. 

LÄHETETTY-KOULUTUS NUORILLE 
AIKUISILLE

Kuva: Sofi Valkealintu

”Sinä avaat kätesi
ja hyvyydessäsi ravitset 
kaiken mikä elää.”

Ps. 145:16

Huhti-syyskuussa järjestetään eri-
tyisesti 16–35-vuotiaille suunnattu 
Lähetetty-koulutus, joka kutsuu kas-
vamaan Jumalan lapsena ja opettele-
maan elämään Jeesuksen lähettämänä, 
Suomessa ja maailmalla. 
 Koulutus järjestetään neljänä 
viikonloppuna joko lähijaksoina 
Kauniaisissa Suomen Raamattu-
opistolla sekä Vihdissä Enä-Sepässä tai 
tarvittaessa etänä. Jokaisessa jaksossa 
käsitellään tiettyä teemaa yhdessä ja 
itsenäisesti, tutkitaan Raamattua ja 
rukoillaan. 
 Lähetetty-koulutuksen toteut-
tavat Lähetysyhdistys Kylväjä, 
Medialähetys Sanansaattajat, Suomen 
Raamattuopisto ja Suomen Ev.lut. 
Opiskelija- ja Koululaislähetys. 
Koulutuksen hinta on 50 € sisältäen 
neljä viikonloppua majoituksineen 
sekä ateriakustannukset. Hakuaika on 
31.3.2021 asti. 
www.kylvaja.fi/rekry/lahetetty



Sanan koskettamat

Yhteyden ytimessä

Lähetys käynnissä

Palautteita eri puolilta maailmaa:

”Synnyin uskonnollisesti konservatiiviseen perheeseen. Koska olin tyttö, 
minut otettiin pois koulusta ja minulle sanottiin, että paikkani on kotona. 
Menin naimisiin 17-vuotiaana. Kymmenen vuoden sisällä synnytin seit-
semän lasta. Jäin jo nuorena leskeksi. Mieheni kuoltua olin todella suuren 
haasteen edessä kasvattaessani yksin lapsiani. Kylässäni asuu kristittyjä 
ja he kertoivat meille Jeesuksesta. Ensin kaksi pojistani otti Jeesuksen 
vastaan pelastajanaan ja muutaman kuukauden kuluttua minäkin päätin 
seurata Jeesusta. Hän on pyyhkinyt kyyneleeni ja parantanut särkyneen 
sydämeni.” – Algeria

”Ennen uskoon tuloani olin täysin itsekeskeinen ihminen. Elin synnissä ja 
Jumalan tahtoa vastaan. Elämäni oli päämäärätöntä ja tyhjää. Olin kuollut 
paitsi henkisesti, myös fyysisesti. Kun Jeesus tuli sydämeeni, hän alkoi 
muovata minua heti alusta alkaen. Koko olemukseni on nyt muuttunut, 
olen vapaa Jeesuksessa ja minussa on uusi elämä. Minulla on uusi identi-
teetti uskovana ja koen Jeesuksen läsnäolon elämäni joka hetkessä. Olen 
kiitollinen tästä uudesta minästäni, jonka olen Jumalalta saanut.” – Iran

”Nimeni on Ali. Vartuin vanhoillisessa muslimiperheessä. Pienestä po-
jasta asti luin ja opiskelin Koraania päivittäin sekä rukoilin ja paastosin 
islamin velvoitteiden mukaisesti. Tunsin silti itseni täysin tyhjäksi. Eräänä 
iltana tunsin sisäistä tuskaa. Huusin Jumalaa sydämeni pohjasta: ”Herra, 
näytä minulle totuus! Onko se Jeesus vai Muhammed?” Jumala näyt-
ti  totuuden radioaaltojen välityksellä. Yrittäessäni saada unta selasin 
radiokanavia. Kristillisiä ohjelmia lähettävä Trans World Radio muutti 
loppuelämäni. Oli ihmeellistä, kun sain ohjelmista vastauksia kysymyksii-
ni ja epäilyihini. Aivan kuin he olisivat tienneet kamppailuni ja ajatukseni 
ja vastanneet suoraan minulle! Minut kastettiin salassa, ja nyt tahdon 
kertoa kaikille, että Jeesus on tie ja totuus.” – Saudi-Arabia

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Kuva: Sansan arkisto

Kuva: Shutterstock

Kuva: Pixabay



Tartu 
haasteeseen!

Sansan Haavit auki -kevätkeräys suuntautuu tänä vuonna SAT-
7-televisiotyöhön. Tutkimusten mukaan SAT-7:n ohjelmilla on 25 
miljoonaa katsojaa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Ajattele, kuinka 
moni on jo kuullut evankeliumin, ja mitkä mahdollisuudet meillä 
onkaan kertoa evankeliumia!

Osallistumalla Haavit auki -keräykseen mahdollistat sen, että 
kymmenet miljoonat ihmiset saavat kuulla evankeliumin. Kiitos 
lahjastasi!

Keräyksen tuotto käytetään SAT-7:n satelliittitelevisiotyöhön 
2021–2023 ja keräystavoitteen ylittyessä muuhun Medialähetys 
Sanansaattajien medialähetystyöhön työn vuosisuunnitelmien 
mukaisesti.

YLEISVIITE:
2222 33338  Sansan mediatyön yleiskannatus
7777 10092  Katso ihmistä 2021  - mediatyö  globaalisti
7111 00529  SAT-7 maaliskeräys 2021 (Haavit auki)

INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11046  Gujaratinkiel. Toivoa  naisille (TN)  radio-
 ohjelma 
2222 11088  Hindinkielinen TN  tv-ohjelma 
2222 11004  Intian radio-ohjelmat 
2222 11101  Intian tv-ohjelmat 
2222 11114  Orijankielinen  TN  radio-ohjelma 
2222 11033  Tamilinkielinen TN  radio-ohjelma
 
AASIAN MEDIATYÖ:
2222 12003  Indonesian radio-ohjelmat 
2222 12100  Indonesian  jaavankielinen  TN  radio-ohj. 
2222 12139  Indonesiankielinen TN  radio-ohjelma 
2222 12155  Japanin  radio-ohjelmat 
2222 12207  Kambodžan  khmerinkiel.  TN  radio-ohj. 
2222 12210  Kambodžan  khmerinkiel. radio-ohjelmat 
2222 13002  Kiinan  radio-ohjelmat 
2222 18007  Mongolian  radio-ohjelmat 
2222 12142  Thaimaan  radio-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  radio-ohjelma 
2222 14111  Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö 
2222 15039  SAT-7  Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten   
 ohjelmat 
2222 15107  SAT-7  Pars, farsin- ja  tadžikinkieliset  
 aikuisten  tv-opetusohjelmat 
2222 14072  SAT-7  Kids, arabiankieliset lasten 
 tv-ohjelmat 
2222 15204  Turkin radio-ohjelmat 
2222 15055  Turkin tv-ohjelmat 
2222 15042  Turkinkielinen TN  radio-ohjelma 

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 

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 
4444 12005  da Silva 
4444 10049  Tunér 
4444 10065  Vähäsarja 
4444 11019  Kastepohjat 
 
KOTIMAANTYÖ:
1111 31004  Sansan yleiskannatus 
1111 31208  Merkkipäiväkeräykset 
6666 31004  Raamattu kannesta kanteen 
1111 31101  Testamenttitulot 
4444 40048  Ojala 
 
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 ja 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 

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 7111 00529 

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

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Kiitos, että SAT-7:n ohjelmat 
ovat muuttaneet niin monen 
ihmisen elämän Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa. Auta, että yhä 
useammat voisivat löytää niiden 
kautta sinut, Jeesus. Siunaa ja 
varjele kaikkia SAT-7:n 
ohjelmien tekijöitä. 
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

FI37 5062 0320 0320 18
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Seurakunta

Käyttötarkoitus

Posti nro

Lähiosoite

Käyttötarkoitus  
Användningsändamål

Postitoimipaikka

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttö-
tarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita 
osoitteesi ja seurakuntasi.

OHJE

SAT-7:n kautta evankeliumi 
kymmenille miljoonille


