
 

 

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT (Sansa) 

Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää 

p. 019 457 7700, arkisin kello 10–15 

sansa@sansa.fi, henkilökohtaiset sähköpostit: 

etunimi.sukunimi@sansa.fi, sansa.fi   
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAAMATTU KANNESTA KANTEEN -
OHJELMAN VIIDES TUOTANTOKAUSI 
KÄYNNISTYNYT 
 

 

 

Vuonna 1997 alkanut Raamattu kannesta kan-
teen -ohjelmasarjan (Rkk) viides tuotantokausi 
on käynnistynyt heinäkuussa. Sansa jatkaa oh-
jelman tuottamista. Ohjelmaa kuuntelee vii-
kottain 100 000 – 150 000 eri ihmistä.  
 
Yksi tuotantokausi kestää noin viisi vuotta, ja 
sen aikana kuullaan joka arkipäivä puolen tun-
nin mittainen ohjelma. Kaiken kaikkiaan ohjel-
mia on yhteensä 1434. Ohjelmaa lähetetään 
Radio Deissä ja Järviradiossa sekä muuta-
massa paikallisradiossa Ruotsissa ja Norjassa. 
 
Raamatussa riittää opiskeltavaa. Raamat-
tuopetuksia voi kuunnella myös osoitteessa 
rkk-sansa.net/kuuntele. Lisäksi uusi RKK-mo-
biilisovellus on kehitteillä. 

 
LÄHETYS KÄYNNISSÄ – YLI RAJOJEN 
 

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

SYYSKERÄYS: KATSO IHMISTÄ 
KAAKKOIS-AASIASSA  
 
 

 

 

Sansan syyskeräys 2021 suuntautuu Kaak-
kois-Aasiaan. Pohjois-Thaimaassa asuu shan-
kansa, joka on ylpeä buddhalaisuudestaan. 
Kristillistä lähetystyötä heidän parissaan on 
tehty vuosikymmeniä, vähin tuloksin. Mu 
Ling kuuluu shan-kansaan. Hänen perhee-
seensä kuuluu vaimon lisäksi kaksi aikuista 
lasta. Mu kaipasi elämäänsä muutosta ja etsi 
buddhalaisista opetuksista jotain, mikä tyy-
dyttäisi hänen sisäisen kaipuunsa. Mu kuun-
teli opetusta ja tuli pudottaneeksi kasetti-
soittimen lattialle. Kasetti hiljeni, mutta ra-
diosta alkoi kuulua kristillistä ohjelmaa. 
Neljä vuotta Mu kuunteli FEBC:n lähettämiä 
ohjelmia ja vakuuttui, että Jumala täyttää 
hänen kaipuunsa. Hänen sydämensä oli val-
mis muutokseen. 

Jumala haluaa käyttää meitä tuomaan iloa ja 
toivoa muiden elämään. Osallistu Sansan 
syyskeräykseen ja ole osa muutosta!  

 
Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18 
Viite: 7111 00752 

 
Varojen kohdentaminen: sansa.fi/lahjoita  
Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2020/1017, 
myönnetty 26.08.2020, Poliisihallitus.  
Voimassa 01.01.2021- 

SANSAN UUTISIA 
3/2021 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

SANSAN UUSI STRATEGIA -  
TEHTÄVÄ JA KUTSUMUS PYSYVÄT 
 
Kevätkokous hyväksyi Sansan uuden Katso ih-
mistä – Sansan suunta 2025 -strategian. Sen 
tarkoituksena on varmistaa, että Sansan alku-
peräinen kutsumus ja tehtävä toteutuvat mah-
dollisimman hyvin. Siihen pyritään vahvista-
malla kolmea painopistealuetta: vaikuttavuus, 
kasvu ja osaaminen.  

 
UUSI SANSA-LEHTI ILMESTYNYT 
 
Medialähetys Sanansaattajat on saanut uuden 
lehden. Sansa-lehti kertoo medialähetystyön 
vaikutuksista sanoin ja kuvin. Lehden päätoi-
mittajana toimii toiminnanjohtaja Arto Ant-
turi. Pääset sukeltamaan lähetystyön taustoi-
hin ja ajankohtaisiin ilmiöihin neljästi vuo-
dessa lukemalla digitaalista Sansa-lehteä San-
san mediapankissa (sansa.fi/mediapankki) tai 
tilaamalla lehden numerosta 019 457 7700. 

  

 

KATSO IHMISTÄ -VUOSITEEMA 

Sansan Katso ihmistä -vuositeema jatkuu syys-
kuussa thaimaalaisen Mu Lingin tarinalla. Tu-
tustu, kuinka Jumalan rakkaus kosketti häntä 
median välityksellä:  
www.sansa.fi/vuositeema 
 

SANSA TUKEE SEURAKUNTIEN  
LÄHETYSTYÖTÄ VIRTUAALISESTI  
 

Fyysisten kohtaamisten ja vierailuiden lisäksi 
Sansa toimii monin tavoin myös virtuaalisesti: 
 
Virtuaaliset Lähetyskiihdyttämö-koulutushet-
ket (1h) jatkuvat syksyllä 2021.  
Teams-ympäristössä toteutettavat Lähetys-
kiihdyttämöt tarjoavat seurakuntien lähetys-
työn toimijoille ajankohtaista medialähetys-
työn tietoa sekä mahdollisuuden verkostoitua. 
Seuraavat Lähetyskiihdyttämöt järjestetään  
(ti klo 10-11): 5.10., 26.10., 16.11. & 7.12. 
Tilaisuuksiin lähetetään erilliset sähköposti-
kutsut. 
 
Olisitko kiinnostunut sansalaisen virtuaalivie-
railusta seurakunnassasi?  
Kysy lisää: seurakuntapalvelut@sansa.fi  

 
RUKOUSTA MEDIALÄHETYSTYÖN 
PUOLESTA 
 

Rukous on meille annettu tehtävä. Se avaa sy-
dämiä, muuttaa meitä ja auttaa lähtemään 
liikkeelle toteuttamaan Jumalan antamia teh-
täviä. Tervetuloa rukoilemaan kanssamme 
medialähetystyön puolesta.  
 
Rukoilemme Sansan ja medialähetystyön 
puolesta joka to klo 14. Olet lämpimästi ter-
vetullut mukaan (Teams-linkki Facebookin 
Sansa-yhteisössä)! Liity Sansa-yhteisöön 
 
Löydät myös Sansan rukouskalenterit omaan 
tai seurakunnan käyttöön osoitteesta: 
sansa.fi/esirukoukset/#rukouskalenterit 

 

 
 
 

USKOMATON INTIA -SYMPOSIUM 
HYVINKÄÄLLÄ 30.9. 
 

 
 

Lämpimästi tervetuloa mukaan Intia-sympo-
siumiin Hyvinkäälle verkon välityksellä 
(sansa.fi/tapahtumalive). Symposiumissa käsi-
tellään kristittyjen asemaa ja luterilaisen työn 
muotoja Intiassa sekä kuullaan Intian luteri-
laisten kirkkojen toiminnasta. Symposium on 
tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, lähe-
tyksen aktiivitoimijoille ja kaikille Intiasta kiin-
nostuneille. Katso tarkempi ohjelma tapahtu-
maliven linkistä. 
 

TOIVOA NAISILLE -KONFERENSSIT 
PIRKKALASSA JA ÄÄNEKOSKELLA 
 

 
 

Toivoa naisille -työn juhlakonferenssit toteu-
tuvat syksyllä Pirkkalassa (30.10.) ja Äänekos-
kella (31.10.). Konferenssien päävieraana on 
kansainvälisen rukousverkoston johtaja Peggy 
Banks Yhdysvalloista. Mukana konferenssissa 
on myös Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan Toivoa naisille -työn koordi-
naattori Miia da Silva Irlannista. Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen: toivoanaisille.fi 
 

MEDIALÄHETYSPÄIVIEN TUNNELMIA 
 

Valtakunnallisia Medialähetyspäiviä vietettiin 
Seinäjoella 28.-29.8. Ollahan Herran hallus -
päivien tunnelmiin voi edelleen sukeltaa 
osoitteessa: sansa.fi/tag/medialahetyspaivat 

ERJA TILLGREN  
LÄHETYSKANDIDAATIKSI 
 

 
 

Sansa on päättänyt kutsua Erja Tillgrenin lä-
hettikandidaatiksi 16. elokuuta alkaen. KM 
Erja Tillgren valmistautuu lähtemään OM:n 
palvelukseen Itävaltaan toimiakseen siellä  
mediastrategina OM East -organisaatiossa. 
 
- Sansan työssä olen saanut tutustua laajasti 
maailmalla tehtävään medialähetystyöhön. 
Samalla olen pohtinut paljon omaa lähetys-
kutsuani, ja viimeisten vuosien aikana se on 
vahvistunut. Olen innoissani ja kiitollinen tästä 
uudesta mahdollisuudesta, mutta toki uudet 
kuviot myös vähän jännittävät. Onneksi saan 
lähteä matkaan rukousten kannattamana, Erja 
sanoo.  
 
Erja Tillgren osallistuu syksyllä Lähetysyhdistys 
Kylväjän lähettikurssille. Lähettämispäätös 
tuotaneen Sansan hallituksen kokoukseen 
marraskuussa, ja lähtö Itävaltaan on näillä nä-
kymin alkuvuonna 2022. Erjan tuleva tehtävä 
on tukea ja kehittää OM Eastin eri maissa toi-
mivien tiimien mediatyötä.  
 
Kiinnostaisiko seurakuntaanne sopimusyh-
teistyö Erjan työn tukemiseksi? 
Olethan yhteydessä ja kysyt lisää: 
Yhteyspäällikkö Tea Rasi, p. 050 437 2151, 
etunumi.sukunimi@sansa.fi  
 

 

http://www.sansa.fi/vuositeema
mailto:seurakuntapalvelut@sansa.fi
https://www.facebook.com/groups/Sansayhteiso/requests/
https://sansa.fi/esirukoukset/#rukouskalenterit
sansa.fi/tapahtumalive
https://sansa.fi/tag/medialahetyspaivat/

