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Lähetys  käynnissä.Medialähetys Sanansaattajat
PL 13, 05801 Hyvinkää 
019 457 7700   |   sansa.fi   |   sansa@sansa.fi

Pitelet käsissäsi viimeistä 
Ristiaalloilla-julkaisua. Jatkossa 
tulet saamaan Sansa-lehden, jonka 
ensimmäinen numero ilmestyy 
elokuun lopussa. 

Kuvat: Jari Hakola, Sami 
Heinomo, Erja Tillgren, 
Merja Kauppinen ja 
Sansan arkisto.

Ollahan Herran hallus – 
Medialähetyspäivät Seinäjoella 
28.–29.8.

Rukous kantaa ja kannattaa

Medialähetyspäivien aika on 
nyt! Suunnittelua on tehty 
pitkään, koronapandemia on 
muuttanut askelmerkkejä use-
aan otteeseen, mutta vihdoin 
olemme edenneet loppusuo-
ralle. 

Seinäjoen Medialähetyspäiviä 
vietetään elokuun viimeisenä 
viikonloppuna Lakeuden Risti 
-kirkossa hybriditapahtuma-
na. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tilaisuuksia pystyy seuraamaan 
etänä radio Dein ja Sansan 
suoratoistokanavan Sansa.fi/
tapahtumalive välityksellä, tai varaamalla paikan kirkonpenkistä Seinäjoelta. 

Päivien teema Ollahan Herran hallus’ viestittää meille toivon ja levon sanomaa maail-
man levottomuuksien rinnalle. Monipuolisen ohjelman kautta pääset mm. tutustumaan 
Sansan uuteen strategiaan toiminnanjohtaja Arto Antturin esittelemänä. Jaakko Rusama 
puolestaan johdattelee ajankohtaisaiheeseen digitalisaatiosta ja maailmanlähetyksestä. 
Kanavissa kuulemme terveisiä Indonesian Toivoa naisille-työstä, avaamme virtuaali-ik-
kunoita Kambodžan ja Thaimaan medialähetystyöhön, sekä pysähdymme pohtimaan 
arabiankielisen työn merkitystä Suomessa. 

Musiikin ja tanssin kautta ilosa-
nomaa Medialähetyspäivillä vä-
littävät laulaja-evankelista Nina 
Åström, Roots Apostles – blues-
henkinen gospeltrio, lapsikuoro 
Solinan laulajista ja soittajista 

koottu kokoonpano sekä tanssi- ja draamaryhmä M18 energinen joukko Kroatiasta.

Seinäjoen Medialähetyspäivillä on siis luvassa iloa, asiantuntemusta, medialähetyksen 
tuulahduksia meiltä ja maailmalta, rukousta, kohtaamisia Jumalan läsnäolossa, sinä ja 
minä! 

La 28.8. 
9.30 Tervetuloa!
 Ollahan Herran hallus
10.15 Medialähetystyön aika on 
 nyt!   
 Katso ihmistä - Sansan suunta 
 2025
11.30 Digitalisaatio ja maailman-
 lähetys 
12.30 Lounas
13.30 Kanavat 
 Rajaton rukous - Toivoa 
 naisille -työ Indonesiassa
 Sano se arabiaksi – kanava 
 arabiankielisestä työstä
 Sansa palveluksessanne! – 
 seurakuntakanava
14.30                    Kahvi 
15.00      Kanavat
 Aasia elämään – media-
 lähetystyön uutisia    
 Kambodzasta ja Thaimaasta
 Kuplivaa iloa - nuorten-
  tanssi- ja draamaryhmä M18 
 Mediatyö Venäjän Karjalassa 
16.15 Ollahan Herran hallus -juhla 
 SAT-7 Pars - persiankielinen 
 satelliittitelevisiotyö 
18.00                     Päivällinen 
19.00 Raamattuopetus 
 Katso ihmistä 
20.00 Rukous muuttaa! 
  
Su 29.8. 
9.00 Herra hoitaa omiansa 
 -aamurukous 
10.00 Messu
12.00                      Lounas 
13.30 Herran haltuun! -ilojuhla
 
Löydät tarkan ohjelman, tapahtuma-
paikat ja suoratoistokanavat osoit-
teesta: sansa.fi/mlp21

Tässä uutuuskirjassa on eväitä rukouksen harjoittelemiseen, 
Raamatun rukouksia ja kokeneiden rukoilijoiden seuraa. 
Kirjaan on tallennettu 13 tarinaa eri ihmisten rukouselä-
mästä. Tilaa: www. lahetyskauppa.fi tai soita 050 564 3541 
hintaan 26 € + toimitusmaksu!

VINKKI-

NURKKA



Ole vapaa

”Toisen ihmisen todellisuus ei ole siinä, mitä hän paljastaa 
sinulle, vaan siinä mitä hän ei voi paljastaa sinulle. Sen 
tähden, jos tahdot ymmärtää häntä, kuuntele pikemmin 
sitä, mitä hän jättää sanomatta, kuin sitä, mitä hän sanoo.” 
(Khalil Gibran, 1883-1931) Ihminen on toiselle aina 
arvoitus. Enhän voi koskaan tietää, mitä toinen jättää 
sanomatta.

”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi”, opetti Jeesus 
vuorisaarnassaan (Matt. 7:1). Se vapauttaa. Minun ei 
tarvitse tuomita. Se ei kuulu minulle. 

Kerrotaan erakkomunkista, jota kylässä asuva tyttö väitti 
lapsensa isäksi. Tosiasiassa tyttö oli liian häpeissään 
paljastaakseen lapsen oikean isän. Kun kyläläiset vaativat 
erakkoa huolehtimaan tytön ja lapsen elatuksesta, 
tämä vastasi: ”Vai niin, vai niin” ja teki niin kuin pyydettiin. Myöhemmin tyttö tuli 
katumapäälle ja paljasti suhteensa naapurikylän poikaan. Kyläläiset tulivat nyt 
pyytämään erakolta anteeksi, johon hän lausui: ”Vai niin, vai niin.”

Jos tapaat tuomionhaluisen ihmisen, joka houkuttelee sinua mukaan panetteluun, 
sinulla on valmis vastaus: ”Vai niin, vai niin.” Emme tiedä, mikä kipu ja loukkaus on 
tämän tuomionhalun takana. On parempi kuunnella sitä, mitä hän jättää sanomatta, kuin 
sitä, mitä hän sanoo; olla armollinen, sillä Jumala on sinua kohtaan armollinen.

Elokuussa ilmestyvä Sansa-lehti kertoo, mitä sanoma Jeesuksen armosta ja rakkaudesta 
saa aikaan maailmalla. Kiitos, että olet mukana sanansaattajana.

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

ARTO ANTTURI SAI ROVASTIN 
ARVONIMEN

”Ken on luonut kukkasen, 
lintusen, tähtösen?  Ken luonut sun ja 
mun? Isä taivainen.”

Tuntematon

Vuoden 2021 aikana esittelemme kahdentoista 
sellaisen ihmisen tarinan, joita Jumalan rakkaus 
on koskettanut median välityksellä. Katso 
videoita: https://sansa.fi/vuositeema/ .

Sansa on päättänyt kutsua Erja 
Tillgrenin lähettikandidaatiksi 16. 
elokuuta alkaen. Hän valmistautuu läh-
temään OM:n palvelukseen Itävaltaan 
toimiakseen siellä mediastrategina OM 
East -organisaatiossa.

− Sansan työssä olen saanut 
tutustua laajasti maailmalla tehtävään 
medialähetystyöhön. Samalla olen 
pohtinut paljon omaa lähetyskutsuani, 
ja viimeisten vuosien aikana se on 
vahvistunut. Olen innoissani ja kiitol-
linen tästä uudesta mahdollisuudesta, 
mutta toki uudet kuviot myös vähän 
jännittävät. Onneksi saan lähteä mat-
kaan rukousten kantamana, Erja sanoo.

Lähtö Itävaltaan on näillä näky-
min alkuvuonna 2022. Erja Tillgrenin 
tuleva tehtävä on tukea ja kehittää OM 
Eastin eri maissa toimivien paikallisten 
tiimien mediatyötä.

Piispa Teemu Laajasalo on myöntänyt 
7.6.2021 rovastin arvonimen kahdelle-
toista Helsingin hiippakunnan papille, 
mukaan lukien Sansan toiminnanjoh-
taja Arto Antturi. Rovasti on kirkollinen 
arvonimi, jonka piispa myöntää kirkol-
lisessa työssä erityisesti ansioituneelle 
papille.

Antturi on vihitty papiksi vuon-
na 1998. Hän on ollut Pitäjänmäen 
kirkkoherrana vuosina 2015–2020 ja 
toiminut Medialähetys Sanansaattajien 
toiminnanjohtajana 1.9.2020 alkaen. 
Hän on myös opiskellut ja työskennel-
lyt Yhdysvalloissa ja Irlannissa sekä 
työskennellyt tutkijana ja assistenttina 
Helsingin yliopiston teologisessa tie-
dekunnassa. Antturi on toisen kauden 
kirkolliskokousedustaja.

ERJA TILLGREN LÄHETYS-
KANDIDAATIKSI   



Sanan koskettamat

Yhteyden ytimessä

Lähetys käynnissä

Palautteita eri puolilta maailmaa:

”Siitä asti, kun tiiminne ja seurakunnan johtaja kävivät luonani, olen 
uskonut Jumalaan. Minut kastettiin helmikuussa, ja sen jälkeen 
Jumala on johtanut ja suojellut minua sekä täyttänyt tarpeeni. Olen 
vammainen, mutta sain silti täysipäiväisen työn moottoripyöräyrityksessä. 
Koronapandemian alettua sain myös osa-aikaista työtä tiskaajana. Jumala 
auttoi minua. Ennen kuin opin tuntemaan Jumalan, kukaan ei pitänyt 
minusta ja tunsin itseni arvottomaksi. Nyt kuitenkin tiedän, että olen 
mittaamattoman arvokas; Jumala on totisesti antanut minulle uuden 
elämän. Kiitos Sydänystävä-ohjelmasta ja kiitos tiimille, joka on neuvonut 
minua ja ohjannut Jumalan luo”. – Thaimaasta

”Kuuntelen FEBC:n Voice of Love (Rakkauden ääni) -radioasemaa. Jo 
1980-luvulla buddhalaisena munkkina kuuntelin ohjelmianne. Vuonna 
2000 Jumala avasi sydämeni, kun pastori rukoili radiossa. Jatkoin 
kuuntelua ilta toisensa perään. Pyhä Henki teki työtään minussa ja otin 
vastaan Jeesuksen Kristuksen pelastajanani. Jumalalla oli suunnitelma 
minua varten, ilosanoman jakaminen eteenpäin, ja niin minusta tuli pappi. 
Vuosien varrella monet ihmiset ovat tulleet uskoon Pohjois-Kambodžan 
maaseutukylissä. Nyt meillä on yhdellä alueella 20 kirkkoa ja toisella 11. 
Kiitän Jumalaa, että hän johdatti minut buddhalaisuudesta kohti Kristusta 
ja teki minusta toivon lähettilään. Kiitos, että teidän kauttanne silmäni ja 
sydämeni avautuivat kuulemaan Jumalan Sanaa. Rukoilen, että Hän antaa 
teille voimia jakaa evankeliumia monille ihmisille.” – Kambodžasta

”Tyttäreni kuuntelee säännöllisesti ohjelmaanne. Aluksi vastustin, koska 
se on kristillinen ohjelma. Edustamme eri uskontoja mieheni kanssa. 
Kuunneltuani ohjelmaa ymmärsin, että siinä saarnattiin totuutta ja meidän 
tuli uskoa se. Jeesus tuli maailmaan pelastamaan syntiset. Vain sairaat 
tarvitsevat parantajaa. Raamattu opettaa, että me kaikki olemme syntisiä 
ja tarvitsemme pelastajaa. Pidän opetustenne kuuntelemisesta. Uskon, 
että vain Jeesus voi pelastaa meidät syntiseltä luonnoltamme. Pyydän 
teitä rukoilemaan perheenjäsenteni puolesta, että he ymmärtäisivät sen 
totuuden, että vain Jeesus pelastaa.”  – Intiasta

Lisää palautteita www.sansa.fi



Tartu 
haasteeseen!

Intian väkiluku kasvaa niin nopeasti, että tarve evankeliumille 
on koko ajan suurempi. Vuonna 2026 Intiasta tulee maailman 
väkirikkain maa. Satsaus tämän kansanpaljouden tavoittamiseen 
Jeesukselle kannattaa!

Osallistu keräykseemme, jonka tuotolla sadat miljoonat intialaiset 
saavat kuulla evankeliumin ihmeellisestä elämän muuttavasta 
voimasta. Lämmin kiitos lahjastasi! 

Keräyksen tuotto käytetään Intiassa kuuluvien radio-ohjelmien 
tuotannon tukemiseen ja keräystavoitteen ylittyessä muuhun 
Medialähetys Sanansaattajien medialähetystyöhön työn 
vuosisuunnitelmien mukaisesti.
viite: 7111 20211

YLEISVIITE:
2222 33338  Sansan mediatyön yleiskannatus
7777 10092   Katso ihmistä 2021  –  mediatyö  globaalisti

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   
 tv-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 

 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-oh-
jelmat 300 euroa.
Lisätietoa: Pirjo  Hyövälti, p. 050 564 3541, 
pirjo.hyovalti@sansa.fi 

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 7111 20211 

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

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Herra, kiitämme sinua kesän 
lämmöstä ja valosta. Kiitos, 
että saamme ihastella kaikkea 
luomaasi ja nauttia maan ja 
kasvihuoneiden antimista. Kiitos, 
että ravitset meitä Sanallasi ja 
pyydämme myös, että opetat 
meitä jakamaan omastamme 
niin, että toisetkin tulevat 
kosketetuiksi ja ravituiksi. 
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

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr 

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan 
nimi ja
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Betalarens
namn och
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Saaja
Mottagare

Saajan 
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Mottagarens
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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

Jaa toivoa intialaisille


