
 

 

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   
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOIVOA NAISILLE -TYÖN TERVEISIÄ 
 

Sansa alkaa tukea Toivoa naisille -ohjelmia 
kurdin toisella päämurteella, kurmandžilla. 
Ohjelmien lähettäminen pyritään aloittamaan 
Itä-Turkissa ensi vuoden aikana.  
 
Samoin suomalaistukea saavat ensi vuonna 
myös Pohjois-Kyproksella lähetettävät 
turkinkieliset Toivoa naisille -ohjelmat. 
Ohjelmien lähettäminen on osa Sansan 
yhteistyökumppanin TWR:n Pohjois-
Kyproksella aloittamaa Toivon silta -
kokonaisuutta. Ohjelmia lähetetään aluksi 
netissä, mutta alueen ensimmäisen kristillisen 
radioaseman perustamiselle on jo näytetty 
vihreää valoa.  
 

 

 

- Olemme iloisia Toivoa naisille -työn uusista 
aluevaltauksista. Työmme tulee kohdentaa 
sinne, missä evankeliumia ei muuten kuultaisi 
ja missä medialla on erityinen merkitys. Myös 
Turkin kurdialueen ja Pohjois-Kyproksen 
naisten tulee saada kuulla hyvä sanoma 
Jumalan rakkaudesta, sanoo toiminnanjohtaja 
Arto Antturi. 

 
LÄHETYS KÄYNNISSÄ – YLI RAJOJEN 
 

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

JOULUKERÄYS: SAT-7 PARSIN 
OHJELMAT KESKI-AASIASSA  
 

 
 

Eri puolilla maailmaa joulua vietetään hyvin 
erilaisissa merkeissä: myös toivottomuuden 
ja rauhattomuuden ilmapiirissä. 
Katseemme kääntyvät lähimmäisiimme 
Afganistanissa.  

SAT-7 Parsin kristilliset ohjelmat tuovat 
Keski-Aasiaan rauhan sanomaa. Kanavan 
henkilökunta viestittää katsojille jatkuvasti, 
ettei heitä ole unohdettu ja että heidän 
puolestaan rukoillaan. 

Sansalla on menossa joulukeräys SAT-7 
Parsin nyt erityisen tärkeälle työlle. Kiitos 
lahjastasi! 

Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18 
Viite: 7111 92045 
 
Keräyslupa Manner-Suomi 
RA/2020/1017 01.01.2021- 
Poliisihallitus 26.08.2020. 
 

Kts. lisää: sansa.fi/lahjoita  
 

 
KIITÄMME HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ 
VUODEN 2021 AIKANA JA 
TOIVOTAMME SIUNATTUA JOULUN 
ODOTUKSEN JA JUHLAN AIKAA! 

SANSAN UUTISIA 
4/2021 

https://twitter.com/sanansaattajat
https://www.facebook.com/Sanansaattajat
https://www.facebook.com/raamattukannestakanteen
https://www.youtube.com/sansatv
https://soundcloud.com/sansamedia
https://www.instagram.com/sansa.fi/
https://sansa.fi/lahjoita


 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

SANSASSA RUKOUKSEN VUOSI 2022: 
NÄKYMÄTÖN YHTEYS 
 

Sansan marraskuinen syyskokous nimesi 
tulevan vuoden rukouksen vuodeksi, jonka 
teemana on Näkymätön yhteys. Rukouksen 
teemavuosi siivittää Sansaa myös kesäkuussa 
alkavaan 50. toimintavuoteen.  

Sansan tulevan vuoden toimintasuunnitelma 
on laadittu kutsumuksen ja perustehtävän 
näkökulmasta. Strategiassa määritellyt 
painopisteet, vaikuttavuus, kasvu ja 
osaaminen toimivat Sansaa ohjaavina 
apuneuvoina. Tutustu toimintasuunnitelmaan: 
Toimintasuunnitelma 2022 - Sansa  

Sansan hallitus jatkaa ennallaan. Hallituksen 
puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Sami 
Jalonen. Muina varsinaisina jäseninä jatkavat 
Merja Eräpolku, Ville Hoikkala, Kati Lücke, 
Juha-Pekka Rissanen ja Jaakko Rusama, sekä 
varajäseninä Anneli Nieminen sekä Susanna 
Peltonen.  
 

            
 
SANSA TUKEE SEURAKUNTIEN LÄHE-
TYSTYÖTÄ MYÖS VIRTUAALISESTI  
 
Fyysisten kohtaamisten ja vierailuiden lisäksi 
Sansa toimii monin tavoin myös virtuaalisesti: 
 

Virtuaaliset Lähetyskiihdyttämö-koulutus-
hetket (1h) jatkuvat keväällä 2022. Teams-
ympäristössä toteutettavat Lähetyskiihdyt-
tämöt tarjoavat seurakuntien lähetystyön 
toimijoille ajankohtaista medialähetystyön 
tietoa sekä mahdollisuuden verkostoitua. 
Seuraavat tilaisuudet (ti klo 10-11): 25.1., 
15.2., 8.3., 5.4. & 3.5. Tilaisuuksiin   
lähetetään erilliset sähköpostikutsut. 

ERJA TILLGREN MEDIASTRATEGIKSI 
ITÄVALTAAN 
  

 
 

Sansan hallitus on tehnyt päätöksen lähettää 
Erja Tillgren lähetystyöntekijäksi 
MediaWorksin palvelukseen kolmen vuoden 
kaudelle 2022-2024. Erja tulee toimimaan 
OM:n ja kumppanijärjestöjen paikallisten 
tiimien mediatyön koulutus- ja kehittämis-
tehtävissä Wienistä käsin. 
 
Sansassa vuodesta 2011 työskennellyt Erja on 
koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. 
Erja on toiminut Sansassa sekä hallinnon että 
ulkomaisen työn suunnittelun ja seurannan 
tehtävissä. 
 
Erja on kantanut lähetystyötä sydämessään 
kymmeniä vuosia. Sansa-vuosien aikana 
lähetysrakkaus on kypsynyt kutsuksi lähteä 
itse. Nyt paraikaa Erja valmistautuu lähtöön ja 
lähettää seuraavassa tervehdyksensä:  
Erjan videotervehdys  
 
Etsimme nimikkoseurakuntia Erja työn tueksi. 
Lisätietoa: yhteyspäällikkö Tea Rasi,  
etunimi.sukunimi@sansa.fi, p. 050 437 2151 
 
 

 

UUSI RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN -SOVELLUS TULOSSA 
 

 
 

Kaivattu, odotettu ja huolella suunniteltu 
raamattuopetuksen kuuntelusovellus on 
tekeillä ja saadaan valmiiksi alkuvuonna 2022.  
 
Uuden sovelluksen ominaisuuksia: 
* Käyttäjäpalautteen nojalla rakennettu 
selkeä käyttöliittymä. 
* Voit kelata opetusta helposti eteen- ja 
taaksepäin. 
* Voit halutessasi jakaa kuuntelemasi kohdan 
kaverille. 
* Kirjautumalla laitteellasi sovellukseen saat 
jatkossa kuuntelutiedot siirtymällä laitteelta 
toiselle, esim. pädiltä kännykkään ja 
päinvastoin. 
* Tutut Raamatun väliotsikot listautuvat 
kultakin kuuntelujaksolta esiin Rkk-jakson 
nimen lisäksi. 
* Voit myös halutessasi nopeuttaa kuuntelua 
vaikka 10%. 
* Voit seurata medialähetystyötä 
laajemminkin. 
… ja paljon muuta. 
 

DOMINI LIFE -SOVELLUS 4-VUOTIAS 
 

DominiLife -rukoussovellus on ennättänyt 
neljän vuoden ikään. Maksuttoman 
sovelluksen lataaminen ja päivittäminen  
uusin ominaisuuksin sovelluskaupasta.  
 

 
 
 

SANSAN KOLEHTIASIOITA 2022 
 
Kolehtipyhä 13.3.2022 
suomenkielisissä seurakunnissa:  
Toivoa naisille -työlle Aasiassa, Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa Medialähetys Sanansaattajien 
kautta 
 

”Toivoa naisille -ohjelman jälkeen sydämeni 
rohkaistui voittamaan pelon. Ymmärsin, ettei 
minun tarvitse pelätä, koska Jeesus suojelee 
minua aina. Edellisestä ohjelmasta ymmärsin 
myös, että kun haluan tunnustaa syntini ja 
pyytää Jumalalta anteeksi, Hän antaa anteeksi 
ja pyyhkii pois kaikki syntimme.” 
(Kuuntelija Indonesiasta) 

 
Kolehtipyhä 24.4.2022 
ruotsinkielisissä seurakunnissa:  
För arbetet bland kvinnor  
(=Hopp för kvinnor -arbetet) 
 

”Jag vet inte vad som hände, men jag mår nu 
bättre. Min läkare säger att mina världen är ”av 
ett under” bättre. Han frågade vad jag har gjort 
de senaste tiderna. Jag hoppas att ni fortsätter 
att be för mig. Det verkar som Jesus skulle vara 
medicin för mig i min sjukdom. Berättä mera om 
honom.” (Arabisktalande lyssnare) 
 
Kirkkohallituksen suosittelema kolehtikohde 
vuonna 2022: 
Medialähetys Sanansaattajien mediatyön 
tukemiseen Intiassa 
 

”Olen pastori ja julistan evankeliumia sekä 
hindiksi että omalla kielelläni dhodiaksi. Nämä 
ohjelmat ovat täysin muuttaneet elämäni, 
koska ne ovat niin hyödyllisiä hengellisen työn 
tekijöille. Pystyn tekemään työtä nyt paremmin. 
Olen saanut lisää oppia Raamatusta, ja sen 
kautta koko arkinen elämäni on muuttunut. 
Haluan nyt sydämestäni tehdä työtä, jotta 
heimomme ihmiset tulisivat tuntemaan 
Vapahtajansa Jeesuksen Kristuksen. 
(Kuuntelija Intiasta) 

 
Lisätietoa Sansan kolehtikohteista ja 
vierailutiedustelut: sansa.fi/seurakunnille  
seurakuntapalvelut@sansa.fi  
 

https://sansa.fi/mediat/toimintasuunnitelma-2022/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Dtua0V3vDO0&feature=youtu.be
sansa.fi/seurakunnille

