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Medialähetys Sanansaattajat r.y. 
Hallitus 
PL 13 
05801 Hyvinkää 

 

HAKEMUS SEURAKUNTAJÄSENEKSI 

Seurakunta hakee Medialähetys Sanansaattajat 
ry:n (Sansa) jäsenyyttä. Seurakunta on tutustunut 
Sansan sääntöihin ja oppiperustaan sekä tahtoo 
toimia Sansan tarkoitusperien toteuttamiseksi. 
Sansan säännöt, oppiperusta ja strategia löytyvät 
Sansan kotisivuilta osoitteesta sansa.fi. 

Jäsenhakemus käsitellään seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. Päätös ilmoitetaan seurakunnalle 
mahdollisimman pian. Päätös astuu voimaan 
yhden kuukauden kuluttua hallituksen 
hyväksymisestä. Seurakunnan jäsenmaksu on 150 
€/v. Maksua ei peritä yhteistyösopimuksen 
solmineelta seurakunnalta. 
 

Seurakunnan nimi _______________________________________________________________________________________________ 

Yhteyshenkilön nimi _____________________________________________________________________________________________ 

Lähiosoite ______________________________________________________________________________________________________ 

Postinumero ja -toimipaikka ______________________________________________________________________________________ 

Puhelin ________________________________________________________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite ________________________________________________________________________________________________ 

 

Paikka ____________________________________  Aika _____/_____ 20_____ 

 

__________________________________________  ____________________________________ 
allekirjoitus ja nimenselvennys asema seurakunnassa 
 

__________________________________________  ____________________________________ 
allekirjoitus ja nimenselvennys asema seurakunnassa 
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Katso ihmistä - Sansan strategia-asiakirja 2021–2025 pähkinänkuoressa 

Medialähetys Sanansaattajat toteuttaa kirkon lähetystyön peruslinjausta ”Yhteinen todistus”. Sansan kaikkea 
työtä ulkomailla ja Suomessa ohjaavat strategian painotukset:  
 

• Tehtävänämme on viedä hyvä sanoma Jeesuksesta median ja kumppanien välityksellä sinne, missä 
meitä eniten tarvitaan. 

• Vuosien 2021–2025 kolme painopistettä ovat: kasvu, vaikuttavuus ja osaaminen. 

Sansan strategia, toimintasuunnitelma 2022, säännöt, oppiperusta yms. löytyvät osoitteesta sansa.fi 

 

Medialähetys Sanansaattajat ry:n hallituksen puheenjohtaja,  

Sami Jalonen:   

Tervetuloa mukaan Medialähetys Sanansaattajien työhön! 

TARKOITUKSEMME on toteuttaa kolmiyhteisen Jumalan 
kirkolleen antamaa lähetystehtävää, jotta maailma pelastuisi.  

KUTSUMUKSEMME on elää Jeesuksen seuraajina ja välittää 
tämä sama kutsu mahdollisimman monelle. Jeesuksen 
seuraaminen on kokonaisvaltainen Kristukseen liitetty 
elämäntapa, joka läpäisee kaikki elämänalueet. Haluamme 
olla uskollisia tälle kutsumukselle kaikessa, mitä teemme. 

TEHTÄVÄMME on viedä hyvä sanoma Jeesuksesta median ja 
kumppanien välityksellä sinne, missä meitä eniten tarvitaan. 

Sansa haluaa olla rakentamassa missionaarista kirkkoa Suomen 
ev.lut. kirkon Yhteinen todistus -lähetyslinjauksen mukaisesti. 
Käynnistyneellä strategiakaudella Sansan ohjelmat ja kotisivut 
palvelevat entistä monipuolisemmin seurakuntien lähetystyötä.  

Lähetystyö tarvitsee jatkuvaa rukousta, taloudellista 
sitoutumista ja rohkeutta käyttää uusia kanavia 
pelastusuutiselle, johon ihmisarvo perustuu:                                                                                          
jokainen ihminen on Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama. 


