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Media luo
seurakuntayhteyttä
− Intiassa kristittyjen elämä on
käynyt yhä ahtaammaksi ja sen
takia se kylvötyö, jota nyt tehdään
median kautta, on avainasemassa
rohkaisemassa kristittyjä. Tämä on
totta myös muissakin maissa, kertoi
Sansan toiminnanjohtaja, rovasti
Juha Auvinen toukokuussa vietetyillä Medialähetyspäivillä Vivamossa ja
jatkaa

Petteri ja Joanna Rantamäki (vas.), Jarno
Tepora ja Juha Auvinen avasivat Sansan
visiota Medialähetyspäivillä. Kuva: Leena
Punkari

Kuvat: Sansan
kuva-arkisto

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy syyskuussa.
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Mediatyössä kieli on väline
− Intiassa on yli 1800 kieltä ja murretta. Mediatyössä kieli on se väline, jolla tavoitamme
ihmisiä, sanoi Augustin Bhuinya Medialähetyspäivillä Lohjan Vivamossa toukokuussa. Hän
toimii Sansan yhteistyökumppanin TWR-Intian aluekoordinaattorina Jharkhandin ja Biharin
osavaltioissa.
Kaikkiaan suomalaiset tukevat
Sansan kautta ohjelmia 14:llä
Intian kielellä, ja TWR-Intia tekee
mediatyötä jo sadalla kielellä.
Työ on laajentunut radiosta
moneen muuhunkin mediaan,
mutta varsinkin maaseudulla radio on yhä tärkein. Kun
ohjelma tehdään esimerkiksi
vähemmistökielellä, tuntevat sen
puhujat, että heitä arvostetaan.
Koska ko. kielellä ei välttämättä
löydy mitään muuta ohjelmaa tai
Augustin Bhuinya ja vaimonsa Supriya Suraj iloitsivat suomusiikki-cd:tä, herää kiinnostus
malaisten tuesta Intiaan. Kuva: Leena Punkari
radio-ohjelmia kohtaan.
− 70 prosenttia intialaisista asuu maaseudulla. Jharkhandin ja Biharin osavaltioissa on paljon
köyhyyttä, eikä kaikilla ole varaa radioon. TWR-Intia on keksinyt järjestelmän, jonka avulla
radion voi ostaa edullisemmin ja vieläpä osamaksulla. Radion hankkiva ihminen saa oman
radionsa ikään kuin lahjaksi mutta lahjoittaa tietyn summan seuraavaa radiota varten.
− Ensimmäisellä kerralla ajattelimme myyvämme parikymmentä radiota. Oli kuuma kesäkuun
päivä ja kuuntelijatapaamisessa oli 150 ihmistä. Heistä 130 halusi hankkia radion, mutta meillä oli vain 65! Se oli hieno hetki, Augustin Bhuinya kertoi.
Nykyisin kännyköitä on paljon, vaikka kylissä ei välttämättä ole matkapuhelinverkkoa.
Kännykällä voi kuitenkin kuunnella muistikortille tallennettuja radio-ohjelman jaksoja.
− Radio-ohjelman ansiosta olemme nähneet suuria muutoksia ihmisten elämässä, Augustin
Bhuinya vakuutti.

Farsinkielinen
Nordic Praise -levy
tuo ihanan ylistyksen ilmapiirin kotiisi,
vaikket kieltä ymmärtäisikään. Sansa on
tuottanut Pekka Simojoen levyn, jota ymmärtävät iranilaiset, afgaanit ja tadjikit.
Tilaa lahjaksi tai itsellesi
www.lahetyskauppa.fi hintaan 15 € +
toimitusmaksu tai soita 050 564 3541. Jos
tilaat vähintään 10 kpl, on hinta 10 €/kpl.
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- Irakissa kristillisiä radio-ohjelmia
kuuntelevat miehet kirjoittivat
kirjeen, jossa he sanoivat median
olevan heidän kirkkonsa. Ohjelmien
kautta he saavat yhdessä muiden
kristittyjen kanssa ylistää ja kiittää
Jumalaa. Israelissa kristityksi kääntynyt ortodoksijuutalainen perhe
koki, että he ovat eristyksissä kaikista
muista Jeesukseen uskovista, mutta
radion ja netin ääressä he saivat kokea yhteyttä. He tiesivät, että samaan
aikaan on tuhansia muitakin katsomassa ja kuuntelemassa ohjelmia.
Lähi-idässä naiset ovat kuunnelleet
Toivoa naisille -ohjelmia ja ovat
löytäneet sosiaalisen median kautta
(esim. Facebook) yhteyden toisiinsa.
Näissä suljetuissa ryhmissä he voivat
käydä keskusteluja ja rohkaista
toisiaan.
Sansan ja yhteistyökumppaneiden tärkein päämäärä on, että
Kristus tulisi tunnetuksi.

Lähetys käynnissä.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Keski-Aasiassa ensimmäinen Toivoa naisille -konferenssi

Kesäkuun alussa vietettyyn konferenssiin osallistui liki 100 naista. Toivoa
naisille -työn kv. johtaja Peggy Banks
piti raamattuluentoja, joiden pohjalta
keskusteltiin ryhmissä. Lisäksi ohjelmassa oli paljon laulua ja rukousta
sekä spontaaneja kuoroesityksiä ja
puheenvuoroja. Sansasta mukana olivat mediatuottaja Merja Kauppinen ja
Wienissä lähettinä työskentelevä Eeva
Vähäsarja. Paikalliset Toivoa naisille
-tiimiläiset kertovat Toivoa naisille
-radio-ohjelmista sekä rukouskalenterista. Monet kuulivat työmuodosta
ensimmäistä kertaa ja lähes 50 osallistujaa haluaa saada jatkossa rukouskalenterin.

Domini Lifella on jo 6500
käyttäjää

Domini Life -älypuhelinsovelluksen
käyttäjäjoukko kasvaa tasaisesti.
Joulukuussa julkaistulla sovelluksella
on jo lähes 6500 käyttäjää. Domini
Life yhdistää kirkkokuntia, kristillisiä
järjestöjä ja muita toimijoita ja sen
Mediat-osiossa voi seurata reaaliajassa
uutissisältöä jo 16 tuottajalta. Domini
Life on ladattavissa maksutta ja ilman
kirjautumista Android- ja iOS-laitteille.
Lisätietoa ja latauslinkit:
https://domini.life
Sansan toimisto ja Putiikki ovat suljettuna koko heinäkuun ajan.
Hyvää ja siunattua kesää!

Pelastava rauhan sanoma
Uskonpuhdistajien mukaan evankeliumi on julistettu oikein
silloin, kun Jumala saa kunnian ja ihmisen omatunto saa
rauhan.
Intialainen bhilinkielisen radio-ohjelman kuuntelija
kirjoitti uskoneensa ennen moniin jumaliin. Sairastuttuaan
hän turvautui noituuteen ja mustaan magiaan. Hän uhrasi
vuohen ja kukon, mutta sairaus vain paheni. Sitten eräs
tuttu kertoi bhilinkielisestä kristillisestä ohjelmasta, jonka
kautta hän saisi apua.
”Päätin kokeilla. Yllätyin suuresti. Rukoilin Jeesusta,
kuten ohjelmassa kehotettiin. Paranin ja sain rauhan.
Vähitellen ymmärsin enemmän evankeliumia ja päätin seurata Jeesusta. Ohjelmien kautta saan vahvistusta uskolleni.”
Tällaisesta muutoksesta kertoo myös Paavali
Juha Auvinen
Efesolaiskirjeen 2. luvussa: Rakkaudessaan Jumala teki elätoiminnanjohtaja, rovasti
viksi ennen rikkomusten, synnin ja henkivaltojen vallassa
juha.auvinen@sansa.fi
eläneet. ”Kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa
ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille
Kristuksen Jeesuksen” (jae 7).
Pelastuksen lahja vaikuttaa tänäänkin median kautta, kuten bhilinkielisen radio-ohjelman kuuntelijan elämässä. Kiitos, että olet rukouksin ja lahjoin mukana työssämme
armon ja rauhan sanoman viemisessä miljoonille Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa.
Hyvää ja siunattua kesää!

Jäivätkö toukokuussa Lohjan Vivamossa vietetyt Sansan Medialähetyspäivät
väliin? Ei hätää, voit katsoa tallenteita www.youtube.com/SansaMLP.
Katso myös Lähetysaika-uutiskatsauksia www.youtube.com/Lahetysaika.

Jumala, Herra taivaan,
kasteesi vuodata,
sen anna maailmaasi
runsaasti siunata. Virsi 573:4
www.facebook.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

Yhteyden ytimessä

Sanan koskettamat

Lähetys käynnissä
Palautteita Intiasta:

Meidän alueellamme kristityt ovat pitkään eläneet uhattuina. Aluetta johti kristinuskoa vastustava henkilö, joka teki
kristittyjen elämästä vaikeaa ja vainosi meitä. Sellaisessa
tilanteessa aloin etsiä jostain vastauksia ja löysin kurukhinkieliset ohjelmanne. Niiden kautta uskoni vahvistui ja pystyin elämään sellaisessa tilanteessa. Ohjelmien kautta myös
rukouselämäni vahvistui. Opin ymmärtämään, että kaikki
yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka uskovat.

Taustamme mieheni kanssa on toisen uskonnon piirissä. Viljelemme
maata ja meillä on yksi tytär. Löysin Toivoa naisille -ohjelmat näin.
Minulla oli kovia vatsakipuja. Kävin monien lääkäreiden luona, mutta
diagnoosia ei osattu tehdä. Kävin myös poppamiesten luona. Kaikkeen
meni paljon rahaa ihan turhaan enkä saanut rauhaa. Sitten joku näki
surkean tilani ja sanoi, että monet ovat saaneet siunausta Toivoa naisille
-ohjelmasta. En omistanut radiota, mutta lainasin naapurilta. Kuuluvuus
oli vähän huono, mutta kuulin selkeästi, että minua kehotettiin avaamaan sydämeni ovi Herralle, joka kolkuttaa. Polvistuin ja rukoilin
Jeesusta elämääni. Tapahtui ihme, sillä viikossa vatsakipu parantui. Olen
todistanut Herrasta monille ja moni on tullut uskoon. Tiedän, että jos en
olisi kuullut radio-ohjelmasta, en olisi saanut tietää Jeesuksesta.

Elämässäni tapahtui jotain hyvin ikävää, jonka takia olin pettynyt ja
elämästä katosi toivo. En nähnyt valoa tulevaisuudessa enkä halunnut
elää. Kerran olin kulkemassa kylämme läpi, kun kuulin jonkun radiosta
sellaista puhetta, joka antoi toivoa, ja pysähdyin kuuntelemaan. En
ollut kuullut sellaista koskaan aiemmin. Siinä puhuttiin Jeesuksesta.
En oikein tiedä, mitä silloin tapahtui, mutta ohjelman jälkeen vain sanoin: ’Herra Jeesus, auta minua.’ Sinä päivänä ymmärsin, että Jeesus
voi auttaa myös minunlaistani syntistä. Nyt olen antanut elämäni
Hänelle, ja toivon, että pääsisin osaksi Hänen perhettään.

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Pyhä Jumala, kiitos kesäisestä
valosta ja lämmöstä. Tuo valoa
myös niille ihmisille, jotka elävät
pimeydessä ja joiden sielua
puristaa elämän tarkoituksettomuus ja toivottomuus. Anna
meidän loistaa Sinun
lamppuinasi.
Aamen.

Kaikki tuettavat kohteet:
2222 33338 Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 20279 Intia-teemavuosikeräys 2018, mediatyö
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11101 Intian tv-ohjelmat
2222 11046 Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
2222 11088 Hindinkielinen TN
2222 11114 Orijankielinen TN
2222 11033 Tamilinkielinen TN
AASIAN MEDIATYÖ:
2222 12003 Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100 Indonesian jaavankielinen TN
2222 12139 Indonesiankielinen TN
2222 12155 Japanin ohjelmat
2222 12207 Kambodžan khmerinkielinen TN
2222 12210 Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002 Kiinan ohjelmat
2222 18007 Mongolian ohjelmat
2222 12142 Thaimaan ohjelmat
LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA KESKI-AASIAN
MEDIATYÖ:
2222 14108 Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14205 Israelin multimediaohjelmat,
Caspari-keskus (venäjä)
2222 14056 Lähi-idän naisten tv-ohjelma (arabia)
2222 14069 David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten
tv-ohjelmat
2222 15107 SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset aikuis-

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

Intia-teemavuoden keräys
Lahjoita
Evankeliumi on paras
LAHJOITUSTILI:
kasvualusta
FI37 5062 0320 0320 18
Sansan 45v-juhlavuonna 2018 suuntaamme katseemme
Intiaan, sillä Sansan ja TWR-Intian yhteistyö on jatkunut
tuloksekkaana jo 30 vuotta. Intian maaseutukylien asukkaille
radio on yhä tärkein viestin. Sansa tukee radio-ohjelmia vähemmistökielillä, joilla ei ole muita kristillisiä ohjelmia – usein
ei mitään muitakaan ohjelmia. Voit osallistua tähän työhön
rukoillen ja lahjoittaen.
Kiitos lahjastasi!

viite: 7111 20211

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

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
ten opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 14085 SAT-7 Academy, arabiankielinen tv-opetuskanava
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen TN
2222 17105 Kazakinkielinen TN
AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 21104 Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
2222 21007 Etiopian radio-ohjelmat
2222 24004 Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)
EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke

4444 10065 Vähäsarjat
4444 10078 Rissanen
4444 10036 Virtanen
4444 10081 Rantamäet
4444 11019 Kastepohjat
KOTIMAANTYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
1111 31101 Testamenttitulot
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
4444 40035 Vaittinen
4444 40048 Erelä
SEURAKUNTIEN LAHJOITUKSET:
Kullekin seurakunnalle on oma viitenumero,
katso www.sansa.fi

HANKKEET:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luterilaiset kirkot
1111 31305 Domini Life -sovellus (kehitystyö)
LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 10010 Ezzine
4444 10023 Murphy
4444 20026 Tapio
4444 20055 Braz de Almeida
4444 20042 Kroatian työ yleisesti
4444 10049 Tunér

Pankkiyhteys (yksityiset tukijat):
IBAN FI37 5062 0320 0320 18
Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC: OKOYFIHH
HINTAESIMERKKEJÄ:
Yhden radio-ohjelman hinta on 130 euroa ja paikallisradio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian,
Mongolian, Kambodzhan, 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

IBAN

BIC

OHJE

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttötarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita
osoitteesi ja seurakuntasi.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Käyttötarkoitus
Användningsändamål
Lähiosoite
Posti nro

Postitoimipaikka

Seurakunta
Käyttötarkoitus
Viitenro
Ref.nr

Allekirjoitus
Underskrift

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr
Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme.
Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri.
Se on tilattavissa myös postitse Sansasta.

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt
varat käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen,
internetin ja muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja
käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun
mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa
(kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa (uudet
digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).

Rukoushaaste

