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VERKOSTOMATKAT 2020-2021 
(Muutokset mahdollisia) 
 

Lähde mukaan näkemään ja kokemaan, mitä 
medialähetystyö on käytännössä! Lisätietoa 
matkoista: sansa.fi/toimi/verkostomatkat & 
mervi.viuhko@sansa.fi, 050 551 6180. 
 
Tulossa vuonna 2020 

• Maaliskuun lopussa opintomatka 
SAT-7 Networkiin Turkin Antalyaan 

• Elokuussa kiertomatka Mongoliaan 

• Syyskuussa visiomatka Pietariin, 
yhteistyössä ELY:n kanssa 

• Marraskuussa opintomatka 
Thaimaahan ja Kambodžaan 
yhteistyössä Suomen   
Lähetysseuran kanssa 

 
Tulossa vuonna 2021 

• Keväällä opintomatka Israeliin ja 

Jordaniaan 

• Keväällä opintomatka Aasiaan 

(Singapore, Indonesia) 
 
LÄHETYS KÄYNNISSÄ – YLI RAJOJEN 
 

Sansa nyt myös Instagramissa: Sansa.fi 

 

 

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

 

SYYSKERÄYS AASIAN 
SUURKAUPUNKITYÖLLE  
 

 

 
Aasiassa ihmiset muuttavat 
suurkaupunkeihin paremman elämän 
toivossa. Elämä kaupungissa ei useinkaan 
ole helppoa, ja moni kokeekin olevansa 
yksinäinen suurten ihmismassojen keskellä. 
Monen elämä on kännykässä, jolla pidetään 
yhteyttä ja etsitään tietoa ja lohdutusta. 
Kristilliset radio-ohjelmat ovat keitaita 
juurettomuuden ja jatkuvien ärsykkeiden 
keskellä.  

Investoi Aasian suurkaupunkien ihmisiin ja 
osallistu keräykseen! Keräyksen tuotto 
käytetään Aasian perheradiotyöhön sekä 
muuhun medialähetystyöhön vuosina 2019-
21 FEBC:n, TWR:n ja VOS:n kautta. Kiitos 
lahjastasi!  

Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18 
Viite: 7111 50045 
 
 

Keräyslupa Manner-Suomi  
POL-2017-49311  
12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 
12.1.2018. Kts. lisää: 
https://sansa.fi/lahjoita  
 

SANSAN UUTISIA 
SYKSY 2019 
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SANSAN TYÖ AASIASSA 
 

 
                        (Kuva: Sirpa Rissanen)  

Vuonna 2019 suuntaamme katseemme Aasiaan 
ja Yhteys kotiin -teemalla perheradiotyöhön. 
Työtä tehdään niin Aasian suurkaupungeissa 
kuin syrjäisemmissä maakunnissa. Pääset 
tutustumaan teemavuoden aineistoon 
osoitteessa: https://sansa.fi/aasia/. 

Seuraavassa materiaaliotteita työsi tueksi: 
 

Kuinka suloiset ovat ilosanoman tuojan jalat  
FEBC Indonesia (3:25) 

 
 
Champan tarina / Usko Jumalaan toi toivoa  
FEBC Kambodža (4:29) 

 
 
Dulguun Nayanbuun blogi  
FEBC Mongolian tiedottaja  
Joseph Keon blogi  
Kambodžalainen pastori ja 
perheradiotoimittaja 
 

 Dulguun N.    Joseph K. 

LÄHETYSAIKA SANSA 2019  
 

 
 

Lähetysaika Sansa 2019 on uusi 
medialähetyksestä kertova video. Tämä 
erikoisnumero (20) kertoo laajemmin Sansan 
työstä ulkomailla ja kotimaassa. Video  
soveltuu katsottavaksi niin seurakunnan 
tilaisuuksissa kuin työntekijä- ja/tai 
luottamushenkilöiden kokoontumisissa. 
Lähetysaika Sansa 2019 (videolinkki, 7:59) 

 
MEDIALÄHETYSPÄIVÄT SANSA 
TV:SSÄ 
 

 
             (Kuva: Maaria Keskitalo) 

 

Sansan Medialähetyspäiviä vietettiin 
toukokuun loppupuolella Vantaan Korsossa. 
Päivät toteutettiin teemalla Näkemisen 
arvoinen. Ulkomaisena puhujavieraana oli 
mongolialaisen yhteistyökumppanimme, 
perheradio Wind FM:n johtaja Batjargal 
Tuvshintsengel. Hän kertoi, että Mongoliassa 
eletään sadonkorjuun aikaa:  
”Meneepä mihin tahansa seurakuntaan,  
luulee tulleensa nuorten kokoukseen.” Voit 
yhä tutustua päivien tarjontaan YouTubessa: 
MLP2019 (linkki) 
 
Päivien yhteydessä järjestetyssä 
Missiologisessa symposiumissa tarkasteltiin 
puolestaan lähetystyön ajankohtaisia 
kysymyksiä ja unelmoitiin kolmannen 
vuosituhannen kristillisestä kirkosta:  
MS2019 (linkki) 

YHTEISÖJÄSENYYS 
 

Tarjoamme kaikille seurakunnille 
mahdollisuutta syventää yhteistyötä 
Medialähetys Sanansaattajien kanssa ja liittyä 
Sansan yhteisöjäseneksi. Yhteisöjäsenyys 
ilmentää aktiivista osallistumista kirkon 
lähetysstrategiaan ja medialähetystyöhön 
sekä tarjoaa aitiopaikan medialähetystyön 
maailmaan. Juuri nyt on ainutlaatuinen 
mahdollisuus päästä vaikuttamaan    
tulevaan strategiaan.  

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
kumppanuuspäällikkö Anitta Vuorela 
(anitta.vuorela@sansa.fi, 050 4488009) 
 
DOMINI LIFEN UUSI #-OMINAISUUS 
 

 
                        (Kuva: Liisa Heinänen)  

 

Domini Life -älypuhelinsovelluksella on 
käyttäjiä 90 maassa. Latausten määrä on 
noussut 11 000:een.  
 
Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella 
Domini Life Rukoile-osioon on kehitetty uusi 
#- eli aihetunnisteominaisuus. Rukoilijoilla on 
mahdollisuus kirjoittaa esirukouspyynnön 
yhteyteen yksi tai useampi tunniste (esim. 
#rukous). Uuden toiminnon toivotaan 
palvelevan niin rukous- ja raamatturyhmiä, 
lähetystyön erottautumista kuin seurakuntien 
alueellista toimintaa. Hashtag lisätään rukous-
pyynnön jälkeen välilyönnillä erotettuna.  
 
Rukouspyynnön voi myös rastittaa 
yksityiseksi, jolloin se tulee näkyviin vain 
oikean aihetunnisteen haulla.  
 
Voit myös hakea rukouksia erilaisilla 
aihetunnisteilla, kuten: #liturgia, #isämeidän.  

EKUMEENINEN LÄHETYSPYHÄ 
 
Kristittyjen yhteistä ekumeenista 
lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena 
viikonloppuna teemalla Kiitollisuus.  
Tänä vuonna ajankohtaan (11.-13.10.) 
sijoittuu myös Suomen lähetysneuvoston 100-
vuotisjuhlavuoden päätapahtuma Yhteinen 
missio -lähetyskonferenssi. Sansalaisia on 
mukana niin Tampereella järjestettävässä 
tapahtumassa kuin seurakuntavierailuilla. 
Mikäli seurakuntanne kaipaa vierailijaa 
ekumeenisena lähetyspyhänä, olethan 
yhteydessä ja tiedustele tilannettamme:  
Tea Rasi (tea.rasi@sansa.fi, 050 437 2151). 
 
Sansalaisia on mukana myös Turussa 29.-
31.10. järjestettävillä kirkon kansainvälisen 
työn verkostopäivillä. 
 
Sansalaisten syksyn seurakuntavierailuihin 
pääsee tutustumaan osoitteessa: 
https://sansa.fi/tapahtumat/  

 
RUN FOR MISSIONS -JUOKSUHAASTE  
 

Run for Missions on hyväntekeväisyysjuoksu 
lähetystyön hyväksi. Siihen osallistuvat kaikki 
Suomen kirkon lähetysjärjestöt.  
 
Tampereella (31.8.19) juoksuhaasteen 
päätapahtumassa oli mukana 74 juoksijaa, 
jotka olivat vetäneet päälleen joukon 
tunnukseksi muodostuneen punaisen paidan. 
Mukana oli yksilöjuoksijoita ja neljän hengen 
joukkueita. Kenties ensi vuonna mukana voisi 
olla myös teidän seurakunnan joukkue? 
 
Lue ajankohtaisia terveisiä Tampereelta: 
https://sansa.fi/radion-vaki-juoksi-tukea-
radio-asemalle/  
 

 
             (Kuva: Liisa Heinänen)  
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