
KAHDEN MILJARDIN
TAVOITE SAAVUTETTIIN
Vuosi 2015 oli Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 42. toimintavuosi. Se päätti 
strategiakauden 2010–2015. Päätavoite, viedä evankeliumi kahden miljardin ihmisen 
ulottuville, toteutui. Sansan tukemat, yhteistyökumppanien tuottamat ohjelmat olivat 
2 088 miljoonan ihmisen saatavilla radiossa, televisiossa tai internetissä 39 kielellä 
Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Mediatutkimusta hyödynnettiin entistä enemmän, 
mikä vahvisti työn suunnittelua ja seurantaa.

Työn painopiste siirtyi Aasiaan ja sen suurkaupunkeihin. Intiassa yhteistyö luterilaisten 
kirkkojen kanssa vahvistui ja tärkeimpänä työnä säilyivät radio-ohjelmat vähemmis-
tökielillä. Suomessa Sansa koulutti sidosryhmiä Intia-teemoista. Indonesiassa Sansa 
haki aktiivisesti yhteistyötä luterilaisten kirkkojen kanssa.

Hanna-työ kasvoi reippaasti. Strategiakauden alussa suomalaiset tukijat kustansivat 
Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelmia kahdella kielellä ja kauden lopussa kahdeksalla 
kielellä.

Vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä tuettiin entistä enemmän, työtä Lähi-idässä ja 
Aasiassa lisättiin. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ohjattiin tukea kanaville, jotka par-
haiten tavoittavat kristinuskosta kiinnostuneet. Sansa alkoi tukea kahta SAT-7 Parsin 
kansallista työntekijää.

SANSA ULKOMAILLA
Intiassa Sansan tukemat radio- ja televisio-ohjelmat pystyivät 
vuonna 2015 tarjoamaan evankeliumin yhteensä 405 mil-
joonalle intialaiselle 17 kielellä. Radiokielistä ”suuria” ovat 
gujarati, hindi, maithili, odija ja tamil. Maithilinkielistä ohjel-
maa lukuun ottamatta kaikki olivat Hanna-työn Naiset toivon 
lähteellä -radio-ohjelmia.

 Sansa ja Intian luterilaisten kirkkojen kattojärjestö, UELCI, kun-
nostivat yhdessä studion Chennaissa ja perustivat 15-henkisen 
tiimin vastaamaan erikielisten ohjelmien äänityksestä.

Sansan projektityöntekijät Marjut ja Amarjit Chugh toimivat 
Intiassa TWR-Intian työyhteydessä. Amarjit tuotti hindinkielis-
tä televisio-ohjelmaa Sinun toivosi ja Marjut hoiti tiedotusta 
Suomeen. Suosiota niittänyt ohjelma lähetettiin vuoden jokai-
sena viikkona kristillisellä Hyvä uutinen -kanavalla, jolla on 40 
miljoonaa katsojaa.

Intian lisäksi Sansan tukemat ohjelmat ja sovellukset tarjosivat 
evankeliumin 1 106 miljoonalle aasialaiselle Indonesiassa, 
Japanissa, Kambodžassa, Kiinassa, Mongoliassa ja Thaimaassa.

Sansan vuosi 2015
Tiivistelmä vuosikertomuksesta
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Sansan ulkomaisen työn menojen
jakautuminen alueittain 2015

Intia
22 %

Aasia
22 %

Afrikka
5 %

Lähi-itä
32 %

Eurooppa
16 %

Yleinen (global)
3 %

Lähi-itä sisältää myös Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afrikan alueet.
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Sansan ulkomaisen työn menojen
jakautuminen kumppaneittain 2015

TWR
29 %

SAT-7
9 %

Al Morsal
7 %

Lähetit
34 %

Muut
2 %

Yleinen 
(global)
      1 %

FEBC
8 %LML

4 %
Kroatia

6 %

Aasia vetää mediateknologian 
kehitystä mobiiliin 
FEBC-Indonesian kanssa valmisteltiin radio-ohjelmakoulutuksen 
käynnistämistä teologisissa seminaareissa. FEBC-Indonesian oh-
jelma Perheen parhaaksi päivitettiin Rukoilemme yhdessä -ohjel-
maksi, johon kuuntelijat soittavat huoliaan juontajan rukoiltavik-
si. Muutos on ollut menestys. Myös muslimit ja hindut lähettävät 
rukousaiheitaan. Indonesiankielinen Naiset toivon lähteellä (NTL) 
oli yksi TWR-Indonesian suosituimmista ohjelmista. Alueilla, 
joissa indonesian- tai jaavankielinen naistenohjelma ei kuulu 
paikallisradiossa, jaetaan Audio Mini Box -kuuntelulaitteita.

Japaninkielisen Keikon kirjelaatikko -ohjelman tekijä Keiko 
Yoshizaki siirtyi eläkkeelle FEBC-Japanin johtajan tehtävästä, 
mutta jatkoi nimikko-ohjelmansa tekoa.

Kiinassa, yhdessä mediateknologian kärkimaista, kehitys on 
nopeaa. Myös FEBC-Kiinan työssä tapahtui paljon. Esimerkiksi 
paikallisradiosopimusten purkauduttua FEBC:lle tarjoutui mah-
dollisuus tehdä kesäkuuhun 2015 asti nuortenohjelma digitaali-
seen radioon. Koska ohjelma oli menestys, FEBC jatkoi ohjelman 
kehittämistä. Kun yhteistyö digitaalisen radion kanssa päättyi, 
ohjelma siirtyi sosiaaliseen mediaan ja tavoittaa nyt nuoria siellä.

Sansan projektityöntekijä Eila Murphy teki kuuntelijatutkimusta 
Aasian mediatyöstä Suomesta käsin. Sansan lähetystyöntekijät 
Eeva ja Jari Vähäsarja työskentelivät TWR-Euroopan Itävallan-
toimistossa. Jari hallinnoi TWR:n teknisiä projekteja Aasiassa ja 
Lähi-idässä ja Eeva koordinoi TWR-Euroopan Hanna-työtä.

Lähi-itä, Etu- ja Keski-Aasia sekä           
Pohjois-Afrikka
Yhteensä 421 miljoonaa ihmistä saattoi seurata Sansan tukemia 
radio- ja televisio-ohjelmia Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa sekä 
Etu- ja Keski-Aasiassa ja kuulla ilosanoman Jeesukses-
ta.

Sansan uusi yhteistyökumppani, 
Caspari-keskus tuotti venäjänkie-
lisille juutalaisille 32 nettitele-
visio-ohjelmaa Oasis-median 
internetsivuille.

Nuorten radio-ohjelma 
Syyriassa on sodan 
keskellä kasvavalle 
sukupolvelle tärkeä 
toivon tuoja. Se kuu-
luu muuallakin Lähi-
idässä. Sansa jatkoi 
ohjelman tukemista 
TWR:n kautta.

Studio Al Morsalin 
radio-ohjelma tuli 
elinkaarensa päähän 
ja lakkautettiin vuoden 
2015 lopussa. Sansan 
lähetystyöntekijät Marja-
Liisa ja David Ezzine kes-
kittyivät televisio-ohjelmien 
tekoon SAT-7 Arabic -kanavalle. 
Marja-Liisa hoiti Studio Al Morsa-
lin hallintoa ja tiedotusta Suomeen. 
Sansan lähetystyöntekijä Mikael Tunér 
työskenteli SAT-7 Parsin televisio-ohjaajana ja 
-tuottajana Suomesta käsin.

Afrikka
Afrikassa Sansan tukemilla ohjelmilla lasketaan olevan 32 mil-
joonan ihmisen mahdollinen yleisö. Etiopian maaseudulla kuun-
nellaan edelleen afarin-, amharan- ja oromonkielisiä lyhytaalto-
ohjelmia samaan aikaan kun kaupungeissa televisio on käytetyin 
media. 

Sansa tukee edelleen myös tigrinjankielisiä radio-
ohjelmia Eritreaan ja fulfuldenkielisiä radio-

ohjelmia Länsi- ja Keski-Afrikkaan.

Eurooppa
Itä-Euroopassa Sansan tukemat 

ohjelmat veivät evankeliumin 
124 miljoonan ihmisen ulottu-

ville. 

Raili Tapion sekä Jakov ja 
Marja-Liisa Mrcelan pa-
lattua Suomeen Sansan 
ainoaksi lähetystyönteki-
jäksi Kroatiaan jäi Kutinan 
seurakunnan kirkkoherra 
Elina Braz de Almeida. 
Tosin jo syksyllä Mrcelat 

muuttivat Kroatiaan viettä-
mään eläkepäiviään. 

Ohjelmia radioon ja 
televisioon tekivät Kroatian 

evankelisen kirkon työntekijät 
Sansan tuella.

Venäjällä tuettiin Inkerin evankelis-
luterilaisen kirkon viestintätyötä 

Pietarissa ja rovastikunnallista mediatyötä 
Karjalan tasavallassa.
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SANSA SUOMESSA
Vuonna 2015 syvennettiin yhteistyötä hiippakuntien kanssa. 
Kirkon uuden lähetystyön perussopimuksen mukaisesti Sansa 
toimi uusien kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien kanssa 
ja osallistui heidän palkkaukseensa lähes kuudella prosentilla 
(vastaa Sansan osuutta seurakuntien lähetyskannatuksesta). 
Hiippakuntien järjestämissä seminaareissa tavattiin lähes 900 
medialähetystyöstä kiinnostunutta. Yhteistyötä suunniteltiin 
paitsi hiippakuntien myös Sansan omien hiippakuntayhteyshen-
kilöiden kanssa.

Seurakuntayhteistyö
Paikallisseurakuntien kanssa jatkettiin vilkasta yhteistyötä, jota 
ohjaavat mm. Sansan ja seurakuntien 225 yhteistyösopimusta. 
Seurakuntien palvelemista pyrittiin edelleen parantamaan ja 
etenkin raportointiin panostettiin.
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Yhteistyösopimukset 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yhteistyösopimusten 
lukumäärä 181 188 193 213 221 225

Yhteistyösopimukset 
yhteensä euroina

707  661 685  834 725  619 821  273 903 255 916 755

Seurakuntia ja kappeli-
seurakuntia, joilla
yhteistyösopimus

152 159 165 137 171 177

Pienpiirit ja vapaaehtoiset 2011 2012 2013 2014 2015

Pienpiirejä
yhteensä 144 150 165 167 172

Uusia pienpiirejä 20 22 14 13

Pienpiirien kustantamia                   
nimikko-ohjelmia

423 424 428 620

Säännöllisesti toimivia 
vapaaehtoisia1)

noin 
400

noin 
400

noin 
3702)

noin
380

Säännöllisesti toimivia 
talkoolaisia1)

noin 
150

noin 
150

noin 
1702)

noin 
170

Eniten yhteistyösopimuksia Sansalla on Tampereen hiippakun-
nan seurakuntien kanssa. Yhä useampi seurakunta halusi myös 
Sansan jäseneksi. Yhteisöjäseniä oli vuoden päättyessä 68, joista 
14 liittyi vuonna 2015.

1) Sansan työyhteydessä  2) Laskentatapaa on tarkistettu

Seurakuntavierailut 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vierailut eri seurakunnissa 
ja kappeliseurakunnissa 165 133 153 139 139 140

Vierailujen ja Media-
lähetyspäivien kautta 

tavoitetut henkilöt
29  610 27  600 29  289 30 044 27 292 29 055

Sansan aloitteellisuus paikallisseurakunnissa ja medioissa innos-
taa ihmisiä hakeutumaan medialähetystyön värikkääseen maa-
ilmaan vapaaehtoisiksi. Sansan medialähetystyötä oli vuonna 
2015 säännöllisesti toteuttamassa jo lähes 400 vapaaehtoista.

Verkostotoiminta
Sansa kehitti vapaaehtoistoimintaansa määrätietoi-
sesti vuonna 2015 tarkastelemalla verkostojaan 
uudelleen ja entistä kokonaisvaltaisemmin. 
Kaikki se, mitä Sansa ja sen vapaaehtoiset 
tekevät yhdessä, niputettiin ja nimettiin 
uudelleen verkostotoiminnaksi. Esi-
merkiksi nuorille aikuisille suunnattu 
toiminta liitettiin verkostotoimintaan. 
Sansa osallistui isolla joukolla myös 
Kirkon lähetystyön keskuksen käyn-
nistämiin, lähetysjärjestöjen yhteisiin 
vapaaehtoistoiminnan neuvotteluihin.

Yhä tietoisemmin ja useammin Sansa 
kutsui vapaaehtoisia toteuttamaan 
yhteistä medialähetystyötä. Vapaaeh-
toisia varustettiin koulutusviikonlopussa 
keväällä ja syksyllä, neuvottelupäivässä 
Hyvinkäällä 28.3., Lahjat liikkeelle -seminaa-
rissa 12.6., virikekirjasella Matkalla missiossa, 

kutsumalla keväiselle matkalle SAT-7 Networkiin Turkkiin, kausi-
kirjeillä ja henkilökohtaisesti.

Sansa liittyi ensimmäisenä järjestönä Kirkkopalvelujen vapaaeh-
toistyo.fi-verkkopalveluun. Kutsuminen rukoukseen ja vapaaeh-
toisuuteen oli päätavoitteita järjestön kotisivuja uudistettaessa. 
Kutsumista varten painettiin myös esite. Vapaaehtoisia palveli 
Sansassa mm. toimistotehtävissä, kääntäjinä, kirjoittajina, kuvaa-
jina, tekstittäjinä, kahvittajina, siivoojina, pakkaajina ja korunte-
kijöinä.

Suurin osa Sansan 140 seurakuntavierailusta viime vuonna oli 
koulutettujen vapaaehtoisten toteuttamia. Heitä oli jo 37 eri 
puolilla Suomea. Sansan vierailuihin osallistui viime vuonna 
29 055 kuulijaa.

Sansan pienpiirejä toimi eri puolilla Suomea 172.

Hanna-työtä Suomessa 15 vuotta
Vuonna 2015 tuli kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun Sansa käynnisti 
Hanna-työn (Project Hannah) Suomessa. Se on kasvanut vuosi 
vuodelta. Vuonna 2015 oli jo 1 400 rukouskalenterin tilaajaa ja 
85 Hanna-piiriä, joista pelkästään juhlavuonna käynnistyi 14. 
Juhlavuosi sai myös peräti 12 naista ilmoittautumaan Hanna-työn 
lähettilääksi.

Marraskuussa 15-vuotisjuhlan päätapahtumiin, Uskomaton 
nainen -seminaareihin, Turkuun ja Jyväskylään saatiin puhujaksi 
Project Hannahin perustaja-johtaja Marli Spieker. Laatuaan en-
simmäinen Hanna-työn pohjoismainen neuvottelu (Norja, Ruotsi, 
Suomi ja Tanska) pidettiin konferenssien aattona. Mukana oli 
myös kansainvälisen ja TWR-Euroopan Hanna-työn edustus.

Viestintä ja varainhankinta
Sansa tehosti viestintäänsä innostaakseen 

yhä useamman suomalaisen medialähe-
tystyöhön ja sen tukemiseen. Innosta-

minen oli myös vuoden 2015 lopussa 
toteutetun kotisivu-uudistuksen yksi 
päätavoitteista. Sansan viestintä 
toteutui yhä enemmän sähköisesti. 
Pääkanava oli sansa.fi-kotisivut, 
joiden lisäksi seurakuntalainen.fi-
sivustoon voitiin lähettää uutinen 
lähes viikoittain. Uudistetut kotisi-
vut saivat myönteisen vastaanoton, 
esimerkiksi sähköisestä joulukalen-

terista ja rukousseinästä tykättiin.

Sosiaalisen median käyttö lisääntyi ja 
monipuolistui. Esimerkiksi Facebook-

sivujen kävijämäärä nousi 
1 676:sta 2 099:ään. 
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Videoiden merkitys kasvoi edelleen. Sansan tapahtumien suo-
ratoistoja, muita omia videoita ja verkkoseminaareja sekä lähe-
tystyöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden videoita ladattiin 
yhteensä 54 kappaletta Sansan YouTubeen.

Sansa julkaisi yhdeksän lehdistötiedotetta ePress- ja seurakunta-
lainen.fi-palveluissa. Tukijoille lähetettiin viisi Ristiaalloilla-kir-
jettä. Lähde-lehti ilmestyi kuusi kertaa. Kahdesti sen mukana oli 
sekä Sansan rukouskalenteri että Lähetyskauppa Putiikin mai-
nosliite. Lähde oli edelleen Putiikin tilauksellisesti merkittävin 
markkinointikanava. Kotimaa-lehden välissä julkaistiin keväällä 
ilmoitusliite Sansa Viesti.

Varainhankinnassa keskityttiin neljän keräyksen toteuttamiseen 
ja uusien lahjoittajien löytämiseen. Yksityisten lahjoitusten sum-
ma kasvoikin neljä prosenttia edellisvuodesta. Sekä Putiikki että 
uudet kotisivut toivat Sansalle uusia tukijoita.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Sansan palveluksessa oli 35 työntekijää, joista 10 toimi lähetys- 
ja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä. Mukana Sansan kou-
lutuskokonaisuudessa olevia vapaaehtoisia työntekijöitä oli jo 
enemmän kuin palkattuja. Vuonna 2015 Sansalla oli yhteensä 37 
vapaaehtoista seniori- ja aluetyöntekijää sekä Hanna-lähettiläs-
tä. Lisäksi 29 seurakunnassa toimi oma Sansa-lähettiläs.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestettiin 13.6. 
Raumalla Medialähetyspäivien yhteydessä ja 14.11. Hyvin-
käällä. Hallitus piti kahdeksan kokousta. Prosessijohtaminen ja 
tiimityöskentely vakiintui. Operatiivista työtä toteutti 17 tiimiä 
viikoittain kokoontuneen prosessitiimin johdolla. Strateginen 
johtotiimi kokoontui kerran kuussa. Sansassa siirryttiin yhteiseen 
virtuaaliseen työalustaan ja pilvipalveluun, mikä nopeutti ja 
helpotti yhteistä työskentelyä.

TALOUS
Sansan kokonaistuotot olivat 3.583.250 euroa (2014: 3.693.789 
euroa). Tuotot laskivat 3,0 prosenttia (2014: kasvua 4,5 %). 
Kokonaistuotot olivat 1,8 prosenttia budjetoituja pienemmät. 
Lähetyskannatustuotot (lahjoitustuotot) olivat 3.415.711 euroa 
(2014: 3 529 140) ja ne laskivat 3,2 prosenttia.

Seurakunnilta saatiin talousarvioavustuksia 1.244.278 euroa 
(2014: 1.230.793). Ne nousivat 1,1 prosenttia huolimatta yh-
den suuren seurakuntayhtymän leikkauspäätöksistä. Talousar-
vioavustukset painottuivat yhä selvemmin nimikkokohteisiin. 
Seurakuntien vapaaehtoinen kannatus oli 564.733 euroa (2014: 
606.729). Se laski 6,9 prosenttia edellisvuodesta.

Yksityinen vapaaehtoinen kannatus ilman testamentteja nousi 
4,6 prosenttia ja oli yhteensä 1.394.784 euroa (2014: 1.333.054). 
Kasvua toivat erityisesti keräykset, joita järjestettiin neljä, sekä 
kotisivu-uudistus. Talouden tasapainon kannalta ratkaisevaksi 
muodostuivat testamenttilahjoitukset 211.916 euroa, jotka ylitti-
vät talousarvion 81.915 eurolla.

Sansan kokonaiskulut olivat kertomusvuonna 3.592.821 euroa 
(2014: 3.608.198). Myös kokonaiskulut olivat 1,8 prosenttia 
budjetoituja pienemmät.

Vuoden 2015 taseen loppusumma oli 909.779 euroa. Tilikauden 
tuloksesta muodostui 9.571 euroa alijäämäinen (2014: ylijäämä 
85.590), mikä oli 0,3 prosenttia kaikista tuloista. Vuoden lopussa 
ei ollut pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Suurimmat tuotot vuonna 2015: seurakuntien talousarvioavustukset 34,7 %, 
yksityiset suorat lahjoitukset 24,4 %, seurakuntien nimikkosopimustuotot 
10,9 %, keräykset 8,8 %, testamenttilahjoitukset 5,9 %, yksityiset sopimus-
lahjoitukset 5,0 % ja kirkkokolehdit 4,8 %. Muihin tuottoihin kuuluivat mm. 
jäsenmaksu- ja korkotuotot.

Tulolähteiden %-osuudet 2015

Putiikki Lehti MuutTestamentitYksityisetSeurakunnat
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Lue koko vuosikertomus sansa.fi-sivuilta. Voit myös tulostaa sen tai 
pyytää tulostetta postitse. Pyynnöt: sansa@sansa.fi.
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