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YHTEYS MUODOSTETTU 

Vuosi 2017 muistuttaa siitä, mitä uuden viestintäteknologian käyttöönotto merkitsi 

luterilaisen reformaation leviämisessä halki Euroopan ja laajemmallekin. Nykyai-

kana digitaalinen media mahdollistaa evankeliumin välittämisen myös sinne, missä 

perinteinen lähetystyö on mahdotonta tai vaikeaa.  

Sansan teemavuosi ”Yhteys muodostettu” kuvaa sitä, että Jumala on Pojassaan luo-

nut yhteyden ihmiseen. Se kuvaa myös median luomaa yhteyttä, kansojen ja kristit-

tyjen välistä yhteyttä, yhteyttä ehtoollispöydässä ja seurakuntaa lähetyksen toimi-

jana.   

Strategiakauden 2016‒2020 toisen vuoden aikana Sansa syventää medialähetys-

työtä erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä vahvistamalla kumppanien voimavaroja. 

Media vie evankeliumin perille perinteisiä keinoja nopeammin, helpommin ja edul-

lisemmin. Sansa jakaa median digitalisaation ja mobiilikäytön kasvun avulla toivon 

sanomaa Aasiassa ja Lähi-idässä heille, jotka eivät vielä tai enää tunne Jeesusta 

Kristusta sekä niille, jotka ovat vaikeimmin tavoitettavissa. 

http://www.morethanshipping.com/wp-content/uploads/2012/04/supply-chain.jpg 
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SANSAN VISIO JA ARVOT 

Visio 

Vuonna 2020 Sansa on median digitalisaation ja mobiilikäytön kasvun avulla jaka-

nut toivon sanomaa Aasiassa ja Lähi-idässä heille, jotka eivät vielä tai enää tunne 

Jeesusta Kristusta.  

Sansan näkynä on tavoittaa saavuttamattomia kansoja ja tukea vaikeissa oloissa 

eläviä kristittyjä median kautta. Lähi-idässä ja Aasiassa asuu suurin osa ihmisistä, 

jotka eivät vielä tunne Jeesusta Kristusta. Suomessa toimimme seurakuntien ja kris-

tittyjen kumppanina medialähetystyössä. 

Tehtävämme on kertoa Jeesuksesta Kristuksesta kaikille kansoille uskon synty-

miseksi ja Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon vahvistumiseksi. Johtavana toi-

minta-ajatuksena on evankeliumin välittäminen kustannustehokkaasti median 

avulla kansoille, joita on muuten vaikea tavoittaa. Kokonaisvaltaisen lähetystehtä-

vän toteutumiseksi teemme medialähetystyötä yhteistyössä kotimaisten ja ulko-

maisten kumppanien kanssa. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja Kristuksen lu-

nastama. Tähän perustuu hänen ihmisarvonsa. Jumalan elämää antava sana avaa 

median kautta ja Pyhän Hengen voimasta pelastuksen jokaiselle ihmiselle. 

Arvot 

 
Sanaan sitoutuminen 

Kolmiyhteinen Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatun sanassa. Olemme olemassa 

Jumalan sanan välittämistä varten. 

 

Toivon viesti 

Evankeliumi luo toivoa. Suuntaamme työtämme niin, että toivon viesti voi saavut-

taa saavuttamattomat ja vaikeissa oloissa elävät ihmiset. 

 

Usko ja palvelu 

Jeesuksen tarjoama pelastus antaa ihmiselle elämän tarkoituksen. Työmme tavoit-

teena on uskon syntyminen Jeesukseen Kristukseen ja elämä Jumalan yhteydessä. 

 

Yhteistyö 

Lähetystehtävä on yhteinen. Tarvitsemme työmme toteuttamiseen yhteistyökump-

paneita kotimaassa ja ulkomailla. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja vastuuseen. 

 

Avoimuus 

Kerromme avoimesti työmme onnistumisista, haasteista ja tarpeista. Olemme avoin 

uusille toimintatavoille, arvioimme toimintaamme ennakkoluulottomasti ja kehi-

tämme sitä jatkuvasti. 
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1. JOHDANTO 

Evankeliumilla on ennennäkemätön tilaus maailmalla. Evankeliumin tavoittamatto-

missa arvioidaan olevan lähes joka kolmas maailman yli seitsemästä miljardista ih-
misestä. Joka neljäs ei ole koskaan kuullut evankeliumia. Suurin osa niistä, jotka ei-
vät ole kuulleet Jeesuksesta elävät Aasiassa maissa, jotka ovat vaikeita perinteisen 
lähetystyön kannalta.  
Medialähetystyö ylittää kulttuurisia, maantieteellisiä, poliittisia ja uskonnollisia ra-

joja. Sähköinen media on erinomainen keino toteuttaa lähetyskäskyä rajattomasti ja 
kustannustehokkaasti. Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) vie evankeliumia me-
dian avulla etenkin heille, joiden on vaikea muuten kuulla se. Erityisesti digitaalisen 
median kautta myös kasvavia maahanmuuttaja- ja pakolaisyleisöjä rohkaistaan 
evankeliumilla.  

Sansan 44. toimintavuosi 2017 vahvistaa strategian Sansan suunta 2016‒2020 jal-
kauttamista. Sansa syventää medialähetystyötä erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä 
sekä vahvistaa kumppaniensa voimavaroja. Sansan kansainväliset pääkumppanit 
ovat TWR (Trans World Radio), FEBC International (Far East Broadcasting Company), 
SAT-7 sekä LML (Luterilainen maailmanliitto) ja paikalliset luterilaiset kirkot. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon medialähetysjärjestönä Sansa sitoutuu lähe-
tysjärjestön ja kirkon välisen perussopimuksen mukaisesti kirkon tunnustukseen ja 
päätöksiin. Toimimme yhdessä kirkon, hiippakuntien, seurakuntien ja muiden lähe-
tysjärjestöjen kanssa. Toteutamme osaltamme kirkon lähetyksen peruslinjausta 
”Yhteinen todistus” ja noudatamme kirkon ekumeenisen strategian periaatteita. 

Sansa on Suomen lähetysneuvoston aktiivinen jäsen ja Suomen ekumeenisen neu-
voston kumppanuusjärjestö.  

2. ULKOMAINEN TYÖ  

2.1 Ulkomaisen työn painopisteet ja tavoitteet 

Toimintavuoden aikana evankeliumin ilosanoma Jeesuksesta viedään eri medioi-

den välityksellä lähes kahden miljardin ihmisen ulottuville. Media saavuutta ne 
maat ja kansat, joita muu lähetystyö ei helposti tavoita. Siksi media. Sansassa me 
haluamme kasvattaa ja syventää työtä Aasiassa, koska siellä elää merkittävä osa 
niistä ihmisistä, jotka eivät ole kuulleet aikaisemmin evankeliumia. Monesti ihmiset 
kuulevat ilosanoman Jeesuksesta ensimmäistä kertaa median kautta, koska heillä ei 

ole mahdollisuutta tavata kristittyjä tai näitä asuu alueella niin vähän. 
 
Strategiamme, Sansan suunta 2016-2020, nostaa tärkeiksi painopisteiksi erityisesti 
neljä kohtaa. Ensimmäinen painotus; Medialähetystyötä tehdään uskon synnyttä-
miseksi ja ylläpitämiseksi on työmme keskeisimpiä asioita. Evankeliumi pyritään 

viemään vaikeimmin tavoitettaville alueille niille, jotka eivät sitä vielä ole kuulleet.  
 
Toinen painotus; Mediateknologian mahdollisuudet muistuttavat median välineenä 
vievän sanoman aivan toisella tavalla suurelle yleisölle kuin perinteinen lähetystyö. 
Käytämme eri mediateknologiaa eri alueilla sen mukaan, miten parhaiten tavoi-
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tamme yleisömme. Innostamme kumppaneitamme aloittamaan sisällön tuottami-
sen mobiilijakelua varten. Siinä otetaan erityisesti huomioon sisällön tarkka koh-
dennettavuus ja vuorovaikutteisuus. Perinteinen radio-ohjelma on kertakäyttöinen, 

mutta median jatkuva toisto pakottaa paneutumaan sisällön laatuun ja huolelliseen 
tuottamiseen. 
 
Kolmas painotus; Yhteistyön syventäminen työn suuntaamisessa kertoo yhteistyö-
hakuisesta työtavastamme. Tätä tapaa käyttäessämme toteutamme myös kahta en-

siksi mainittua painopistettämme. Tavoitteena on kehittää aktiivisesti tapoja, joiden 
avulla kumppanit voivat paremmin vaikuttaa Sansassa jo työn suunnitteluvaihee-
seen pelkän toteutuksen sijasta. Haluamme ymmärtää kumppanien työtä ja sen 
haasteita olemalla mukana myös heidän päätöksentekoprosesseissaan. 
 

Neljäs painotus; Verkostot ja vapaaehtoiset toteutuu toimiessamme ekumeenisissa 
verkostoissa ja rohkaisemme kumppaneitamme yhteistyöhön toistensa kanssa. 
Sansa etsii harjoittelijoille mahdollisuuksia toimia ulkomailla ja vahvistaa siten hei-
dän mahdollisuuksiaan toimia yhteistyössä eri kumppaneiden parissa. Vuoden 
2017 aikana toivomme lähettävämme ensimmäiset vapaaehtoiset lyhytaikaiseen 

lähetystyöhön kumppaniemme palvelukseen. 
 
Vuonna 2017 pidämme esillä erityisesti Kiinassa tehtävää medialähetystyötä ta-
pahtumissa, varainhankinnassa ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden vierailuissa. 

2.2 Intia 

Intian radiotyö on saanut suuria muutoksia aikaan Intian heimoalueilla erityisesti 
pienten kieliryhmien keskuudessa. Syksyn 2016 aikana tehty ensimmäinen Sansan 
Intian ohjelmien tulosten arviointi antaa aivan uudet mahdollisuudet suunnata 
työtä tarkemmin sinne missä vaikutukset ovat suurimmat. Monissa heimoissa kris-
tittyjen osuus on noussut nollasta jopa yli 50 prosenttiin.  

 
Vuonna 2017 pidetään Intian luterilaisten kirkkojen kattojärjestön UELCI:n (United 
Evangelical Lutheran Churches in India) Round Table -kokous, jossa suunnataan lu-
terilaisten kirkkojen ja siellä toimivien lähetysjärjestöjen työtä eteenpäin. Tuolloin 
saamme 2013 ja 2015 kokousten tapaan mahdollisuuden olla innostamassa luteri-

laisia kirkkoja mukaan medialähetystyöhön omilla alueillaan.  
 
Jatkuvat hankkeet 
Sansa jatkaa tukeaan TWR-Intian tuottamille ja radioimille ohjelmille 15 kielellä. 
Hindin kielellä jatkuu myös Hyvä uutinen -kanavalla viikoittain nähtävä televisio-

ohjelma, joka tavoittaa erityisesti kaupunkien asukkaita. Kristillinen, evankelioiva ja 
samalla rohkaiseva televisio-ohjelma on merkittävä lisä radiotuotannon rinnalle tä-
män päivän Intiassa, missä kristityt elävät monin paikoin uhattuna. 
Raportissaan kristittyjen tilanteesta Intiassa Open Doors -järjestö mainitsee erik-
seen Odishan osavaltion Koillis-Intiassa, jossa kristittyjä toistuvasti syrjitään ja 
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heitä vastaan hyökätään. Hyökkäykset eivät aina ole suoraa väkivaltaa, vaan kristit-
tyjen työtä boikotoidaan ja heitä saatetaan huijata, koska he ovat usein lukutaidot-
tomia. Siksi Sansan tukema odijankielinen Naiset toivon lähteellä -ohjelma on eri-

tyisen tärkeä juuri nyt. Odija on Odishan osavaltion virallinen kieli.  
Sansan tukemana jatkuu myös UELCI:n toteuttama Viestivä yhteisö -projekti, joka 
kouluttaa jäsenkirkkojen valitsemia henkilöitä radio-ohjelmien teossa heidän 
omilla kielillään. Projekti toteutetaan yhteistyönä TWR-Intian kanssa ja se on Luteri-
laisen maailmaliiton (LML) hallinnoima. 

 
Ohjelmat ja hankkeet Intiassa 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

bhili Janagin Vat evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

dhodia Jeevai Vat evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

gujarati Naiset toivon läh-
teellä 

Hanna-työn radio-ohjelma TWR-Intia 

hindi Naiset toivon läh-
teellä 

Hanna-työn radio-ohjelma TWR-Intia 

hindi Aapki Aasha Raamatunopetusohjelma tele-
visiossa 

TWR-Intia 

kharia Jingi Ya Asra evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

kukna Base Goath evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

kurukh Dharme Ohma evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

kutchi Bharpuri Jo Jiyan evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

magahi Jinagi Ka Asra evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

maithili Nav Sandesh evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

mauchi Dhuniya Ujivado evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

mundari Sarde Jiden evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

odija Naiset toivon läh-
teellä 

Hanna-työn radio-ohjelma TWR-Intia 

tamil Naiset toivon läh-
teellä 

Hanna-työn radio-ohjelma TWR-Intia 

vasavi Jeevana Khazana evankelioiva radio-ohjelma TWR-Intia 

useita Viestivä yhteisö viestintäkoulutushanke UELCI /LML 

2.3 Aasia 

Viime vuosina Aasian kristittyjen sananvapaus ja mahdollisuus uskonnon harjoitta-
miseen ovat Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta helpottuneet. Vuoden 2016 aikana 

uskonnon harjoittaminen tai siitä kertominen vaikeutui useassa Aasian maassa. 
Tällä hetkellä evankeliumi etenee voimakkaasti Kambodžassa ja Mongoliassa ja 
kristittyjen luku kasvaa. 
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Kiina 
Kristillinen mediatyö on vaikeutunut Kiinassa parin viime vuoden aikana. Kiinalai-
silta on usein suljettu pääsy ulkomailla sijaitseville kristillisille nettisivuille. Rajoi-

tusten vuoksi ulkomailta radioitavaa ohjelmatoimintaa jatketaan. Sosiaalinen media 
ja älypuhelinsovellukset täydentävät kuuntelijoiden opetuslapseuttamista. 
Erityisesti Kiinan kotikirkkoliikkeeseen kuuluvat kristityt kohtaavat ongelmia, koska 
valtio haluaa kaiken uskonnollisen toiminnan valvontaansa. Kyseessä ei ole varsi-
naisesti laajamittainen kristittyjen vaino, vaan valtion harjoittama politiikka, jonka 

tarkoituksena on pitää suuri maa yhtenäisenä ja puhtaana vierailta ulkomaisilta vai-
kutteilta. 
Poliittisesti tiukentuneessa ilmapiirissä Sansan tukema työ jatkuu uskoa synnyttä-
vien ja uskon elämää ravitsevien radio-ohjelmien ja muiden mediasisältöjen kautta. 
Uusia kuuntelijoita tavoitetaan internet- ja mobiilisovellusten avulla. Teologista 

koulutusta antava SOTA-projekti (Seminary on the Air) vastaa Kiinan kirkkojen työn-
tekijätarpeisiin. FEBC:n Baobao-mobiilihanke tavoittaa suuren määrän kiinalaisia 
nuoria. Pelastuksen ääni (VOS) radiostudio aloittaa perhe-elämää käsittelevän oh-
jelmasarjan. 
 

Indonesia  
Indonesiassa kristittyjen tilanne vaihtelee suuresti maan eri osissa. Joillain islami-
laisilla alueilla ääriliikkeet rajoittavat kristittyjen elämää, kirkot eivät saa rakennus-
lupia, ja kristinuskoon kääntyneet joutuvat vaaraan uskonsa vuoksi. Olemme vuo-
desta 2012 tukeneet työmuotoa, joka käy vuoropuhelua kristinuskoon varautu-

neesti suhtautuvien muslimiyhteisöjen kanssa. 
Sansa jatkaa tukea myös TWR-Indonesian tekemille paikallisradio-ohjelmille. Nii-
den lisäksi vahvistamme tukeamme kriisiradiotoiminnalle, erityisesti kansallisten 
tiimien kouluttamiselle, että ne ovat valmiudessa mahdollisen luonnonkatastrofin 
sattuessa. Indonesian kriisiradiotyö on herättänyt viime aikoina positiivista huo-

miota ja yhteistyöpyyntöjä on tullut Indonesian valtion viranomaisilta. 
Sansa tukee FEBC:n Indonesian teologian opiskelijoille suunnattua radio-ohjelma-
koulutusta. Hanke kouluttaa opiskelijoita radio-ohjelmien teossa ja jälkihoitotyön 
järjestämisessä. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta tuottaa sisältöjä kotiseutu-
jensa kristillisiin paikallisradio-ohjelmiin ja koulutukseen kutsutaan myös luterilai-
sia teologian opiskelijoita.  

 
Kambodža 
Kambodžassa Sansa tukee FEBC:n ja luterilaisen kirkon yhteistyönä toteutettavaa 
perhetyön radio-ohjelmaa. Perhetyö on merkityksellistä, koska punakhmerien valta 
hajotti yhteiskunnan ja perheen arvorakenteita. Radio-ohjelma seuraa Suomen Lä-

hetysseuran perhetyöhön tuottamaa materiaalia. Kristillinen perhetyö alkoi joitain 
vuosia sitten tunnustustenvälisenä kirkkojen työmuotona ja on nyt laajentunut ra-
dioon. 
Kambodžassa jatkuu kristillisen Krusa FM:n ohjelmistossa Naiset toivon lähteellä -
ohjelman ja Toivon ilta -ohjelman radiointi. Syksyllä 2016 tehty ohjelmien arviointi 
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ja kehitystarpeiden selvityksen tulokset näkyvät Sansassa viimeistään vuoden 
2018 mediatyön suunnittelussa.  
 

Uudet hankkeet 
Aasiassa aloitetaan usean mobiilisovelluksen ja internetsivujen kehityshankkeita 
laajemman ja uuden mediayleisön saavuttamiseksi. Kehittyvissä maissa jaetaan ra-
dio-ohjelmien kuuntelijoille myös perinteisiä radioita ja erityisesti tämä koskee 
maita, jossa internet ei ole vielä laajasti ihmisten ulottuvilla.  

Vuoden aikana kartoitetaan Keski-Aasiassa kristillisen mediatyön tarpeet, mahdolli-
suudet ja mahdolliset yhteistyökumppanit. Vahvasti islamilaisella alueella kristilli-
nen todistus on varsin heikkoa ja vähäistä. 
Vuoden aikana Sansa hyväksyttäneen jäseneksi Luterilaisen maailmanliiton perus-
tamaan Mekong Mission Forumiin, joka on Mekong-alueen luterilaisten kirkkojen, 

luterilaisten teologisten seminaarien ja alueella toimivien lähetysjärjestöjen yhteis-
työelin.  
Hanna-työn Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelma tehdään kazakin kielellä ja lähe-
tetään Kazakstaniin FM-asemien kautta. Alueella asuu 2,5 miljoonaa ihmistä joista 
suurin osa ei ole koskaan kuullut evankeliumia. Kazakstanissa radio on yksi par-

haista kanavista tavoittaa uusia ihmisiä ja perinteinen lähetystyö on melkein mah-
dotonta.  
Ohjelmaa lähetetään jo nyt keskipitkillä aalloilla, mutta ohjelmia tullaan radioimaan 
FM-asemien kautta, joilla on enemmän kuuntelijoita ja ohjelman kuuluvuus on sel-
keämpi. Lisäksi ohjelma on saatavilla internetissä ja TWR:n MOST-sovelluksella. 

 
Jatkuvat hankkeet  
Sansa jatkaa ohjelmien tuotannon ja radioinnin tukemista Kaakkois-Aasiassa ja 
Kaukoidässä yhdeksällä kielellä. Kielet ovat Indonesiassa bali, indonesia ja jaava. 
Kiinassa mandariinikiina, Mongoliassa mongoli ja Thaimaassa thai, Japanissa japani 

ja Kambodžassa khmer. 
  
Lähetystyöntekijämme 
Eila Murphy jatkaa FEBC:n palveluksessa mediatutkijana ja johtaa PAR-palvelutiimiä 
(Programming/Audience relations/Research). Eila Murphy työskentelee Suomesta 

käsin selvittäen Aasian mediamuutoksia. Eila on myös asiantuntijajäsen Sansan ul-
komaisen työn tiimissä.  
Eeva ja Jari Vähäsarja jatkavat TWR-Euroopan palveluksessa Wienissä.  Heidän työ-
panoksestaan 75 % suuntautuu Aasian medialähetystyöhön: Jari keskittyy mobii-
lisovellusten tekniseen valmistamiseen erityisesti Keski-Aasian yhteistyökumppa-

neille ja Eeva toimii Euroopan Hanna-työn koordinaattorina.  
 
Ohjelmat ja hankkeet Aasiassa 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

bali Perheen parhaaksi/ 
Sharing and Prayer 

perheille suunnattu suora 
puhelinsoitto-ohjelma 

FEBC, Indone-
sia 
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indone-
sia 

Radio-ohjelmaope-
tusta teologisiin semi-

naareihin 

viestintäkoulutushanke FEBC, Indone-
sia 

indone-
sia 

Naiset toivon lähteellä  Hanna-työn radio-ohjelma TWR, Indonesia 

jaava Naiset toivon lähteellä Hanna-työn radio-ohjelma TWR, Indonesia 

japani Keikon kirjelaatikko evankelioiva radio-oh-
jelma 

FEBC, Japani 

kazak Naiset toivon lähteellä Hanna-työn radio-ohjelma TWR, Eurooppa 

khmer Naiset toivon lähteellä Hanna-työn radio-ohjelma TWR/FEBC, 
Kambodža  

khmer Toivon ilta suora puhelinsoitto-oh-

jelma 

FEBC,  

Kambodža 

khmer Perheen vahvista-
miseksi 

perhetyön radio-ohjelma 
ja koulutushanke 

FEBC,  
Kambodža 

manda-

riini 

Baobao Radio-ohjelmia ja kr. ope-

tusta mobiilisovelluksen 
avulla 

FEBC,  

Kiina /USA 

manda-
riini 

Internet ja mobiiliso-
vellus 

esievankelioivia lyhytoh-
jelmia, internet ja some 

FEBC, Kiina 

manda-
riini 

Avoimin silmin evankelioiva nuorten ra-
dio-ohjelma 

TWR/VOS Kiina 

manda-

riini 

Raamattukoulu inter-

netissä / SOTA 

teologista opetusta inter-

netin kautta 

TWR, Kiina 

manda-
riini 

radio-ohjelmat, inter-
net 

radio-ohjelmatuotantoa 
internettiin ja mobiiliso-
vellus 

VOS, Taiwan 

mongoli radiotyö radio-ohjelmatuotantoa ja 
infrastruktuurin rakenta-
mista 

Wind FM 
(FEBC),  
Mongolia 

thai Sydänystävä esievankelioiva radio-oh-

jelma 

FEBC, Thaimaa 

 

2.4 Lähi-itä, Pohjois-Afrikka sekä Etu- ja Keski-Aasia 

Tämä alue näkyy aktiivisesti uutisissa Syyrian sodan ja pakolaisvirran takia. Kristilli-

syys tavoittaa myös sodan keskellä kärsivät ihmiset esimerkiksi SAT-7 koulutelevi-
sio-ohjelman avulla. Monet ihmiset pakolaisleireillä katselevat SAT-7 kanavia ja jat-
kavat niiden katselua pakolaisena Euroopassa. Tällä alueella satelliittitelevisio ja 
mobiililaitteet antavat ylivoimaisen pääsyn ihmisten olohuoneisiin ja muokkaa 
koko yhteiskunnan suhtautumista kristinuskoon. TWR:n mobiilisovellus tuo radio-

ohjelmat pakolaisten taskuun ja antaa lisäksi neuvoja maahanmuuttajille Saksassa 
ja Alankomaissa.  
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Sansan yhteistyökumppanin SAT-7:n ohjelmat ovat katsottavissa alueen kaikissa 
maissa läntisimmästä Marokosta itäisimpään Afganistaniin asti. Sansa jatkaa tuotan-
totukeaan SAT-7 Arabic, SAT-7 Kids, SAT-7 Pars ja SAT-7 Türk -kanaville. Arabiankie-

linen SAT-7 Academy aloittaa maaliskuussa omana kanavana. SAT-7 Academy tuo 
television kautta koulun pakolaisleireihin lapsille, jotka ovat jääneet ilman mahdol-
lisuutta koulunkäyntiin. 
 
Jatkuvat hankkeet 

Radiolähetykset keskipitkillä aalloilla ovat kalliita ja niillä on tänä päivänä entistä 
vähemmän kuuntelijoita. Keskipitkillä aalloilla lähetettävien ohjelmien, kuten arabi-
ankielisen Alan päiväkirja, Nuoret sydämellä ja hepreankielisen Pelastuksen ääni -
ohjelman kohdalla siirrytään uudempien medioiden käyttöön. 
Caspari-keskuksen kanssa vuonna 2015 aloitettu yhteistyö jatkuu erityisesti Isra-

eliin muuttaneille venäjänjuutalaisille suunnatun nettitelevisio-ohjelman tuottami-
sessa. Ohjelman jälkihoitotyötä kehitetään yhdessä Caspari-keskuksen kanssa. 
 
Lähetystyöntekijät 
Marja-Liisa Ezzine koordinoi SAT-7:n toteuttamaa arabiankielistä tv-jumalanpalve-

lushanketta. Lisäksi Marja-Liisa hoitaa hankkeen tiedottamisen Suomeen.  
David Ezzine jatkaa eläkeläiseksi siirryttyään Sansan seniorityöntekijänä ja toimii 
arabiankielisen tv-jumalalanpalvelushankkeen käsikirjoittajana. Hän toimii myös 
ohjelman tv-pastorina. Ohjelma on suunnattu Pohjois-Afrikan kristityille ja tehdään 
yhteistyössä SAT-7:n kanssa.  

Mikael Tunér jatkaa SAT-7 Parsin tv-ohjaajana ja tuottajana Suomesta käsin. Suurin 
osa työstä on tv-ohjelmien ohjaamista eri studioissa. Vuonna 2017 on varattu yh-
deksän viikkoa kuvauksiin. Lopun ajan Mikael Tunér editoi Sansalle videomateriaa-
lia suomeksi ja kouluttaa suoratoistojen tekijöitä. 
Sirpa Rissanen jatkaa SAT-7 hankehallinnossa Kyproksella. Hän tekee hankesuunni-

telmia ja raportteja tv-ohjelmakokonaisuuksista ja niiden vaikuttavuuksista Lähi-
idässä. Sirpa Rissasen erityisosaamisalue on kansainväliset kirkolliset toimijat. 
 
Ohjelmat ja hankkeet Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Etu- ja Keski-Aasiassa 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

arabia Alan päiväkirja  nuorten radio-ohjelmaan liittyvä 
nettisivusto 

TWR,  
Lähi-itä 

arabia Madrasati  koulutelevisio-ohjelma SAT-7  
Academy 

arabia Shabab Al Ball nuorten radio-ohjelma TWR, Syyria 

arabia Jallah ma’ana virtuaalinen kotikirkko -televisio-
ohjelma 

SAT-7 Ara-
bic 

arabia useita  naisille suunnattuja televisio-oh-

jelmia 

SAT-7 Ara-

bic 

arabia useita lasten televisio-ohjelmia SAT-7 Kids 

farsi useita aikuisille suunnattuja kristillisiä 
opetusohjelmia 

SAT-7 Pars 
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farsi useita lasten televisio-ohjelmia SAT-7 Pars 

farsi Ghasedak nuorten televisio-ohjelma SAT-7 Pars 

    

heprea Kol Ha Yeshua evankelioiva ohjelma Netivyah- 
keskus,  

Israel 

venäjä raamattuopetusoh-
jelma 

venäjänjuutalaisille suunnattu 
nettitelevisio-ohjelma 

Caspari-
keskus,  
Israel 

turkki Naiset toivon läh-
teellä 

Hanna-työn radio-ohjelma TWR 

turkki useita televisio-ohjelmia SAT-7 Türk 

2.5 Afrikka 

Afrikka on ollut lähetystyön menestystarina. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on 
kuitenkin muutamia alueita, joissa kristinusko ei ole saavuttanut enemmistöase-
maa. Siksi me Sansassa toimimme näillä muslimialueilla tukien paikallisten kirkko-

jen mediatyötä Afrikan sarvessa ja Länsi-Afrikassa.   
 
Jatkuvat hankkeet 
Sansa tukee edelleen Kamerunin evankelis-luterilaisen kirkon fulfuldenkielistä 
Sawtu Linjiila -radiotyötä Luterilaisen maailmanliiton yhteishankkeen kautta. Radio-

ohjelmat leviävät Keski- ja Länsi-Afrikan 19 miljoonan fulfuldea puhuvan fulanin 
ulottuville. Merkittävä osa Nigerian äärimuslimiryhmien jäsenistä kuuluu juuri ful-
fuldea puhuviin fulaneihin. 
 
Eritrea on elänyt poikkeustilassa pitkään, ja kaikki nuoret miehet ovat sotaväessä 

tai rintamalla, vaikka todellisia taistelutilanteita ei ole ollut pitkään aikaan. Se vai-
kuttaa vahvasti koko yhteiskuntaan. Eritreassa sallitaan vain neljän uskonnon har-
joittaminen. Suurin osa kansasta kuuluu ortodoksikirkkoon. Seuraavaksi tulevat 
muslimit. Katoliset ja luterilaiset ovat hyväksyttyjä vähemmistöryhmiä.  
 

Sansa on jo vuodesta 1997 tukenut TWR:n kautta Eritrean luterilaisen kirkon tuotta-
maa tigrinjankielistä nuorten radio-ohjelmaa, koska alueella kuunnellaan paljon ra-
diota ja lukutaito Eritreassa on heikkoa.  
 
Etiopiassa Mekane Yesus -kirkon tuottama afarinkielinen radio-ohjelma vie evanke-

liumin afarin kieltä puhuvan muslimiheimon ulottuville. Amharan- ja oromonkieli-
set radio-ohjelmat ovat merkityksellisiä, koska ne auttavat evankeliumin leviämi-
sessä maaseudulla.  
 
Ohjelmat ja hankkeet Afrikassa 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

afar Bushra Radio Don-

golo 

tavoittava radio-ohjelma EECMY /TWR, Etiopia 
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am-
hara 

lastenohjelma radio-ohjelma EECMY /TWR, Etiopia 

am-
hara 

Totuuden tie muslimeille suunnattu 
evankelioiva radio-oh-
jelma 

EECMY /TWR, Etiopia 

ful-

fulde 

useita radiotyön hanke Studio Sawtu Linjila 

/LML 

oromo Totuuden tie muslimeille suunnattu 
evankelioiva radio- 
ohjelma 

EECMY /TWR, Etiopia 

tigrinja nuortenohjelma evankelioiva radio- 
ohjelma 

Eritrean ev.lut. kirkko 
/TWR 

tigrinja naistenohjelma evankelioiva radio- 

ohjelma 

Eritrean ev.lut. kirkko 

/TWR 

2.6 Eurooppa 

Sansan työ alkoi 43 vuotta sitten Itä-Euroopasta. Neljän vuosikymmenen jälkeen 
työn painopisteeksi on kasvanut Aasia, missä elää suurin osa evankeliumista osat-

tomista. Euroopassa työtä jatketaan Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon mediatyön 
kehittymiseksi Venäjällä ja Kroatian evankelisen kirkon vahvistamiseksi.  
 
Jatkuvat hankkeet 
Venäjällä toimintavuosi on muutosten aikaa. Lakimuutokset vaikuttavat kristillisten 

seurakuntien toimintatapoihin, mutta mediatyö jatkuu. Venäjällä tuetaan Inkerin 
evankelis-luterilaista kirkkoa ja sen internet- ja sosiaalisen median työtä. Venäjän 
Karjalassa jatketaan rovastikunnallisen viestintätyön tukemista. Kristinuskon ABC -
ohjelmasarja Karjalan valtion televisiossa jatkuu. Pietarissa keskitytään kirkon me-
diahallinnon kehittämiseen ja erityisesti nettitoimintaan. Lisäksi Virossa autetaan ja 

konsultoidaan venäjänkielisen Radio Elin mobiilisovelluksen toteutumista. 
   
Kroatian evankelisen kirkon työ on kansallistunut viime vuosina lähetystyöntekijöi-
den määrän vähenemisen myötä. Sansa tukee Kroatian kirkon hallinnon kehittä-
mistä ja kirkon itsenäisyyden vahvistumista. Nuorisotyöhön erikoistunut M18-jär-

jestö jatkaa Kroatian kirkon työyhteydessä tavoittavaa ja opetuslapseuttavaa työtä. 
Sansan tukema seurakuntatyö keskittyy toiminnallisesti Kutinan seurakunnan toi-
mialueelle, jossa jatkamme kirkon mediatyötä viiden paikallisen radioaseman ja yh-
den tv-aseman kautta. Kroatiassa tuemme reformaation merkkivuoden julkaisuja. 
Kroatian kirkko painaa juhlamitaleja, joilla merkkivuosi saa lisää tunnettavuutta. 

 
Lähetystyöntekijät 
Elina Braz de Almeida jatkaa Kutinan seurakunnan pappina vastaten jumalanpalve-
luselämästä, raamattuopetus-, nuoriso- sekä diakoniatyöstä. 
 

Ohjelmat ja hankkeet Euroopassa 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 
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kroatia useita hartausohjelmia paikallisradioi-
hin ja -televisioon 

Kroatian evanke-
linen kirkko 

kroatia tuki kirkon työlle useita Kroatian evanke-
linen kirkko 

suomi Raamattu kan-
nesta kanteen 

raamatunopetusohjelma Sansa 

suomi- 
venäjä 

Kristinuskon ABC hartausohjelmia Venäjän Karja-
lan tasavallan televisioon 

Inkerin ev. lut. 
kirkko 

venäjä tuki kirkon me-

diatyölle 

mediatyö internetissä ja sosiaa-

lisessa mediassa 

Inkerin ev. lut. 

kirkko 

 

3. LÄHETYSTYÖHÖN INNOSTAVA TOIMINTA SUOMESSA 

3.1 Missionaarinen seurakunta elää evankeliumista  

Sansan kotimaisen työn tavoitteena on innostaa yhä useampi seurakunta ja suoma-
lainen tukemaan medialähetystyötä. Sansa tunnetaan Kristus- ja armokeskeisestä 
raamattuopetuksesta sekä vahvasta pienryhmä- ja vapaaehtoistoiminnasta seura-
kunnissa. Vuonna 2017 työtämme läpäisee reformaation merkkivuosi, jota nä-

kymme mukaisesti yhdistämme alati uudistuvaan medialähetystyöhön. Teemavuosi 
näkyy jokaisessa toiminnossa kotimaassa. 

3.1.1 Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma 

Raamattu kannesta kanteen -ohjelma (Rkk) täyttää 20 vuotta 2017. Ohjelma tarjoaa 
innostavaa raamatunopetusta ja ohjaa kuulijaa löytämään paikkansa Jumalan valta-

kunnan työssä. Tavoitteena on tutustuttaa kuuntelijat myös Sansan medialähetys-
työhön, niin että lähetystuli syttyy kuuntelijoiden keskuudessa sekä tavoittaa visi-
omme mukaisesti niitä, jotka eivät enää tai vielä tunne Jeesusta Kristusta. Vuosi 
2017 tuo mukanaan raamatunopetuksen lisäksi teemaohjelmia ja haastatteluja. 
Ohjelman yhteydessä esitellään myös teemavuoden aiheita. Ohjelmaa radioidaan 

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.  

3.2 Medialähetys kutsuu uusia mukaan 

3.2.1 Sähköinen viestintä vahvistuu 

Sansan viestintää suuntaa reformaation merkkivuodesta nouseva teema ”Yhteys 
muodostettu”. Teema kuvaa sitä, että Jumala on Pojassaan luonut yhteyden ihmi-

seen, median luomaa yhteyttä, kansojen ja kristittyjen välistä yhteyttä, yhteyttä eh-
toollisen kautta ja seurakuntakeskeisyyttä. Teemavuonna työtä esitellään uuden 
blogin, videoklippien ja juhlavuoden twiittien kautta. 
Mediatoimitus tavoittelee 
- medialähetystyön puolesta rukoilevien joukon kasvua  

- kannattajakunnan laajentamista ydinjoukon ulkopuolelta 
- sähköisen viestinnän vahvistumista viestintäketjussa  
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Sansan viestinnän kärkenä on sansa.fi-sivusto, jonka uudistamista jatketaan Rkk-
sivujen ja Putiikin osalta. Järjestön kaikkea viestintää leimaa rohkeus, iloisuus, in-
nostuneisuus ja aitous. Arvoistamme nousevat Sanaan sitoutuminen ja avoimuus.  

 
Sähköinen viestintä painottuu yhä enemmän myös sosiaaliseen mediaan (Face-
book ja Twitter), videoihin YouTubessa, kuten enemmän videoita työalueilta mm. 
keräysten yhteyteen ja Lähetyksen kesäkoulun (Summer Mission School, SMS) kou-
lutuksesta nuorilta sekä audioihin SoundCloudissa (pääasiassa Rkk:n teemaopetuk-

set). Tuotamme myös sisältöä seurakuntalainen.fi-sivustolle. Ajankohtaiset asiat py-
ritään versioimaan eri kanavien luonteen mukaisesti pitäen mielessä Rkk-ohjelmat. 
Netin suoratoisto-ohjelmien välityksellä tavoitetaan sekä suurta yleisöä (esim. Kirk-
kopäivät) että Sansan avainhenkilöitä (esim. Lahjat liikkeelle).  
  

Rukousseinä palvelee kotisivuillamme kasvavaa rukoilijajoukkoa. Tavoitteena on, 
että myös työntekijät laittaisivat kansainvälisiltä kumppaneilta tulevia rukous- ja 
kiitosaiheita rukousseinällemme. Rukouskalenteri ilmestyy kahdesti vuodessa 
Lähde-lehden liitteenä. 
 

Ristiaalloilla-kirjeellä kiitetään tukijoita ja välitetään hengellistä rohkaisua, työn tu-
loksia (kuuntelija- ja katsojakertomuksia) ja keräyshaasteita.   
Sansa nyt -tiedote kertoo Sansan ajankohtaisista asioista ja ilmestyy vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Se on suunnattu seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoi-
sille. 

 
Videot osana nykyaikaista viestintää tuovat uudenlaista mediallista ilmettä. Mielen-
kiintoisesti tuotetut videot luovat kiinnostusta myös nuorten ja nuorten aikuisten 
parissa. Suurimpana tavoitteena on tuoda tarinoita ulkomailta paremmin ja kiinnos-
tavammin kannattajien nähtäville ja saada uusia lahjoittajia sekä nuorempaa suku-

polvea kiinnostumaan Sansan toiminnasta.  
 
Lähde-lehti on osa Sansan kokonaisviestintää. Lähde on myös Sansan jäsenten jä-
senetu. Lehti on vuorovaikutuksessa Sansan kotisivujen, Ristiaalloilla-kirjeen ja 
some-sisältöjen kanssa ja taustoittaa sähköisesti julkaistuja sisältöjä. Lehdestä toi-

mitetaan myös sisältöjä kotisivuille ja lehti julkaistaan sansa.fi -sivuston materiaali-
pankissa. Vuonna 2017 Lähde-lehti ilmestyy viisi kertaa: kolme kertaa itsenäisenä 
lehtenä (20 sivua) ja kaksi kertaa Sana-lehden välissä 12-sivuisena liitteenä (levikki 
noin 17 500). Näin moninkertaistamme lehtemme lukijoiden määrää, ja jäsenemme 
saavat myös Sana-lehden kaksi kertaa vuodessa.  Sansan rukouskalenteri julkais-

taan lehden liitteenä kaksi kertaa vuodessa.  

3.2.2 Seurakuntapalvelut 

Sansa toimii seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen kumppanina ja palvelujärjes-
tönä medialähetystyössä.  
Seurakuntayhteistyön lähtökohta on, että lähetystyö on jokaisen seurakunnan pe-

rustehtävä. Seurakuntapalvelujen kautta Sansan työ tunnetaan entistä paremmin 
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seurakunnissa. Teemme suunnitelman, miten lähetystyön seurakuntakeskeisyys lä-
päisee entistä enemmän koko Sansan toiminnan.  
 

Sansan ja seurakuntien yhteistyösopimukset vahvistavat yhteistyötä. Tutustumme 
seurakuntien lähetystyön toimintasuunnitelmien sisältöön ja pyrimme yhdessä löy-
tämään toimintatavan, miten medialähetystyö voi näkyä seurakuntien ja yhteisöjen 
suunnitelmissa entistä enemmän. Seurakuntien osallistumista Sansan työhön vah-
vistetaan myös tarjoamalla Sansan yhteisöjäsenyyttä.  

 
Vuoden aikana järjestämme alueellisia tapahtumia mediatyön ja reformaation 
merkkivuoden innoittamana. Tapahtumien järjestelyissä on mukana useampi seura-
kunta (esim. yhtymissä tai rovastikunnissa). Työntekijät vastaavat alueellisista ta-
pahtumista yhdessä verkostolaisten kanssa. Alueellisiin tapahtumiin kutsutaan seu-

rakuntalaisia useammista lähialueen seurakunnista. Lähetystyöntekijöitä tai ulko-
maisia vieraita pyritään saamaan alueellisiin tilaisuuksiin. 
Tämän lisäksi Sansan työntekijät, seniorit ja vapaaehtoiset aluetyöntekijät vieraile-
vat seurakunnissa. Vapaaehtoiset tekevät enemmän perinteisiä seurakuntavierai-
luja kuin työntekijät. Valtakunnallisena Sansan kolehtipyhänä 19.2.2017 kannetaan 

kolehti Kiinan ja muun Aasian mediatyön tukemiseen sekä työn vaikuttavuuden ke-
hittämiseen. Kolehtipyhänä lähdetään liikkeelle mahdollisimman laajasti.  
Materiaalipalvelua kotisivujen kautta lisätään. Matkalla Missiossa -kirjaa pidetään 
esillä. Työn elävöittämiseksi tuotetaan kuuntelija- ja katsojapalautteita nettiin ja 
seurakuntien avainhenkilötapaamisia lisätään. 

3.2.3 Koulutus missionaariseen seurakuntaelämään  

Reformaation merkkivuoden kunniaksi Sansa on yhdessä Tampereen eteläisen seu-
rakunnan kanssa kehittämässä koulutusta, jossa seurakuntalaiset voivat etsiä paik-
kaansa Jumalan missionaarisen kansan jäseninä ja medialähetystyössä. Koulutus on 
temaattinen raamatunopetuskokonaisuus, jossa toteutuu Raamatusta oppiminen ja 

kristillisen elämän perusteet. Käytännöllinen opetus innostaa missionaariseen elä-
mään. Opetus koostuu viidestä osasta: 1. Uskon perusteet ja Jumalan lapsen identi-
teetissä eläminen: Rukouselämä, 2.Vanha ja uusi liitto: Lain ja uskonnollisuuden 
alta Kristuksen omaksi, 3. Jeesus ja missionäärinen elämäntapa, 4. Jumalan valta-
kunta ja kirkko, sekä 5. Elävä seurakunta ja elämä Kristuksen ruumiissa. Pilottikou-

lutukseen kutsutaan avainhenkilöitä useista seurakunnista ja näin kurssi voi levitä 
muihin seurakuntiin.  

3.2.4 Hiippakunnallinen toiminta 

Seurakuntia palvellaan yhdessä kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien ja seu-
rakuntien lähetyssihteerien kanssa. Lähetysjärjestöjen ja Kirkon ulkomaanavun ra-

hoittamia hiippakuntasihteereitä varustetaan medialähetystyön tuntemisella. Heitä 
kutsutaan Sansan alueellisiin tapahtumiin vastuuhenkilöiksi. Vuoden 2017 tavoite 
on syventää yhteistyötä entisestään.  
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Hiippakuntatyössä avainasemassa ovat myös Sansan hiippakunnittain valitut yh-
teyshenkilöt. He jatkavat hyvin alkanutta yhteistyötä kansainvälisen työn hiippa-
kuntasihteerien kanssa. He myös osallistuvat lähetysjärjestöjen edustajien tapaa-

misiin ja lähetysseminaareihin sekä verkostoituvat siellä. Hiippakunnallisiin tilai-
suuksiin pyritään kutsumaan Sansan avainhenkilöitä alueellisesti.   
 
3.3 Verkostot vahvistavat medialähetystyötä  
 

Sansan verkostot ja vapaaehtoiset palvelevat seurakuntien missionaarisuutta ja 
medialähetystyötä. Verkostotoiminnassa tarjotaan kaiken ikäisille paikka palvella 
missionaarisessa Jumalan kansassa. Tavoitteena on, että lähetystulen sytyttämät 
sytyttävät muita ja verkosto toimii Sansan työyhteisön voimavarana. Uusia työn ys-
täviä kutsutaan mukaan toimintaan ja verkostotoiminnalla pyritään lisäämään San-

san työn tunnettavuutta. Toiminnan kautta innostetaan seurakuntia lähetystyön 
moderniin toteuttamiseen tarjoten siihen tukea ja työkaluja. MissioRasti-materiaa-
lia pidetään esillä pienryhmätyössä ja seurakunnissa. Yhdessä seurakuntien kanssa 
etsitään mielekkäitä ja Sansan työtä vahvistavia toimia.  
 

Verkostotoiminnan tavoitteena on: 
- kouluttaa senioreita, vapaaehtoisia aluetyöntekijöitä ja lähettiläitä pitämään 

esillä medialähetystyötä seurakunnissa 
- kasvattaa verkostolaisten tekemien seurakuntavierailujen määrää ja osallis-

tumista eri tilaisuuksiin 

- etsiä uusia kumppaneita, joiden kanssa kutsutaan uutta sukupolvea missio-
naariseen elämään 

- innostaa nuoria aikuisia medialähetystyöhön Lähetyksen kesäkoulun (Sum-
mer Mission School) ja ulkomaisten harjoittelupaikkojen kautta 

3.3.1 Verkostolaiset 

Vapaaehtoistoiminnan kautta medialähetystyössä on mukana satoja henkilöitä eri 
puolilla Suomea. Verkostolaisia rohkaistaan löytämään oma paikka Jumalan missio-
naarisen kansan jäsenenä omassa seurakunnassaan ja yhteisössään. He palvelevat 
esimerkiksi pienryhmien vetäjinä, seniorityöntekijöinä, vapaaehtoisina aluetyönte-
kijöinä, Sansa-lähettiläinä, postitustehtävissä, kääntäjinä, viestinnän tehtävissä, Lä-

hetyskauppa Putiikissa, tapahtumien järjestelyissä ja graafisissa tehtävissä. Pien-
ryhmätoimintaa vahvistetaan mm. varustamismateriaalilla ja alueellisilla tapaami-
silla.  

3.3.2 Nuoret aikuiset  

Media ja missio yhdistetään Sansan nuorten aikuisten työssä modernilla tavalla. 

Työmuoto mahdollistaa medialähetystyöstä kiinnostuneiden nuorten ja nuorten ai-
kuisten verkostoitumisen seurakuntien, lähettien, yhteistyökumppanien sekä tois-
tensa kanssa. Verkoston tarkoituksena on kouluttaa, kasvattaa sekä mahdollistaa lä-
hetystulen syttyminen myös nuorempien seurakuntalaisten sydämissä. Heitä kutsu-
taan erityisesti mediatyöhön ja toimimaan omissa seurakunnissaan. Verkoston 
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kautta mediatyötä pääsee oppimaan käytännössä. Nuorilla aikuisilla on oma media-
lähetti. Verkoston rinnalla toimii mediaa ja lähetystaitoja opettava Lähetyksen ke-
säkoulu (Summer Mission School), joka järjestetään kesällä 2017 toisen kerran. Yh-

teistyössä oppilaitosten kanssa tarjotaan harjoittelupaikkoja Sansan yhteistyökoh-
teissa esim. SAT-7:ssa Kyproksella ja Lontoossa sekä TWR Europen työssä Wienissä. 
Harjoittelijoita sitoutetaan verkostotoiminnan kautta Sansan työhön ulkomaanjak-
son jälkeen.   

3.3.3 Hanna-rukoustyö 

Sansan Hanna-työ on osa TWR:n maailmanlaajaa Project Hannah (PH) -rukouslii-
kettä (126 maassa). Kuukausittainen rukouskalenteri on Hanna-työn kivijalka 85 
kielellä. Suomessa tilaajia on 1480 ja käyttäjiä huomattavasti enemmän. Tavoit-
teena on lisätä Hanna-työn tunnettavuutta seurakunnissa ja uusien kumppanuuk-
sien kautta koko maassa. 

Sansa kustantaa Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelmaa yhteensä kahdeksalla kie-
lellä Indonesiassa, Intiassa, Kambodžassa ja Turkissa. Tavoitteena on ottaa uudeksi 
tuettavaksi kohteeksi Keski-Aasian Hanna-työ sekä tukea projekteja esim. ihmis-
kaupan vastaisessa työssä. 
Vuonna 2017 rakennetaan alueellista toimintaa. Sen kautta vahvistetaan jo ole-

massa olevia ja uusia Hanna-ryhmiä sekä esitellään Hanna-työtä seurakunnissa. 
Hanna-työ vahvistuu pääasiassa vapaaehtoisen aluetyön kautta. Järjestetään alu-
eellisia tapaamisia, Hanna-leiri (Turku, maaliskuu) sekä paikallisia ja alueellisia 
Hanna-tilaisuuksia. 
Tavoitteena on ylittää sadan Hanna-ryhmän verkosto (nyt 90) ja kasvattaa rukous-

kalenterin käyttäjien määrää. Vuonna 2017 Hannoja innostetaan järjestämään ta-
pahtumia ja tempauksia, joiden kautta Hanna-työn tunnettavuus kasvaa ja kerätään 
varoja radio-ohjelmien lisäksi ajankohtaisille ulkomaan projekteille. 
Hanna-työn päätapahtuma on Tampereella 18.11.2017 järjestettävä Hanna-konfe-
renssi, jonka pääpuhujana on Hanna-työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks. 

Hanna-työn viestintää kehitetään monimediallisesti ja hannoja sosiaalisessa medi-
assa osallistaen. 
 

3.3.4 Medialähetyspiirit 

Seurakuntien yhteydessä toimivat yli 80 medialähetyspiiriä tai muut Sansan toi-

mintaa esillä pitävät ja sen puolesta rukoilevat ja varoja erilaisin tapahtumin ja 
tempauksin hankkivat pienryhmät ovat merkittävä osa medialähetystyöhön sitout-
tavaa toimintaa eri puolilla Suomea. 

3.3.5 Ystävämatkat vahvistavat sitoutumista 

Vuoden 2017 verkosto- ja ystävämatkat ovat:  

- 2.-4.4.2017 Wien ja Bratislava. Visiomatkalla tutustutaan TWR:n sekä Jari ja Eeva 
Vähäsarjan työhön. 

- Syyskuussa 2017 visio- ja opintomatka Pietariin Sansan aktiivitoimijoille (va-
paaehtoiset aluetyöntekijät, seniorit ja lähettiläät). 
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- Loka-marraskuussa 2017 reformaation merkkivuoden opinto- ja seminaari-
matka Geneveen teemalla "Reformaatio jatkuu – lähetyksen uudet ja muuttuvat 
mahdollisuudet". Suunnattu erityisesti lähetystyön ammattilaisille; seurakuntien 

kirkkoherroille ja lähetysteologeille. Yhteistyössä Kirkon lähetystyön keskuksen 
(KLK) kanssa. 

Pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan seurakuntia työaluematkojen järjes-
telyissä ja käytännön toimissa. 

3.4 Tapahtumat 

3.4.1 Kirkkopäivillä Sansan työ esille 

Reformaation merkkivuonna medialähetystyön esittely viedään suurelle areenalle 
eli Kirkkopäivien yhteyteen. Turun 2017 Kirkkopäivät 19.-21.5.2017 suuntaavat 
katseen kohti kirkon tulevaisuutta. Kirkkopäivät Turussa on yksi refomaation merk-
kivuoden päätapahtumista. Kirkkopäivät on hyväksytty myös osaksi Suomi 100 -

juhlavuoden ohjelmaa. 
Kirkkopäivien ohjelmassa SAT-7 Parsin työtä esittelee kanavan ohjelmapäällikkö 
Nikoo Ordodary. Mediatiimi tuottaa sisältöä Kirkkopäivien ja Sansan somevirtaan 
sekä suoratoistaa Sansan osuudet. Olemme toteuttamassa Vapaaehtoisuus-refor-
maatio 2.0. -seminaaria ja olemme mukana myös eri järjestöjen yhteisessä raama-

tunopetuksessa. 

3.4.2 Sansan valtakunnallinen kolehtipyhä 

Sansan valtakunnallista kolehtipyhää vietetään 19.2.2017. Tällöin Sansan työnteki-
jät, seniorit ja verkostolaiset haastetaan jalkautumaan seurakuntiin.  

3.4.3 Leirit ja alueelliset reformaation merkkivuoden tapahtumat 

Vapaaehtoisten aluetyöntekijöiden ja lähettiläiden koulutusviikonloppuja järjeste-
tään tammikuussa ja syyskuussa. Syksyn koulutukseksi on suunniteltu opintomat-
kaa Pietariin. 
Vuoden aikana järjestämme alueellisia tapahtumia ja leirejä. (Lista on alustava ja se 
täydentyy vuoden loppuun mennessä).  

3.-5.3.2017 Hanna-leiri Turussa, Sinapin kurssikeskus Aluetyö, Turun Kupittaan 
Hanna-piiri, Turun tuomiokirkkoseurakunta.  
18.-20.8.2017 Yhteys muodostettu, medialähetys- ja raamattupäivät Vivamossa. 
Syksy 2017, Reformaation merkkivuoden aluetapahtuma, Tampereen hiippakunta. 
23.9.2017 Oulun aluetapahtuma. SAT-7 työ ja Parastoo Poortaheri, Oulun tuomio-

kirkkoseurakunta. 
28.10.2017 Seinäjoen seurakunta, Nurmon alueseurakunta, reformaation merkki-
vuoden viidesläisten yhteinen alueellinen tapahtuma.  
La 18.11.2017 Hanna-konferenssi, Peggy Banks.  
Su 19.11.2017 Tuomasmessu, Mikael Agricolan kirkko, Helsinki, saarna Peggy 

Banks. 
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3.5 Kehittyvä markkinointi, varainhankinta ja Putiikki 

3.5.1 Tapahtumamarkkinointi kärkenä 

Markkinoinnin kautta haluamme antaa uusille ihmisille mahdollisuuden tulla mu-

kaan Sansan tapahtumiin ja työhön. Vuonna 2017 kiinnitämme huomiota erityisesti 
tapahtumamarkkinointiin siten, että kuukausittain nostamme jonkun tapahtuman 
tai teeman esille. Tätä markkinointia tehdään mm. radiossa, sosiaalisessa mediassa 
ja sähköpostilla. Pyrimme kehittämään markkinoinnin eri toimintoja laajemmaksi. 

3.5.2 Varainhankinta  

Vuoden 2017 aikana tehostetaan varainhankinnan kehittämistä. Varainhankinnan 
tuotteet käydään läpi ja kohderyhmäanalyysiä tehdään mediatoimituksen kanssa. 
Tällä toiminnalla varmistetaan ulkomaisen työn taloudelliset resurssit. Vuoden ai-
kana panostetaan erityisesti kuukausilahjoittamiseen ja sähköiseen varainhankin-
taan. Uusi varainhankkija aloittaa työt vuodenvaihteessa ja vuoden 2017 tavoit-

teena on saada 200 uutta kuukausilahjoittajaa, 350 000 euroa keräystuottoa ja 30 
000 euroa yrityslahjoituksia. 

3.5.3 Putiikki 

Sansan Lähetyskauppa Putiikki kehittää tuotevalikoimaansa ja tarjoaa aktiivisesti 
tuotteita eri kohderyhmille. Kaupan toimintaa tehostetaan myös eri kampanjoiden 

yhteydessä. Tuotteita voi tilata verkkopalvelun kautta, sähköpostilla ja puhelimella. 
Putiikin tuotteita markkinoidaan myös Lähde-lehdessä. 

4. TOIMINNAN EDELLYTYKSET 

4.1 Henkilöstö 

Painopisteet: 

 henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio 

 yhteistoiminta ja työlainsäädäntö  

 työsuojelu  
 

Tavoitteet:  

 Sansan työilmapiiri on hyvä ja motivoiva  

 työn hallinnan tekniset välineet ja tietotekninen osaaminen paranevat 

 työn tekemisen yhteiset pelisäännöt laadittu 

 työntekijät innostuvat hoitamaan terveyttä ja kuntoaan yhä enemmän 

 yhteistoiminta työnantajan ja työntekijöiden välillä lisääntyy  

 lähiesimiesten työehtosopimuksen (TES) tietämys kasvaa  

 henkilöstöstä riittävä määrä tietää miten toimia ensiapu-, tulipalo- ja väkival-

tatilanteessa  
 
Sansan palveluksessa työskentelee 35 henkilöä vuonna 2017. Lähetys- tai projekti-
työntekijöitä on 8 työntekijää. Kotimaassa työskentelee 26 työntekijää, joista pää-
toimisia on 25 ja sivutoimisia työntekijöitä on yksi. Vuoden 2017 aikana edellä 
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mainittuun vahvuuteen lasketuista työntekijöistä kaksi on toimivapaalla vuoden ai-
kana. 
Lisäksi Sansan työssä on mukana noin 400 vapaaehtoista, seniorityöntekijöitä 14 

henkilöä, koulutuksen käyneitä tai koulutuksessa olevia vapaaehtoisia aluetyönte-
kijöitä (VAT) 17 henkilöä, Hanna-lähettiläitä 16 henkilöä, Sansa-lähettiläitä 26 hen-
kilöä ja pienryhmien yhteyshenkilöitä 180 henkilöä.  
 
Sansan henkilöstöpolitiikkaa ohjaa Sansan strategia sekä Henkilöstöpoliittinen oh-

jelma ja tasa-arvosuunnitelma (päivitetty 2013), lakisääteinen henkilöstö- ja koulu-
tussuunnitelma (laadittu 2015) sekä yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertai-
suussuunnitelma (2016), joiden tavoitteena on tasapuolinen kohtelu sekä järjestön 
arvoihin sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilökunta. Työsuojelun toimintaoh-
jelma on päivitetty vuosille 2017-2018.  

Koulutus on olennainen osa henkilöstöpolitiikkaa. Koulutuksen kautta henkilöstö 
saa mahdollisuuksia oman osaamisensa ja mahdollisuuksia työnsä kehittymiseen, 
jotka lisäävät myös työssä viihtymistä ja motivaatiota. Koulutus ja henkilöstön hyvä 
osaamistaso mahdollistavat kyvykkyyden ja nopean reagointikyvyn nopeasti muut-
tuvassa maailmassa. Koulutuksen painopisteet ovat asiakkuusajattelun kehittämi-

sessä, vapaaehtoistoiminnassa sekä tietoteknisten valmiuksien (Windows 10, MS 
Office 365 ja mobiilisovellukset) kehittämisessä.  
Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen mukaan työaikaa pidennetään 24 tun-
nilla vuodessa ilman, että ansiotaso muuttuu.  Edellä mainittu työajan pidennys liit-
tyy Suomen hallituksen vuonna 2016 työmarkkinajärjestöjen kanssa solmimaan kil-

pailukykysopimukseen (kiky).  
 

4.2. Hallintopalvelut  

Hallintopalvelumme luo omalla toiminnallaan edellytyksiä Sansan työlle kirkon me-
dialähetysjärjestönä. Hyvin hoidetut hallinnolliset palvelut vahvistavat seurakun-

tien luottamusta järjestöön ja sen toimintaan mahdollistaen osaltaan tuen ja kanna-
tuksen kasvun. Uuden teknologian tehokas hyödyntäminen hallinnollisissa proses-
seissa lisää luottamusta myös evankeliumin julistamisen ajanmukaisten menetel-
mien käyttämiseen. Lähetysvastuuta kantavat yksityishenkilöt kokevat luottamusta 
Sansan kustannustehokkaaseen hallintoon ja haluavat lahjoituksillaan ja rukouksil-

laan tukea järjestön työtä. Ajan tasalla olevien rekistereiden, asiakkuudenhallinta-
järjestelmä TP Fonsin, avulla pidetään yhteyttä jäseniin, lahjoittajiin ja muihin si-
dosryhmiin. 
 
Hallintopalvelujen toiminnan päämääränä on luoda toimivat ja kustannustehokkaat 

puitteet järjestön työlle ja sen kehittämiselle. Hallinto- ja talouspalveluihin kuulu-
vat Sansan talous ja siihen liittyvät järjestelmät, ICT-palvelut, toimitilat sekä koneet 
ja laitteet. Taloushallinnon keskeisiä sisältöjä ovat kirjanpito, reskontrat, palkkahal-
linto ja rahoitus. Ulkoisten sidosryhmien ja viranomaisten lisäksi palveluja tuote-
taan sisäisille asiakkaille Suomessa ja ulkomailla. Parhaimmillaan hallinto- ja ta-

louspalvelut toimivat ”näkymättöminä” medialähetystyön puitteina.  
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Painopisteet: 

 Luotettava, ajantasainen raportointi 

 Toimintojen varmistaminen yllättävissäkin tilanteissa 

 ICT-osaamisen lisääminen 

 Ulkomaisten tuensaajien taloudellisten prosessien arviointi 

 
 
Tavoitteet: 

 Toimivat taloushallinnolliset prosessit ja sisäisiä asiakkaita palvelevat rapor-

tit 

 Toimivat taloushallinnollisten prosessien varamiesjärjestelmät  

 Lisääntynyt Sansan henkilöstön taloushallinnollinen ja tietotekninen osaa-

minen 

 Yhteistoiminnan syventäminen ja ohjelmistojen kehittäminen tärkeiden 

kumppaneiden kanssa. Yhteistyö muiden lähetysjärjestöjen vastaavien toi-
mintojen kanssa. 

 Kunnossa olevat toimitilat lisäävät työviihtyvyyttä 
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TALOUSARVIO 

     

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT TULOARVIO 2017 

     

VARSINAINEN TOIMINTA 2015 Tot. 2016 Budj. 2017 Budj. 

     

Lähetyskannatustulot    

 Seurakuntatuotot:    

 Yleinen kirkkokolehti    132 203 105 000 130 000 

 Muut kirkkokolehdit 40 853 35 000 40 000 

 Talousarvioavustukset nimikkokohteisiin 779 845 713 000 760 000 

 
Nimikkosop.tulot (muut kuin ta-avustuk-
set) 

333 488 380 000 350 000 

 Talousarvioavustukset  464 433 522 000 465 000 

 Muut seurakuntatuotot 58 188 92 000 70 000 

 Suorat lahjoitukset:    

 Muut suorat lahjoitukset 874 051 840 000 880 000 

 Sopimuslahjoitustuotot 178 606 175 000 200 000 

 Yhteisö- ja yrityssopimuslahjoitukset 25 891 38 000 40 000 

 Keräyskampanjat 316 237 300 000 350 000 

 Testamenttitulot 211 916 40 000 90 000 

Lähetyskannatustulot yhteensä 3 415 711 3 240 000 3 375 000 

     

Liiketoiminta    

 Lähde-lehti, tilausmaksut 24 645 28 100 22 500 

 Lähde-lehti, ilmoitustulot 205 500 200 

 Valtion avustus Lähde-lehdelle 0 1 000 0 

 Kirjojen myynti 30 826 25 500 25 500 

 Muiden tuotteiden myynti 50 307 30 100 32 100 

 
Muita myyntituloja /Elintarv., Hanna-tuot-
teet 

3 817 3 100 3 700 

        

Liiketoiminnan tulot yhteensä 109 800 88 300 84 000 

     

     

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT YHT. 3 525 511 3 328 300 3 459 000 

     

VARAINHANKINTA    

 Jäsenmaksut 2 760 3 400 2 680 

 Kannatusjäsenmaksut 26 290 30 000 26 320 

VARAINHANKINNAN TULOT YHT. 29 050 33 400 29 000 

     

     

SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT    
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 Korko- ja muut rahoitustulot 426 300 300 

 Vuokratulot 27 543 28 912 28 192 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 27 969 29 212 28 492 

     

        

KAIKKI TULOT YHTEENSÄ 3 582 530 3 390 912 3 516 492 
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT MENOARVIO 2017 

     

VARSINAINEN TOIMINTA 2015 Tot. 2016 Budj 2017 Budj 

     

Ulkomainen työ    

Toiminta ulkomailla    

 Intia 388 535 375 205 326 055 

 Aasia 379 499 420 783 568 713 

 Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 568 000 489 141 512 093 

 Afrikka 94 685 94 208 104 208 

 Eurooppa 284 725 163 080 142 589 

 Global 59 061 76 910 48 000 

 Ulk.työn suunn.ja seurannan menot 349 270 330 108 355 759 

         

Toiminta ulkomailla yhteensä 2 123 775 1 949 435 2 057 417 

     

Ulkomaantyön tukitoiminnot kotimaassa    

Osallistamisprosessi ja verkostotoiminta    

 Suunnittelun ja seurannan henkilöstömenot 60 015 62 150 63 000 

 Suunnittelun ja seurannan toimintamenot 183 974 180 535 160 199 

 Verkostotoiminnan suunnittelun ja 67 563 80 010 61 880 

 seurannan henkilöstömenot      

 Verkostotoiminnan suunnittelun ja 16 913 16 990 23 600 

 seurannan toimintamenot      

 Mediatoimituksen henkilöstömenot 128 996 157 330 198 370 

 Mediatoimituksen toimintamenot 24 186 44 588 41 600 

 Varainhankinnan henkilöstömenot 49 650 94 080 84 400 

 Varainhankinnan toimintamenot 3 234 13 000 14 000 

 Keräystoiminnan henkilöstömenot 576 0 14 050 

 Keräystoiminnan toimintamenot 29 607 30 800 30 700 

 Seurakuntapalvelujen henkilöstömenot 133 316 138 190 151 570 

 Seurakuntapalvelujen toimintamenot 16 360 26 600 24 000 

 Hiippakunta- ja rovastikuntatapahtumat 36 652 37 450 39 900 

 Medialähetyspäivien henkilöstömenot 1 763 0 0 

 Medialähetyspäivien toimintamenot 21 676 20 000 15 600 

 Hanna-työn henkilöstömenot 12 953 17 930 12 930 

 Hanna-työ sis.konferenssit 13 673 7 700 11 650 

 Radioraamattukoulun henkilömenot 39 076 47 570 44 730 

 Radioraamattukoulun toimintamenot 122 854 88 799 99 014 

 Saadut korvaukset   -11 500 -10 720 

Ulkomaantyön tukitoiminnot yhteensä 963 037 1 052 222 1 080 473 

     

Edellytyspalvelut ja yleishallinto    
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Ed.palvelujen ja yleishallinnon henkilös-
töm. 

273 680 259 290 261 810 

 Ed.palvelujen ja yleishallinnon toimintam. 29 515 30 089 26 700 

Edellytyspalvelut ja yleishallinto yhteensä 303 195 289 379 288 510 

     

Liiketoiminta    

 Lähde-lehden henkilöstömenot 61 777 24 110 8 330 

 Lähde-lehden muuttuvat menot 50 717 11 869 11 800 

 Putiikin henkilöstömenot 10 758 12 750 12 810 

 Putiikin muuttuvat menot 60 749 42 750 43 050 

Liiketoiminnan menot yhteensä 184 001 91 479 75 990 

         

VARSINAINEN TOIMINTA YHT. 3 574 008 3 382 515 3 502 390 

     

SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT    

 Korko- ym. rahoitusmenot 4 898 300 4 600 

 Osakehuoneistojen menot 13 196 7 800 9 120 

SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 18 094 8 100 13 720 

     

MENOBUDJETTI YHTEENSÄ 3 592 102 3 390 615 3 516 110 

     

MUUT MENOT    

 Peruskorjaukset ja muutokset    

 Koneet, kalusto ja atk-ohjelmat   0 0 

                  0 0 0 

         

KAIKKI MENOT YHTEENSÄ 3 592 102 3 390 615 3 516 110 
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LIITTEET 

Liite 1 Sansan hallitus 

 
Tepora Jarno (puheenjohtaja) siviilioikeuden professori, Vantaa 
Eskelinen Kari, kirkkoherra, Nastola 
Hurskainen Mikko, myyntipäällikkö Radio Dei, Hyvinkää 
Immonen-Räihä Pirjo, lääketieteen tohtori/erikoislääkäri, yksikön johtaja, Kaarina 

Koivulahti Juha, vastuukappalainen, Janakkala (2. varajäsen) 
Latvala Piia, kustannustoimittaja, teologian tohtori, Espoo  
Peltonen Susanna, erityisopettaja, lähetyssihteeri, Tammela (1. varajäsen) 
Vasko Timo (varapuheenjohtaja), missiologian dosentti, teologian tohtori, Espoo 

Liite 2 Sansan tukemat kansalliset työntekijät 

 
Kroatia ev. kirkko 
Nenad Hadžihajdić, studioteknikko ja käytännön radiotyön koordinoija 
SAT-7 (Iso-Britannia) 
Nikoo Ordodary, Sat-7 Pars, ohjelmapäällikkö 

SAT-7 (Kypros) 
Parastoo Poortaheri, SAT-7 Pars, lastenohjelmien koordinaattori, juontaja, käsikir-
joittaja 
Venäjä, Inkerin ev.lut.kirkko 
Oksana Dyba, Karjalan rovastikunnan mediakoordinaattori 

Liite 3 Sansan työntekijät, arvioitu tilanne 1.1.2017 

 
Lähetys- ja projektityöntekijät (8) 
Aasia 
Murphy Eila, filosofian tohtori, tutkija, FEBC, Suomi 

Vähäsarja Eeva, luokanopettaja, TWR-Eurooppa, Itävalta  
Vähäsarja Jari, diplomi-insinööri, TWR-Eurooppa, Itävalta 
 
Lähi-itä, Pohjois-Afrikka sekä Etu- ja Keski-Aasia 
Ezzine Marja-Liisa, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja, Al Morsal Ranska 

Tunér Mikael, medianomi, tv-ohjaaja ja -tuottaja, SAT-7 Pars, Suomi 
Rissanen Sirpa, BA, yo-merkonomi, hankehallinto SAT-7, Kypros 
 
Eurooppa 
Braz de Almeida Elina, teologian maisteri, pastori, Kroatian ev. kirkko, Kroatia 

Tapio Raili, diakoni, lähetystyöntekijä (kotimainen työ) 
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Työntekijät kotimaassa (26) 
Auvinen Juha, toiminnanjohtaja   050 593 4715 
Erelä Kristiina, sidosryhmäpäällikkö (toimivapaa)  050 597 8130 

Heinomo Sami, mediatoimittaja   050 564 3512 
Hyövälti Pirjo, kirjanpitäjä, sihteeri   050 564 3541 
Kastepohja Ilkka, mediakehitysjohtaja  0500 540 484 
Kauppinen Merja, mediatuottaja   050 564 3798 
Lankinen Timo, hallintojohtaja   050 400 4320 

Laurell Sirpa, talouspäällikkö   050 564 3831 
Mikkola Helmi, toimistosihteeri    050 564 3511 
Pakkanen Annaleena, tiedottaja   050 437 2155 
Parviainen Riika, johdon assistentti (määräaikainen)  050 4411 859 
Pihlajamaa Marko, henkilöstöjohtaja   050 572 3858 

Punkari Leena, toimitussihteeri    0500 912 631 
Rantamäki Petteri, mediakoordinaattori (määräaikainen) 050 341 5303 
Reuhkala Timo, kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja050 368 8077 
Salo Erkki, varainhankinnan koordinaattori   050 327 3900 
Savuoja Arja, aluepäällikkö    050 437 2154 

Soikkeli Marja, sidosryhmäpäällikkö (kotimainen työ)  050 551 6130 
Tillgren Erja, johdon assistentti, sidosryhmäpäällikön sijainen 050 564 3843 
Tuohisto-Kokko Elina, radioraam.koul. toim. (määräaikainen)  050 564 3837 
Vaittinen Elina, radioraamattukoulun toimittaja (toimivapaa)    
Virtanen Tiina, materiaalikoordinaattori    050 453 4700 

Viuhko Mervi, verkostotoiminnan johtaja   050 551 6180 
Vuohela Merja, palvelukoordinaattori   050 437 2151 
Vuorela Anitta, yhteyspäällikkö    050 448 8009 
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sansa.fi 
 

Sivutoimiset työntekijät kotimaassa (1) 
Hartikainen Anneli, siivooja 
 
Seniorityöntekijät (14) 
Kotimaan julistustyössä sekä määräaikaisissa ulkomaanprojekteissa toimii tällä het-

kellä 14 eläkkeelle siirtynyttä Sansan työntekijää tai Kirkon- ja lähetystyön parissa 
työsuhteessa toiminutta henkilöä. 
 


