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KOHTI TOIVOA  
Toivoa vaikeissa oloissa eläville  
 
Vuonna 2016 veimme toivoa vaikeissa oloissa eläville. Sansan medialähetystyö ulottui alu-
eille, joilla on vaikea elää kristittynä. Vuoden aikana Sansa syvensi medialähetystyötä eri-
tyisesti Aasiassa ja Lähi-idässä vahvistamalla kumppanien voimavaroja.  
 
Vuosi käynnisti Sansan strategiakauden 2016‒2020. Strategian mukaisesti Sansa panosti 
digitaalisen median käytön vahvistamiseen. Kiinassa Sansan tukemaa mobiilisovellusta la-
dattiin miljoonia kertoja. Lähi-idässä ja sieltä Eurooppaan saapuneet pakolaiset kuuntelivat 
ja katsoivat mobiilisovellusten kautta evankeliumia omalla kielellään. SAT-7:n arabiankie-
listen satelliittitelevisio-ohjelmien katsojaluvut puolestaan moninkertaistuivat edellisestä 
tutkimuksesta.    
 
Suomessa Sansa tarjosi seurakunnille tukea maahanmuuttajien opettamiseen ja tietoa eri-
kielisistä mediakanavista heidän tukemisekseen. Sansa toteutti kirkon lähetystehtävää laa-
jojen kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyöverkostojen kautta ja kanssa. Työssä oli mu-
kana satoja vapaaehtoisia.    
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SANSAN VISIO JA ARVOT 
Visio 

Vuonna 2020 Sansa on median digitalisaation ja mobiilikäytön kasvun avulla jakanut toi-
von sanomaa Aasiassa ja Lähi-idässä heille, jotka eivät vielä tai enää tunne Jeesusta Kris-
tusta.  

Sansan näkynä on tavoittaa saavuttamattomia kansoja ja tukea vaikeissa oloissa eläviä kris-
tittyjä median avulla. Aasiassa ja Lähi-idässä asuu suurin osa ihmisistä, jotka eivät vielä 
tunne Jeesusta Kristusta. Suomessa olemme seurakuntien ja niiden jäsenten kumppani 
medialähetystyössä. 

Tehtävämme on kertoa Jeesuksesta Kristuksesta kaikille kansoille uskon syntymiseksi ja 
Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon vahvistumiseksi. Johtavana toiminta-ajatuksena on 
evankeliumin välittäminen kustannustehokkaasti median avulla kansoille, joita on muuten 
vaikea tavoittaa. Kokonaisvaltaisen lähetystehtävän toteutumiseksi teemme medialähetys-
työtä yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa. Jokainen ihminen on 
Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama. Tähän perustuu hänen ihmisarvonsa. Jumalan elä-
mää antava sana avaa median kautta ja Pyhän Hengen voimasta pelastuksen jokaiselle ih-
miselle. 

Arvot 

Sanaan sitoutuminen 

Kolmiyhteinen Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatun sanassa. Olemme olemassa Juma-
lan sanan välittämistä varten. 

Toivon viesti 

Evankeliumi luo toivoa. Suuntaamme työtämme niin, että toivon viesti voi saavuttaa saa-
vuttamattomat ja vaikeissa oloissa elävät ihmiset. 

Usko ja palvelu 

Jeesuksen tarjoama pelastus antaa ihmiselle elämän tarkoituksen. Työmme tavoitteena on 
uskon syntyminen Jeesukseen Kristukseen ja elämä Jumalan yhteydessä. 

Yhteistyö 

Lähetystehtävä on yhteinen. Tarvitsemme työmme toteuttamiseen yhteistyökumppaneita 
kotimaassa ja ulkomailla. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja vastuuseen. 

Avoimuus 

Kerromme avoimesti työmme onnistumisista, haasteista ja tarpeista. Olemme avoin uusille 
toimintatavoille, arvioimme toimintaamme ennakkoluulottomasti ja kehitämme sitä jatku-
vasti. 
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1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 2016 
 
Vuosi 2016 käynnisti Sansan strategiakauden 2016‒2020. Toimintansa 43. vuonna Sansa syvensi 
medialähetystyötä erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä vahvistamalla kumppanien voimavaroja. Vuonna 
2016 veimme toivoa vaikeissa oloissa eläville ja alueille, joilla on vaikea elää kristittynä.  
 
Strategian mukaisesti Sansa panosti digitaalisen median käytön vahvistamiseen alueilla, missä sillä 
on edellytykset tavoittaa suuri joukko käyttäjiä. Esimerkiksi Kiinassa Sansan tukemaa mandariininkie-
listä Baobao-mobiilisovellusta ladattiin 5,5 miljoonaa kertaa.    
  
Sodan ja väkivallan runtelemassa Lähi-idässä puolestaan Sansan tukemien SAT-7:n arabiankielisten 
satelliittitelevisio-ohjelmien katsojaluvut nousivat edellisestä tutkimuksesta 76 prosenttia, ja katsojia 
oli 2016 yli 21 miljoonaa.    

 
Medialähetystyön kohderyhmien ytimeen kautta aikojen kuuluneet maahanmuuttaja- ja pakolaisylei-
söt kasvoivat niin Lähi-idässä kuin Euroopassa. Digitaalinen media on erinomainen keino toteuttaa 
lähetyskäskyä rajattomasti ja kustannustehokkaasti. Sansa tarjosi linkkejä erikielisistä mediasisäl-
löistä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden käyttöön sekä palveli seurakuntia kristinuskon perusasi-
oiden opettamisessa arabian kielellä.   
 
Sansa tuki mediasisältöjä kaikkiaan 39 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa.  Sansan kansainvä-
liset pääkumppanit olivat TWR (Trans World Radio), FEBC International (Far East Broadcasting Com-
pany), SAT-7, Luterilainen maailmanliitto (LML) ja paikalliset luterilaiset kirkot.  
 
Sansa on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon medialähetysjärjestö. Lähetysjärjestön ja kirkon väli-
sellä perussopimuksella sitoudumme kirkon tunnustukseen ja päätöksiin. Toteutamme medialähetys-
työn kautta kirkon lähetyksen peruslinjausta ”Yhteinen todistus”. Toimimme yhdessä kirkon, hiippa-
kuntien, seurakuntien ja muiden lähetysjärjestöjen kanssa. Kaikessa toiminnassamme noudatamme 
kirkon ekumeenisen strategian periaatteita. Sansa on Suomen lähetysneuvoston aktiivinen jäsen ja 

Suomen ekumeenisen neuvoston kumppanuusjärjestö. Kotimaassa Sansan työhön osallistui satoja 
vapaaehtoisia. 

  

2 TYÖ ULKOMAILLA 

Strategiakauden tavoitteiden toteutuminen 

Ulkomaantyössä olemme pyrkineet tuottamaan mediasisältöjä, jotka tavoittavat visiomme mukaisesti 

vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä, ja joita vainotaan ja/tai elävät kaukana muista kristityistä sekä niille, 
jotka eivät enää tai vielä tunne Jeesusta Kristusta. 

Lähi-idän työssä on priorisoitu mm. SAT-7 Parsia, joka tavoittaa iranilaisia kristittyjä. Lähetystyöntekijä 
David Ezzinen televisioidut kotijumalanpalvelukset palvelevat Lähi-idän arabiankielisiä kristittyjä, 
joilla ei ole mahdollisuutta käydä kirkossa. Indonesiassa hindu- ja muslimivaltaisilla alueilla kristityt 
ja kristityksi kääntyvät kokevat usein vihamielisyyttä. Sansa tekee yleisesti mediatyötä, joka tukee 

paikallisia kristittyjä ja korjaa vääristyneitä käsityksiä kristinuskosta.  

Toiminnan painopisteet vuonna 2016: 

 

1. Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi, tutkimme sisältöjä 

ja teimme Kambodžassa ja Intiassa evaluaatioita, joiden tulokset palvelevat työtä 

vuonna 2018. Sansan tukemat ja yhteistyökumppanien toteuttamat ohjelmat olivat 
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miljoonien ei-kristittyjen ihmisen kuultavissa tai katsottavissa radion, television, in-

ternetin tai mobiilisovellusten välityksellä.  

2. Mediateknologian mahdollisuudet ovat käytössä, viemme tarvittavaa mediateknolo-

giaa eri alueille, sen mukaan, miten parhaiten tavoitamme yleisömme. Lähi-idässä  

satelliittitelevisio on kattavin media, joskin mobiili ja internet on vahvassa nousussa. 

SAT-7:n katselijaluvut nousivat 76 % edellisestä tutkimuksesta.  Aasiasta on tullut 

mediankäytön ja sen muutosten veturi. Kiina on mediateknologian kärkimaa, siellä 

97 prosenttia omistaa mobiilipuhelimen. Sosiaalisen median pikakeskusteluohjelma 

WeChat on muodostunut kiinalaisten suosimaksi keskustelufoorumiksi. Sansan tu-

kema mandariininkielinen Baobao-sovellus oli miljoonayleisön käytössä noin 5,5 

miljoonalla latauksellaan. Kuukausittain ladataan yli miljoona eri kristillistä audio-

ohjelmaa tai muuta kristillistä materiaalia. Intian maaseudulla lyhyt- ja keskipitkät 

radioaallot ovat edelleen toimivia kanavia ja tavoittavat ison osan maaseudun ihmi-

sistä.  

3. Yhteistyön syventäminen työn suuntaamisessa, kehitämme englanninkielistä materi-

aaliamme, kehitämme työtapojamme ja kuuntelemme eri kumppaneita, missä myös 

työstä vastaavien aluejako on auttanut. Kumppanit ovat hyvin erilaisia, erikokoisia ja 

toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä. Paikallisen osaamisen kehittäminen on 

tärkeä arvo, jota haluamme edelleen kehittää. 

4. Verkostoja ja vapaaehtoisia, kannustamme edelleen yhteistyökumppaneitamme ver-

kostoitumaan alueellaan. Olemme uutena jäsenenä mukana Luterilaisen maailmanlii-

ton Mekong Mission Forumissa. Indonesiassa toteutui Sansan tuella Far East Broad-

casting Company (FEBC) -Indonesian ja Indonesian luterilaisten kirkkojen yhteinen 

radioevankeliointikoulutus. Koulutukseen osallistui yli 200 teologisen seminaarin 

opiskelijaa ja seurakuntien nuorisotyössä mukana olevaa. 

 

2.1 Intia  

Vuonna 2016 Sansa tuki Intiassa neljää Hanna-työn Naiset toivon lähteellä -radio-ohjemaa (hindi, 

gujarati, orija ja tamili) sekä 11 eri heimokielistä ohjelmaa Gujaratin ja Jharkandin osavaltioissa.  

Heimokieliset ohjelmat tavoittivat lyhyt- ja keskipitkillä aalloilla (AM) suuren osan maaseudun ihmi-

sistä joilla ei ole muita radio-ohjelmia omalla kielellään. Ainoa radio-ohjelma omalla kielellä tekee ne 
tunnetuiksi ja houkuteleviksi kaikille uskonnosta riippumatta. Hanna-ohjelmat tavoittivat isoja kieli-
ryhmiä maaseudulla radion kautta ja kaupungeissa uuden median kautta. Näillä kielillä on myös mui-
den tekemiä radio-ohjelmia, joiden kiinnostavuus löytyy sisällöistä.  

TWR-Intia jatkoi televisio-ohjelmien kuvausta Sansan projektityöntekijän Amarjit Chughin kanssa ja 
kasvatti selkeästi omaa osaamistaan kuvaamalla ohjelmat TWR:n omassa studiossa. Sinun toivosi           
-televisio-ohjelma lähetettiin Intiassa kristillisellä Hyvä uutinen -kanavalla vuoden jokaisena viik-

kona. Ohjelma tavoitti kristittyjä ja ei-kristittyjä, ja ajankohtaiset, intialaista katsojaa koskettavat ai-
heet saivat kiitosta. 

Intian luterilaisten kirkkojen kattojärjestön, UELCI:n viestintähankkeessa tehtiin useilla heimokielillä 

radio-ohjelmia ja koulutettiin uusia tv-vapaaehtoisia tekemään ohjelmia. TWR-Intia oli mukana kou-
luttamassa näissä ohjelmissa. Gurukulin oppilaitoksen studio jatkoi toimintaansa. Studiossa äänitet-
tiin myös musiikkia viidellä kielellä.  
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Lähetys- ja projektityöntekijät 
Marjut ja Amarjit Chugh toimivat Intiassa projektityöntekijöinä TWR-Intian työyhteydessä. Amarjit 
tuotti viikoittaista hindinkielistä televisio-ohjelmaa, jota lähetettiin kristillisellä Shubhsandesh-kaa-
pelikanavalla (Hyvä uutinen). Marjut hoiti tiedotusta Sansaan ja Suomeen sekä avusti televisio-ohjel-
matuotannossa. Heidän toimipisteensä oli TWR-Intian toimisto Delhissä. Chughit palasivat Suomeen 
kesäkuussa ja siirtyivät eläkkeelle elokuussa. Lokakuussa Amarjit teki vielä kuvausjakson Intiassa. Mo-
lemmat tekivät seniorisopimuksen ja jatkavat Sansan esillä pitämistä Suomessa. 
 
TAULUKKO OHJELMIEN KIELISTÄ/HANKKEISTA INTIASSA 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

bhili Janagin Vat evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

dhodia Jeevai Vat evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

gujarati Naiset toivon lähteellä Hanna-työn radio-ohj. TWR-Intia 

hindi Naiset toivon lähteellä Hanna-työn radio-ohj. TWR-Intia 

hindi Aapki Aashaa raamattuopetus-tv-ohj. TWR-Intia 

kharia Jingi Ya Asra evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

kukna Base Goath evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

kurukh Dharme Ohma evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

kutchi Bharpuri Jo Jiyan evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

magahi Jinagi Ka Asra evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

maithili Nav Sandesh evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

mauchi Dhuniya Ujivado evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

mundari Sarde Jiden evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

orija Naiset toivon lähteellä Hanna-työn radio-ohj. TWR-Intia 

tamili Naiset toivon lähteellä Hanna-työn radio-ohj. TWR-Intia 

vasavi Jeevana Khazana evankelioiva radio-ohj. TWR-Intia 

useita Viestivä yhteisö viestintäkoulutushanke UELCI /LML 

 

2.2 Aasia  

Intian lisäksi muualla Aasiassa Sansa tuki kristillistä radio-ohjelmatuotantoa ja kristillisten internet- 
tai mobiilisovellusten tekemistä yhteistyökumppaniensa kautta Indonesiassa, Japanissa, Kam-
bodžassa, Kiinassa, Mongoliassa, Taiwanilla ja Thaimaassa.  

Indonesia on maailman suurin muslimivaltio, mutta myös muilla uskonnoilla on paikallisesti vahva 

asema, esimerkiksi Balin saari on hindulaista aluetta. Sansan tuella FEBC-Indonesia tuotti ja lähetti 
Rukoillaan yhdessä -ohjelmaa kahdesti viikossa Bali Heartline FM -aseman kautta. Tunnin mittaisessa 
puhelinsoitto-ohjelmassa kuuntelijat saavat neuvoja ja rukoustukea erilaisiin elämäntilanteisiin. 
Myös muslimi- ja hindutaustaiset kuuntelijat soittavat ohjelmaan ja pyytävät rukousta. Osa heistä on 
löytänyt uskon Jeesukseen ohjelman ja sen jälkihoitotyön kautta.  

Sansan tuella järjestettiin kaksi FEBC-Indonesian Heartline Academyn radioevankeliointikoulutusta. 

Ensimmäinen suunnattiin FEBC-Indonesian ja Heartline Academyn omalle väelle syyskuussa ja toinen 

marraskuussa yhteistyössä Indonesian luterilaisten kirkkojen kanssa luterilaisten teologisten semi-
naarien opiskelijoille ja seurakuntien nuorisotoiminnassa oleville. Jälkimmäiseen osallistui yli 200 
opiskelijaa ja seurakunnissa toimivaa. Molemmat koulutukset koettiin hyödyllisiksi ja luterilaisten 
kirkkojen evankeliointityötä tukevaksi.  

TWR-Indonesia jatkoi Sansan tuella indonesian- ja jaavankielisten Naiset toivon lähteellä -ohjelmien 
tuottamista. Ohjelmat rohkaisevat ja tukevat sekä kristittyjä että muita uskontokuntia edustavia naisia 
heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Ohjelmissa käsiteltiin naisten elämään liittyviä aiheita, kuten 
terveyttä, tunteita, anteeksiantamusta ja rukouksen merkitystä.  
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FEBC-Japanin tuottama Keikon kirjelaatikko -ohjelma jatkui Sansan tuella. Sielunhoidollisessa ohjel-

massa ohjelman juontaja lukee ja vastaa ohjelmaan lähetettyihin posteihin. Keskeistä ohjelmassa on 
jokaisen kuuntelijan kohtaaminen ja Jumalan rakkauden välittäminen. Kirjeitä saatiin yli 300 kuukau-
dessa ja niihin vastattiin henkilökohtaisesti ohjelmatiimin toimesta.  

FEBC-Kambodžan radioasema Krusa FM jatkoi perheille suunnattujen khmerinkielisten ohjelmien 

tuottamista ja radiointia. Sansan tuella tunnin mittaista Perheen parhaaksi -ohjelmaa lähetettiin ker-
ran viikossa. Ohjelmassa perhetyöhön erikoistunut pastori opettaa kristilliseen avioliittoon ja perhe-
käsitykseen liittyvistä aiheista ja kuuntelijat voivat soittaa ohjelmaan keskustellakseen aiheista. Li-
säksi Krusa FM:n työntekijät pitivät ohjelmaan liittyviä perheseminaaritilaisuuksia kolmessa eri maa-
kunnassa vuoden aikana. Krusa FM radioi myös Sansan tuella TWR:n tuottamaa khmerinkielistä Naiset 
toivon lähteellä -ohjelmaa ja tuottaa sen jatkoksi suoran puhelinsoitto-ohjelman Toivon ilta, jossa 
jatketaan Naiset toivon lähteellä -ohjelman aiheiden käsittelyä. 

Kiinassa Sansan yhteistyökumppanit FEBC ja TWR sekä Taiwanilla Voice of Salvation (VOS) ovat te-
hokkaasti alkaneet hyödyntää uuden teknologian tarjoamia tapoja pitää yhteyttä kuuntelijoihin. Kii-
nalaisista 97 prosenttia omistaa mobiilipuhelimen. FEBC:n tuottamasta mobiilisovellus Baobaosta 
valmistui uudistettu versio. Baobao-applikaatio sisältää useita radio-ohjelmia, joita ladattiin kuukau-
sittain yli miljoona kertaa.  

Toinen strateginen painotus Kiinassa on 3-vuotinen seurakuntien johtajien raamattukoulu, Seminary 

on the Air (SOTA) -koulutus. Etäkoulutuksen tärkeys on ilmeinen maassa, missä uusia seurakuntia syn-
tyy jatkuvasti ja Raamattua tuntevien pappien määrä on vähäinen. 

Sansan tuki jatkui kriisiradiotyölle Indonesiassa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi täydennyskoulu-

tusta jo olemassa oleville paikallisille kriisiradiotiimeille Lampungissa ja Manadossa. Lisäksi Mana-
dossa järjestettiin yksi kouluttajien koulutus (Training of Trainers). Vuodelle 2016 suunniteltu uusi 
pääkoulutustapahtuma siirtyi seuraavaan vuoteen.  

Mongoliassa Sansan tuki kohdistui FEBC-Mongolian radiokanava Wind FM:n työhön kokonaisvaltai-
sesti. Ohjelmatukea sai kolme radio-ohjelmaa: nuorten terveysohjelma, psykologisiin aiheisiin keskit-

tyvä ohjelma ja evankelioiva ohjelma. Nuorten terveysohjelmassa käsiteltiin erityisesti seksuaaliter-
veyttä, päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyviä aiheita. Psykologisen ohjelman aihepiirejä olivat mielen-
terveys, tunnetaidot ja persoonallinen kasvu. Evankelioivassa ohjelmassa tuotiin esiin kristinuskon 
perusasioita mongolialaisessa kontekstissa. Vuoden aikana Sansan tuella kehitettiin myös Wind FM:n 
sosiaalista mediaa, mobiilisovelluksia ja internetpalvelua. 

FEBC-Thaimaan tuottaman Sydänystävä-ohjelman lähetykset jatkuivat Sansan tuella viitenä päivänä 

viikossa ja yhteensä seitsemältä asemalta eri puolilla Thaimaata. Ohjelman tavoitteena on välittää 
toivoa ja kertoa Jumalan rakkaudesta kuuntelijoilleen. Nimensä mukaisesti se pyrkii olemaan ystä-
vänä erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille ja tuomaan rohkaisua ja tukea heille. Ohjelmasi-
sältöön kuuluu mm. kuuntelijoiden esiin tuomien aiheiden käsittelyä, todistuksia ja kertomuksia 
kuuntelijoilta ja raamatunopetusta.  
  
Lähetys- ja projektityöntekijät  
Eila Murphy toimi projektityöntekijänä FEBC-Internationalin työyhteydessä asemapaikkanaan Suomi. 
Eila keräsi tietoa kuuntelijatutkimuksista ja teki niistä yhteenvetoja FEBC:n ja Sansan käyttöön. Lisäksi 

hän toimi kristillisen mediatyön yhteistyöelimen Intersearchin taloudenhoitajana. Vuoden 2016 lo-
pussa Eila aloitti Intiassa merkittävän tutkimuksen Sansan ohjelmien vaikuttavuudesta. Työ jatkuu ja 
raportti valmistuu vuonna 2017.  

Eeva ja Jari Vähäsarja toimivat lähetystyöntekijöinä TWR-Euroopan työyhteydessä Itävallassa. Jari hal-

linnoi Aasiaan ja Lähi-itään suuntautuvia teknisiä projekteja, erityisvastuualueenaan TWR-Euroopan 
SharePoint -systeemin kehittäminen. Eeva toimi TWR-Euroopan Hanna-työn koordinaattorina Euroo-
passa, Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.  Heidän toimipisteensä oli TWR-Euroopan toi-
misto Wienissä. 
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TAULUKKO KIELISTÄ /HANKKEISTA AASIASSA 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

bali Sharing and Prayer perheille suunnattu suora puhe-
linsoitto-ohjelma 

FEBC, Indonesia 

indonesia Radio-ohjelmaopetusta 
teologisiin seminaareihin 

viestintäkoulutushanke FEBC, Indonesia 

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

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

japani Keikon kirjelaatikko evankelioiva radio-ohjelma FEBC, Japani 

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

khmer Toivon ilta suora puhelinsoitto-ohjelma FEBC, Kambodža 

khmer Perheen parhaaksi perhetyön radio-ohjelma ja kou-
lutushanke 

FEBC, Kambodža 

madura AIA esi-evankelioiva radio-ohjelma 
ja multimediajakelu 

FEBC, Indonesia 

mandariini Baobao mobiilisovellus FEBC, Kiina /USA 

mandariini useita esievankelioivia ohjelmia FEBC, Kiina 

mandariini Tian Shi Ye Wei Mien evankelioiva nuorten radio-oh-
jelma 

TWR, Kiina 

mandariini radioseminaari teologista opetusta internetin 
kautta 

TWR, Kiina 

mandariini radiotyö radio-ohjelmatuotantoa Voice of Salva-
tion, Taiwan 

mongoli radiotyö radio-ohjelmatuotantoa ja infra-
struktuurin rakentamista 

Wind FM (FEBC), 
Mongolia 

thai Sydänystävä esievankelioiva radio-ohjelma FEBC, Thaimaa 

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

Lähi-idässä on viime vuosina koettu sotaa, terrorismia ja väkivaltaa. Monen elämästä on kadonnut 

pohja, toivo ja tulevaisuus. Alueella kristilliset kirkot ovat ahtaalla ja yksittäiset kristityt jopa hengen-
vaarassa. Kristillinen todistus on vähäistä. Kristillinen media voi kuitenkin ylittää sellaisia rajoja, jotka 
muuten ovat täysin suljettuja ja saavuttaa niitä, jotka ovat saavuttamattomissa. Vuoden aikana Sansa 
tuki kristillistä radio- ja televisio-ohjelmatuotantoa Lähi-idän, Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afri-
kan alueilla yhteistyökumppaniensa SAT-7:n, SAT-7 Arabicin, SAT-7 Kidsin, SAT-7 Parsin, SAT-7 Türkin 
ja TWR:n kautta. Nikoo Ordodary ja Parastoo Poortaheri jatkoivat Sansan kansallisina työntekijöinä 
SAT-7 Parsin palveluksessa. 

SAT-7 aloitti televisiossa lähetykset vuonna 1996 ja on kasvanut muutamasta tunnista viikossa 24 

tuntia joka päivä lähettäväksi monen kanavan toimijaksi. SAT-7 vietti 2016 huhtikuussa 20 vuotisen 
toimintansa juhlaa Kyproksella. Mukana juhlassa oli myös kaksi Sansan hallituksen jäsentä ja toimin-
nanjohtaja.       

Israelissa Sansa tuki Caspari-keskuksen tuottamaa ja Oasis-median sivuilla näkyvää venäjänkielisille 
juutalaisille suunnattua nettitelevisio-ohjelmaa. Ohjelma painottuu raamatunopetukseen ja opetus-
lapseuttamiseen juutalaisessa kontekstissa. Vuoden aikana on myös kehitetty vuorovaikutusta ohjel-
man katselijoiden kanssa. Sansa tuki myös Netivyah-keskuksen tuottamaa ja TWR:n radioimaa hep-
reankielistä Pelastuksen ääni -radio-ohjelmaa.  

Sansan tuki jatkui Syyriassa ja Jordaniassa tehtävien ja laajemminkin Lähi-idässä kuultavien nuorten 

radio-ohjelmien tuotannolle TWR:n kautta. Syyrialainen tuottajatiimi pystyy samaistumaan nuorten 
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elinolosuhteisiin, ja ohjelmassa käsitellään nuoria ja heidän elämäänsä koskettavia aiheita sodan ja-
loissa. Vaikeiden olosuhteiden keskellä ohjelma kertoo Jeesuksen antamasta toivosta ja merkityk-
sestä elämässä ja rohkaisee nuoria elämässä eteenpäin. 

Myös TWR:n farsinkielinen radio-ohjelmatuotanto jatkui Sansan tuella. Tähän ohjelmaan liittyi useita 

kuuntelijatapaamisia Turkissa ja Armeniassa. 

Turkissa vuosi 2016 oli kaoottinen lukuisten terrori-iskujen, vallankaappausyrityksen ja naapurimaa 
Syyrian tilanteen takia. Lähes kaikki turkkilaiset joutuvat kokemaan levottomuuksien aiheuttamaa ah-
dinkoa. Myös poliittinen ja uskonnollinen ilmapiiri on kiristynyt. Turkinkielinen Naiset toivon lähteellä 
-radio-ohjelmatuotanto jatkui Sansan tuella. Ohjelmat tarjoavat naisille apua mm. avioliittoon, ihmis-
suhteisiin sekä terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Moni kokee yksinäisyyttä. Ohjelman tuottajatiimi 
on tavannut myös Syyriasta paenneita naisia ja perheitä, jotka ovat jääneet tyhjän päälle uudessa 
tilanteessa. 

 

Lähetys- ja projektityöntekijät  
David Ezzine jäi eläkkeelle helmikuun lopussa mutta jatkaa Sansan seniorisopimuksella televisio-oh-
jelmien tekemistä ja osallistui SAT-7 kansainvälisen hallituksen ja toimeenpanevan komitean toimin-
taan. David tuotti vuoden aikana 52 ohjelmaa SAT-7 Arabic  -kanavan käyttöön.  
Marja-Liisa Ezzine jatkoi Sansan lähetystyöntekijänä. Marja-Liisa hoiti televisio-ohjelman projektihal-
lintoa ja osallistui ohjelmien suunnitteluun tuoden siihen erityisesti viestinnällisen osaamisensa. 
Hankkeen tiedotus on myös hänen vastuullaan.  
Mikael Tunér toimi Sansan lähetystyöntekijänä SAT-7 Parsin työyhteydessä Suomesta käsin. Hän oh-
jasi ja tuotti aikuisille suunnattuja farsinkielisiä televisio-ohjelmia. Ohjelmia kuvattiin Närpiössä ja 
Keravalla SAT-7 Parsille. Mikael toimi Kyproksen SAT-7 Pars -tiimissä. Tämän lisäksi hän oli mukana 
Sansan suoratoisto-ohjelmien toteuttamisessa ja videotuotannossa.  
Sirpa Rissanen aloitti SAT-7 työyhteydessä helmikuun alusta 2016. Hänen toimii SAT-7 keskustoi-
mistolla Nikosiassa työtehtävänään kirjoittaa hankesuunnitelmia ja raportteja. 
 

TAULUKKO KIELISTÄ/HANKKEISTA LÄHI-IDÄSSÄ, POHJOIS-AFRIKASSA SEKÄ ETU- JA KESKI-AASIASSA 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

arabia Alan päiväkirja nuorten radio-ohjelma ja jälkihoitotyö TWR, Lähi-itä 

arabia Nuoret sydämellä nuorten radio-ohjelma ja jälkihoitotyö TWR, Syyria 

arabia Jallah ma’ana virtuaalinen kotikirkko -televisio-ohjelma SAT-7 Arabic 

arabia useita  naisille suunnattuja televisio-ohjelmia SAT-7 Arabic 

arabia useita lasten televisio-ohjelmia SAT-7 Kids 

farsi useita aikuisille suunnattuja kristillisiä opetus-
ohjelmia 

SAT-7 Pars 

farsi useita lasten televisio-ohjelmia SAT-7 Pars 

farsi useita nuorten televisio-ohjelmia SAT-7 Pars 

 Zendegieh Tazeh evankelioiva radio-ohjelma TWR-Kanada 

heprea Kol Ha Yeshua evankelioiva radio-ohjelma Netivyah- 
keskus, Israel 

turkki Naiset toivon lähteellä Hanna-työn radio-ohjelma TWR 

turkki useita televisio-ohjelmia SAT-7 Türk 

venäjä raamattuopetusohjelma venäjänjuutalaisille suunnattu netti-tele-
visio-ohjelma 

Caspari-kes-
kus, Israel 

2.4 Afrikka  

Afrikassa Sansan tuki jakaantui Kamerunin evankelis-luterilaisen kirkon radiostudion työhön Luteri-

laisen maailmanliiton kautta sekä Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon radio-ohjelmatuotan-
toon TWR:n kautta.  Afrikassa Sansan tukemat ohjelmat tavoittivat ihmisiä heidän kuuntelemiensa 
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medioiden välityksellä. Afarin-, amharan-, oromon- ja tigrinjankieliset, muslimeille suunnatut evanke-
lioivat radio-ohjelmalähetykset jatkuivat Etiopiassa ja Eritreassa. Maaseudulla ihmisiä tavoittavat 
edelleen lyhytaalloilla kuultavat radio-ohjelmat, vaikka kaupungeissa käytetyin media onkin jo tele-
visio. Kamerunin evankelis-luterilaisen kirkon Studio Sawtu Linjiilan fulfuldenkieliset ohjelmat tavoit-
tivat usein paimentolaisina eläviä fulaneita keskisessä ja läntisessä Afrikassa. Myös fulanien joukossa 
on muslimeja.    

Muslimeille suunnattuja ohjelmia kuunnellaan, mutta kuuntelijat pitävät usein matalaa profiilia ei-

vätkä kerro kiinnostuksestaan kristinuskoa kohtaan oman yhteisönsä keskellä. Usein kristityt elävät 
ahtaalla näillä alueilla. Kristilliset radio-ohjelmat vievät kuitenkin evankeliumia eteenpäin ja antavat 
toivoa kuuntelijoilleen.  
 
TAULUKKO KIELISTÄ/HANKKEISTA AFRIKASSA 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

afar Bushra Radio Dongolo tavoittava radio-ohjelma EECMY /TWR, Etiopia 

amhara lastenohjelma radio-ohjelma EECMY /TWR, Etiopia 

amhara Totuuden tie muslimeille suunnattu evan-
kelioiva radio-ohjelma 

EECMY /TWR, Etiopia 

fulfulde useita radiotyön hanke Studio Sawtu Linjiila /LML 

oromo Totuuden tie muslimeille suunnattu evan-
kelioiva 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 

2.5 Eurooppa  

Sansan historialliset juuret ovat Itä-Euroopan työssä mikä jatkui edelleen mutta laski nyt vuosia sitten 
asetetulle tasolle eli 10%:iin koko Sansan ulkomaantyöstä.  

Sansa tuki vuoden 2016 aikana Kroatiassa radio- ja tv-työtä kroatian kielellä useiden paikallisasemien 

kautta. Ohjelmia tekivät Kroatian evankelisen kirkon työntekijät. Radio-ohjelmat äänitettiin Kutinan 
studiolla ja tv-ohjelmat tv-kanavan työnä Slavonski Brodin kirkolla. Nenad Hadžihajdić jatkoi Sansan 
kansallisena työntekijänä Kroatian radiotyössä ja Kutinan seurakunnassa.  
 
Sansan pitkäaikainen yhteistyö Kroatian evankelisen kirkon kanssa jatkuu edelleen. Kirkon itsenäi-
syyttä ja eri työmuotoja, mm. musiikkityötä, kirjallisuustyötä ja tavoittavaa nuorisotyötä (M18) tuettiin 
kirkon toiveiden mukaisesti.  

Venäjällä tuettiin vuoden aikana Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon viestintätyötä Pietarissa sekä 

rovastikunnallista mediatyötä Karjalan tasavallassa.  Toimintavuonna keskityttiin kirkon perusviestin-
nän hoitamiseen, venäjänkielisen internetpohjaisen viestinnän ja sosiaalisen median kehittämiseen. 
Medianäkyvyyden kannalta merkittävää on vuosia kestänyt hyvä yhteistyö suomenkielisen Kristinus-
kon ABC -televisiohartauksien tiimoilta. Venäjäksi tekstitetyt ohjelmat ovat nähtävissä koko Karjalan 
tasavallan alueella. Oksana Dypa jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä mediakoordinaattorin teh-
tävässä. 

 
Lähetys- ja projektityöntekijät 
Elina Braz de Almeida toimii Sansan lähetystyöntekijänä Kroatiassa Kutinan seurakunnan kirkkoher-
rana. Kroatian kirkko kutsui Sansan senioreista Seija Uimosen sekä Matti ja Tuula Korpiahon lyhytai-
kaiseen vapaaehtoistyöhön, ja he antoivat merkittävän panoksen kirkon työlle. 
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TAULUKKO KIELISTÄ/HANKKEISTA EUROOPASSA 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

kroatia useita hartausohjelmia paikallisradioihin ja  
-televisioon 

Kroatian evankeli-
nen kirkko 

kroatia tuki kirkon työlle useita Kroatian evankeli-
nen kirkko 

suomi Raamattu kannesta 
kanteen 

raamatunopetusradio-ohjelma Sansa 

suomi Kristinuskon ABC hartausohjelmia Venäjän Karjalan  
paikallistelevisioon 

Inkerin Kirkko 

venäjä tuki kirkon työlle kirkon mediatyö Inkerin Kirkko 
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3 MEDIALÄHETYSTYÖHÖN INNOSTAMINEN 

 
Evankeliumi edellä  
Sansan kotimaisen työn tavoitteena on innostaa yhä useampi seurakunta ja suomalainen tukemaan 
medialähetystyötä. Erityisesti uusitun Sansa.fi-sivuston ja muun sähköisen viestinnän tavoittavuus 
kasvoi selkeästi. Vuonna 2016 halusimme kertoa evankeliumia vaikeissa oloissa eläville ihmisille ja 
se välittyi myös jokaiseen toimintoon kotimaassa.  

3.1 Raamattu kannesta kanteen neljännelle kierrokselle  

Raamattu kannesta kanteen (Rkk) -ohjelmaa tuotetaan uskon syntymiseksi ja juurtumiseksi. 2015 
joulukuun lopussa alkoi neljäs kierros. Rkk tarjosi viitenä päivänä viikossa kahden radioasemaver-
koston (Radio Dei, Järviradio) kautta innostavaa raamatunopetusta ja kutsui kuulijoita ottamaan 
paikkansa Jumalan valtakunnan työssä. Ohjelmia tuotettiin 260. Vuoden 2016 uutuutena olivat 

ajankohtaisohjelmat, joissa tunnetut opettajat käsittelivät Raamattua opetuslapseuttavasta näkökul-
masta.  Rkk-ohjelma tavoitti Suomessa viikoittain 100 000–150 000 eri kuuntelijaa. Ohjelmaa radi-
oitiin lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Ohjelma oli kuultavissa myös internetsivujen sekä mobii-
lisovelluksien kautta kaikkialla. Raamattu kannesta kanteen -älypuhelinsovelluksen päivityksen koo-
daustyössä oli mukana kaksi ja uudistetun rkk-sansa.net -sivuston työstämisessä kolme vapaaeh-
toista. Raamatunopetuksia kuunnellaan hyvin aktiivisesti vuoden aikana uusituilta sivustolta. Lähes 
90.000 eri käyttäjää kuuntelee opetuksia runsaasti. Vuoden aikana ladattiin yli 600.000 raamattu-
tuntia. 

3.2 Sansa kutsuu mukaan 

3.2.1 Sansan monikanavainen mediatoimitus aloitti toimintansa    

Viestintä toteutui yhä enemmän monikanavaisesti ja sähköisessä ympäristössä. Pääosassa olivat so-
siaalinen media sekä sansa.fi ja seurakuntalainen.fi -sivustot. Näiden lisäksi viestintää tapahtui 
Lähde-lehden välityksellä, radiossa (Raamattu kannesta kanteen -ohjelma, Medialähetyspäivä-ohjel-

mat, lyhytohjelmat ja mainokset) sekä eri tapahtumien ja vierailujen yhteydessä. Mediatoimituksen 
vahvistuksena toimi vapaaehtoisia erityisesti kirjoittamassa nettijuttuja, kääntämässä vieraskielisiä 
tekstejä suomenkielisiksi ja taittamassa painotuotteita.  
 
Sansan viestinnän tavoitteena oli saada yhä useampi suomalainen osallistumaan medialähetystyö-
hön. Vuoden 2016 tavoitteet olivat: medialähetystyön puolesta rukoilevien joukon kasvu, Sansan 
tunnettuuden lisääminen ja kannattajakunnan löytäminen ydinjoukon ulkopuolelta ja sähköisen 
viestinnän vahvistuminen viestintäketjussa.  
 
Sansa.fi-verkkosivuilla oleva rukousseinä oli yksi yleisimmistä väylistä tutustua sivuihin. Sivujen vie-
railijat julkaisivat rukousseinällä vähintään parikymmentä rukousaihetta päivässä. Esirukoussivu on 
etusivun jälkeen toiseksi suosituin sivu sansa.fi-palvelussa. Rukouskalenteri ilmestyi kahdesti, ke-
väällä ja syksyllä, Lähde-lehden välissä. Siitä otettiin myös irtopainos, jota jaettiin erilaisissa tapah-
tumissa ja jota oli mahdollista postittaa. Kalenteri oli myös tulostettavissa sansa.fi:ssä. 

Mediatoimituksen työn kautta tavoitimme suuremman joukon ihmisiä kuin aikaisemmin. Vuonna 

2016 Sansan tuottama sisältö sosiaalisessa mediassa kasvoi määrässä ja näkyvyydessä. Sansan Fa-
cebook-sivujen tykkääjien määrä nousi 2 722:sta 3 224:ään ja Twitter-seuraajien määrä kasvoi 
166:sta 285:een. Raamatunopetuksia oli kuunneltavana audioina SoundCloudissa. Suosituimpia 
kuunneltiin parisataa kertaa. Luvut ovat edelleen kohtalaisen pieniä, mutta kasvu on selkeää. Ilah-
duttavaa oli, että osa työhön tutustuneista siirtyi nopeasti myös lahjoittajiksi.  

Sansan verkkosivujen istuntojen määrä nousi vuoden loppua kohden hienosti yli 12 000:een istun-
toon joulukuussa, sisältäen myös saman käyttäjän useat istunnot sivustolla. Huimaa kasvua tapahtui 
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myös videotuotannossa sekä videoiden katsojaluvuissa. YouTuben SansaTV-kanavalle ladattiin vuo-
den aikana 17 uutta videota, joista osa oli omaa tuotantoa, osa yhteistyökumppaneiden. Suoria net-
tilähetyksiä olivat Lahjat liikkeelle -seminaari ja Medialähetyspäivät. Näistä tehdyt tallenteet julkais-
tiin lyhyempinä videoina YouTubessa. Lisäksi nettijoulukalenteriin tehtiin kuusi lyhytvideota. Suosi-
tuinta videota (Sansa: Elina Braz de Almeida – Tervetuloa Kutinaan) katsottiin yli 1 000 kertaa, seu-
raavaksi suosituimpia n. 500 kertaa.  

Ristiaalloilla-tiedote julkaistiin kuusi kertaa. Sen välityksellä kiitettiin tukijoita, annettiin hengellistä 
rohkaisua sekä kerrottiin medialähetystyön ajankohtaisista asioista Suomessa ja ulkomailla. 
 
Medialähetyspäiviltä radioitiin kaksi tuntia nauhoitettua ohjelmaa Radio Dein taajuudella. Keväällä 
ja syksyllä oli Radio Deissä Sansan teemaviikko, joista kumpaankin tehtiin 5 x 5 min. lyhytohjelmat. 
Lisäksi tehtiin lukuisia mainoksia mm. keräyksiin, tapahtumiin ja rekrytointiin. 
 

Sansa nyt -tiedote kertoi seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille Sansan ajankohtaisista asi-
oista. Se ilmestyi kolme kertaa.  
 
Lähde-lehti oli osa Sansan kokonaisviestintää ja Sansan jäsenetu. Se oli edelleen myös tilattavissa 
maksullisena, ja sitä jaettiin seurakunnissa. Lehdestä julkaistiin viisi numeroa. Niistä kolme ilmestyi 
20-sivuisena itsenäisenä lehtenä ja kaksi ilmestyi 12-sivuisena Sana-lehden yhteydessä. Lähde-leh-
den tilaajat ja Sansan jäsenet saivat Lähteen lisäksi kaksi kertaa vuodessa myös Sana-lehden, ja 
kaikki Sanan tilaajat saivat kaksi kertaa vuodessa myös Lähde-lehden. Lehtemme lukijoiden määrä 
moninkertaistui (tavoitti molemmilla kerroilla jopa 18 500 henkilöä). Sen toivotaan jatkossa näkyvän 
lisääntyvinä lehden ja Lähetyskauppa Putiikin tilauksina sekä myönteisesti Sansan työssä muutoin-
kin.   

Monimediallisuus toteutui myös Lähde-lehden aineiston osalta. Lehden juttuja julkaistiin varioiden 
Sansa.fi-verkkosivuilla 32 kappaletta. Luvussa on mukana viisi pääkirjoitusta. Lisäksi toimitussihteeri 
kirjoitti Sansa-nettiin kahdeksan juttua. Seurakuntalainen.fi-verkkosivuilla julkaistiin lehdestä kym-
menkunta juttua, joista seitsemän ilmestyi myös Sansan kotisivuilla. Vastaavasti Sansa-netin jutuista 

päätyi jossakin muodossa Lähde-lehteen kuusi. 

3.2.2 Sansa palvelee seurakuntien lähetystyötä 

Kolmiyhteinen Jumala on uskonut lähetystehtävän toteuttamisen kirkolleen ja sen seurakunnille. 
Pohdimme tätä ajatusta Sansan sisällä ja yhdessä seurakuntien kanssa. Kartoitimme seurakuntien 
lähetysstrategioiden sisältöjä ja totesimme, että useilla seurakunnilla lähetystyö sisältyy koko seu-
rakunnan strategiaan tai suunnitelmiin. Tavoitteena on jatkaa pohdintaa yhdessä seurakuntien 
kanssa siitä, miten medialähetystyö näkyy kunkin seurakunnan lähetystyön suunnitelmissa.  
 
Vuoden 2016 päättyessä Sansalla oli yhteensä 220 yhteistyösopimusta 179 seurakunnan tai kappe-
liseurakunnan sekä neljän järjestön kanssa. Tampereen hiippakunnan seurakunnilla on edelleen 
eniten yhteistyösopimuskohteita. 
 
 

Sansan yhteistyösopimukset  2012  2013  2014  2015  2016  

yhteistyösopimuksia 195  213  221  225  220  

sopimukset euroina yhteensä 725 619  821 273  905 255  916 755  931 967  

seurakuntia, joilla sopimus (sis. kappe-
lit)  165  137  171  177  179  

 
Seurakuntapalvelujen toiminnan kautta Sansan työ tulee tunnetuksi seurakunnissa. Seurakuntavie-
railuja tehtiin kertomusvuonna 156 eri seurakunnassa tai kappeliseurakunnassa. Seurakuntavierai-
luja oli yhteensä 387. Vierailujen määrä siis nousi, mutta tavoittavuus laski hieman.  Työntekijöiden 
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ja lähettien rinnalla vierailuja seurakuntiin tekivät seniorityöntekijät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät 
sekä Sansa- ja Hanna-lähettiläät. 
 

Vierailutoiminta seurakunnissa 2012 2013 2014 2015 2016 

Srk-vierailuja eri seura-           

kunnissa ja kappeliseurakunnissa  153 139 139 140 156 

Seurakuntavierailuja yhteensä       359 387 

Tavoitetut henkilöt seurakuntavie-           

railujen ja Medialähetyspäivien kautta 29 289 30 044 27 292 29 055 27 206 
 
Materiaalipalvelua kotisivujen kautta lisättiin. Matkalla missiossa -kirjaa pidettiin esillä. Työn elä-
vöittämiseksi tuotettiin kuuntelija- ja katsojapalautteita nettiin. Seurakuntien kanssa käytiin avain-

henkilöneuvotteluja. Niiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla.  
 
Yhdessä verkostotoiminnan kanssa lanseerattiin MissioRastit-toimintaidea seurakuntien käyttöön. 
Rukouskummi-toiminta eli esirukous Sansan työn ja työntekijöiden puolesta käynnistyi kunnolla 
vuonna 2016 ja mukana oli 78 rukoilijaa.   

3.2.3 Maahanmuuttajatyö  

Sansa koosti linkkilistan yhteistyökumppaneidensa erikielisistä ohjelmista, nettisivuista ja sovelluk-

sista, joita voi seurata myös Suomessa. Listasta löytyy esimerkiksi arabiankielisiä kristillisiä televi-
sio- ja radio-ohjelmia. Linkkilista tehtiin avuksi seurakuntien työntekijöille, jotka ovat usein pako-
laisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa tekemisissä. Sansan työntekijät ja vapaaehtoiset jatkoivat 
linkkilistakortteja. Listan voi myös ladata ja tulostaa sansa.fi-sivustolta.  

Olemme jo pitkään tavoittaneet arabian- ja farsinkielisiä ihmisiä heidän omissa kotimaissaan radion, 
television ja internetin kautta. Voimme tuoda ohjelmia myös maahanmuuttajien ulottuville. Touko-

kuussa avattiin myös Sansa.fi/Hope -sivu, joka palvelee arabian- ja farsinkielisiä turvapaikanhaki-
joita, pakolaisia ja maahanmuuttajia tarjoamalla suoria linkkejä kristillisiin nettisisältöihin. Linkkisi-
vun kautta pääsee parilla klikkauksella seuraamaan kristillisiä radio- ja televisio-ohjelmia sekä lataa-
maan mobiilisovelluksia.  

Marja-Liisa ja David Ezzine tekivät maahanmuuttajatyötä Suomessa. David aloitti työn jo Ranskasta 

käsin, jolloin hän opetti Skypen välityksellä kristinuskon perusteita arabiaksi. Hän on tavannut maa-

hanmuuttajia eri vastaanottokeskuksissa ja kiertänyt seurakunnissa. Kirkkohallituksen toiminnalli-

sen osaston pakolais- ja maahanmuuttajatyön asiantuntijan Marja-Liisa Laihian välityksellä tieto Da-

vidin kielitaidosta ja mahdollisuudesta tavata maahanmuuttajia on levinnyt seurakuntiin laajasti.  

David Ezzine käänsi neljä suomenkielistä saarnaa, jotta arabiankieliset kuuntelijat saattoivat kuulla 
saarnaäänitteen jumalanpalveluksessa tulkkausjärjestelmän kautta. Marja-Liisa Laihia lähetti myös 
David Ezzinen arabiankielisen joulusaarnan kuunneltavaksi moniin seurakuntiin.  

SAT-7 Pars -kanavan lastenohjelmien koordinaattori Parastoo Porthaheri tapasi Suomen vierailullaan 
iranilaisia Raumalla. Lieksassa kohdattiin maahanmuuttajamiehiä Hanna-päivässä ja sen jälkeen ta-
pahtuvassa työssä yhdessä seurakunnan kanssa. Paikallinen lähetystyö ja monikulttuurisuus ovat 
tulleet osaksi suomalaisten seurakuntien arkea.  

3.2.4 Yhteistyö hiippakunnissa  

Sansan yhteistyö hiippakuntien kanssa vahvistui. Sansan aluetapahtumiin osallistuivat hiippakunta-
sihteereistä Jukka Helle ja Sakari Löytty. Asiantuntijat koordinoivat hiippakunnan lähetystyötä ja 
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kansainvälistä diakoniaa sekä tukevat kirkon monikulttuurisuustyötä. Lähetystyön perussopimuksen 
mukaisesti Sansa osallistui kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien palkkaukseen lähes kuudella 
prosentilla (vastaa Sansan osuutta seurakuntien lähetyskannatuksesta). Sansan yhteyshenkilöt ko-
koontuivat myös yhteen jakamaan kokemuksia ja suunnittelemaan tulevaa. Hiippakunnallisessa 
työssä tavoitettiin erilaisten seminaarien kautta 1 313 (854 vuonna 2015) lähetystyöstä kiinnostu-
nutta henkilöä.  
 
Hiippakuntasihteerit ja heidän yhteyshenkilönsä Sansassa olivat: 
Helsingin hpk, Hannu Lätti/Timo Reuhkala  
Espoon hpk, Anssi Almgren/Timo Reuhkala  
Turun arkkihpk, Anssi Nurmi/Marja Soikkeli 
Porvoon hpk, Tomas Ray/Erja Tillgren  
Tampereen hpk, Sakari Löytty/Timo Frilander/Marko Pihlajamaa  
Lapuan hpk, Jukka Jämsén/ Mervi Viuhko  

Mikkelin hpk, Ilkka Hakala/Timo Rosqvist/Timo Lankinen  
Kuopion hpk, Jukka Helle/Arja Savuoja  
Oulun hpk, Matti Laurila/Arja Savuoja 

 
Hiippakuntatyössä olivat avainasemassa Sansan hiippakunnittain nimetyt yhteyshenkilöt. He jatkoi-
vat hyvin alkanutta yhteistyötä kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien kanssa. He myös osallis-
tuivat lähetysjärjestöjen edustajien tapaamisiin ja lähetysseminaareihin sekä verkostoituvat siellä. 
Hiippakunnallisiin tilaisuuksiin pyritään kutsumaan Sansan avainhenkilöitä alueellisesti.   

3.3 Verkostot vahvistavat medialähetystyötä  

  
Sansan vapaaehtoistoimintaa kehitettiin vuoden aikana verkostoksi. Sansan työn vapaaehtoisina 
puolestapuhujina toimivat erityisesti Sansan seniorityöntekijät, kirkon ja lähetyksen seniorityönteki-
jät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät, Sansa- ja Hanna-lähettiläät sekä pienryhmät. 
Verkosto toimi Sansan voimavarana. Lähes kaikki Sansan työntekijät niin kotimaassa kuin ulkomailla 

toimivat yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa ja ohjasivat heitä. Henkilökuntaa varustettiin ja koulu-
tettiin vapaaehtoistoiminnan kysymyksissä tiimifoorumeissa, johtajien kyselytuntien yhteydessä 
sekä työntekijäpäivillä. Työntekijöiden työnkuvissa ja kehityskeskusteluissa huomioitiin vapaaeh-
toisten ohjaamiseen liittyviä asioita.  

3.3.1 Sadat vapaaehtoiset verkostolaisina  

Sansan toiminnan yhteydessä toimi lähes 550 vapaaehtoista ja talkoolaista. Heitä toimi muun mu-
assa pienryhmien vetäjinä ja puolestapuhujina eri yhteyksissä. Sansan vapaaehtoiset postittivat, 
myivät Lähetyskauppa Putiikissa, järjestivät tapahtumia, valokuvasivat, tekivät käännös- ja graafisia 
taittotöitä sekä keräsivät varoja medialähetystyölle. Toimistovapaaehtoisille järjestettiin toista ker-
taa syyskauden alussa starttipäivä. Tampere-maratonilla tempaistiin elokuussa Sansan näkyvyyden 
ja iloisen mielen merkeissä. Mukana oli kaksi neljän hengen joukkuetta, joista puolet oli vapaaehtoi-
sia. Lisäksi oli kannustusjoukkoja. Sansan tunnettavuus kasvoi osaltaan laajan vapaaehtoistoimijoi-
den joukon kautta.  
 

Vapaaehtoistehtävistä on kerrottu vapaaehtoistyo.fi-sivuilla, Sansan FB-seinällä, Twitterissä ja 
sansa.fi-sivuilla. Medialähetys Sanansaattajat oli ensimmäinen kristillinen järjestö, joka lähti vapaa-
ehtoistyo.fi-palveluun mukaan.  
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Pienryhmät ja vapaaehtoiset 2012 2013 2014 2015 2016 

Pienryhmiä yhteensä 150 165 167 172 165 

Uusia pienryhmiä 20 22 14 13 10 

Pienryhmien kustantamia nimikko-ohjelmia 423 424 428 620 601 

Säännöllisesti toimivia vapaaehtoisia noin 400 noin 400 noin 370  noin 380 noin 375 

Säännöllisesti toimivia talkoolaisia  noin 150  noin 150 noin 170  noin 170  noin 175  
 

Pienryhmätoiminta. Pienryhmätoiminnassa tavoitteena oli syventää yhteistyötä ryhmien kanssa. 
Vuoden 2016 lopussa Sansan työn yhteydessä toimi kaikkiaan 165 pienryhmää, joista 93 Hanna-
ryhmiä ja 72 muita ryhmiä. Monet pienryhmäläiset olivat aktiivisesti mukana 14.2. toteutetussa San-
san valtakunnallisessa kirkkopyhässä. Vuoden tavoitteen mukaisesti pienryhmiä rohkaistiin kanta-
maan vastuuta lähetystyöstä omissa seurakunnissaan ja tekemään medialähetystyötä tunnetuksi. 

Pienryhmille lähetettiin vuoden aikana kolme varustamiskirjettä materiaaleineen. Ryhmien jäseniä 
kutsuttiin erityisesti aluetapahtumiin, Medialähetyspäiville ja Lahjat liikkeelle -seminaariin.  
 

Pienryhmien yhteyshenkilöille tehtiin laaja kyselykartoitus. Kyselyn tulos osoitti, että n. 20 pit-
käikäistä ryhmää oli hiipunut. Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä saamaansa materiaaliin ja yh-
teydenpitoon. Esille nousi toive saada entistä monipuolisemmin tietoa ulkomailla tuettavien ohjel-
mien sisällöistä, ohjelmien tekijöistä, jaettavasta materiaalista ja kuuntelijoiden ohjaamisesta seura-
kuntiin. Kolmannes vastanneista koki, ettei saanut riittävästi tukea toimintaansa omasta seurakun-
nastaan. Uudenlaista pienryhmätoimintaa yhdessä seurakuntien työntekijöiden kanssa tulee edel-
leen kehittää, jotta hiipuvien ryhmien tilalle saadaan uusia.  
 
Puolestapuhujat. Vapaaehtoisten verkoston rakentamista jatkettiin. Heitä koulutettiin kotimaassa 
tehtävään alueelliseen työhön. Vuoden lopussa 39 (37 vuonna 2016) vapaaehtoisesta toimi alue-
työntekijänä 10 (15), Hanna-lähettiläänä 16 (12) tai seniorityöntekijänä 13 (10).  Uuden seniorisopi-
muksen solmi kuusi henkilöä, joista eläkkeelle siirtyneitä lähetystyöntekijöitä oli viisi. Seurakuntien 
lähetystyön tukena toimi vuoden lopussa 25 (29 vuonna 2016) Sansa-lähettilästä.  Kaksi vapaaeh-

toisten koulutusviikonloppua järjestettiin Kauniaisissa yhteistyössä Suomen Raamattuopiston 
kanssa.  

3.3.2 Nuoret aikuiset 

Summer Mission School (SMS) eli Lähetyksen kesäkoulu toteutettiin heinäkuussa 2016 ensimmäistä 
kertaa nuorille ja nuorille aikuisille Kroatian Kutinassa. Kesäkoulu kesti kolme viikkoa ja se järjestet-
tiin yhteistyössä Kroatian evankelisen kirkon työyhteydessä toimivan M18-ryhmän kanssa. Mukana 
oli Sansan lähetystyöntekijä Elina Braz de Almeida. Kesäkouluun osallistui Suomesta yhdeksän 
nuorta ja se onnistui hyvin. Syksyn aikana yhteydenpitoa jatkettiin. Kaksi kesäkoululaista on aktiivi-
sesti mukana Sansan toiminnassa vapaaehtoisena. Muut kurssilaiset eivät ole vielä löytäneet tietään 
kiinteästi Sansan työyhteyteen.   
 
Vapaaehtoisten ulkomaan harjoittelujaksojen uusiin kohteisiin oli paljon kiinnostusta. Harjoittelun 
mallintaminen on vielä kesken. Kroatiassa oli kuusi opiskelijaa harjoittelujaksolla sekä yksi vapaaeh-
toinen.  

3.3.3 Hanna-työn verkoston vaikutus kasvoi  

Hanna-työssä yhdistyy sekä ulkomaisen työn tukeminen että kotimaan pienryhmä- ja rukoustoi-
minta. Suomen Hannat tukivat Naiset toivon lähteellä -ohjelmia kahdeksalla kielellä Aasiassa. Työn 
kasvaessa Suomessa tehtiin valmisteluja myös ulkomaisen työn laajentamiseksi. Vuonna 2017 alkaa 
tuki kazakinkieliselle Toivoa naisille -työlle ja Kätketyt aarteet -hankkeelle Itä-Euroopan alueella. 
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Vuonna 2016 Hanna-työ liittyi kiinteäksi osaksi Sansan verkostotoimintaa ja syksyllä Hanna-työryh-
mässä vaihtui vetäjä. Aluetiimejä syntyi kaksi, Pirkanmaalle ja Turun alueelle. Pirkanmaalla aluetii-
min jäsenet ovat tehneet aktiivisesti seurakuntavierailuja ja kertoneet Hanna-työstä. Turun aluetiimi 
aloitti Hanna-leirin valmistelut. 
 

Hanna-työ Suomessa 2014 2015 2016 

Hanna-ryhmiä   85 93 

Uusia ryhmiä  14 11 8 

Rukouskalenterien tilaajia 1286 1390 1554 

Hanna-lähettiläiden määrä 0 12 16 

Hanna-työhön liittyvät seurakuntavierailut 20 27 38 

Yhteistyösopimukset seurakuntien kanssa 26 28 29 

Hanna-fb ryhmä (suljettu)  90 145 

Vuoden loppupuolella TWR päätti, että Project Hannah muuttuu TWR Women of Hope -työksi. Nimi 
päätettiin Suomessa kääntää Toivoa naisille/Hanna-työ. Kansainvälisessä työssä tehdään radio-oh-
jelmia 70 kielellä ja rukouskalenteria 85 kielellä. Rukousverkostoon kuuluu yli 50 000 rukoilijaa.  

3.3.4 Innostavia verkostomatkoja  

Sansan verkostomatkojen kokonaisuutta kehitettiin.  Kaikki suunnitellut visio-, opinto-, ystävä- ja 
yhteistyömatkat toteutuivat. Vuonna 2016 SAT-7 Networksissa Kyproksella mukana Sansasta olivat 
Juha Auvinen, Timo Reuhkala, Mikael Tunér sekä hallituksen jäsenet Timo Vasko ja Tuula Kankkunen 
sekä Tammelan seurakunnan vt. kirkkoherra Juhani Routasalo. Syyskuussa yli kymmenen vuoden 
tauon jälkeen järjestettiin ruskamatka Lappiin Saariselän maisemiin. Matkanvetäjinä toimi Pirjo 
Hyövälti, seniorityöntekijä Salamat Masih sekä Hanna-työn aluetyöntekijä Satu Hauta-aho.  Matkalai-
sia oli 30.  

 

Syksyn ystävämatka Istanbuliin toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Lähetysyhdistys Kylvä-
jän kanssa. Sansasta matkanjohtajana toimi Ilkka Kastepohja ja Kylväjästä Taneli Skyttä.  Lokakuussa 
järjestettiin ensimmäistä kertaa opintomatka yhteisyössä Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa. Se 
suuntautui Lontooseen ja Cambridgeen. KLK:sta asiantuntijaoppaana oli lähetysteologi Jaakko Ru-
sama ja Sansasta Mervi Viuhko. Matkan löydöistä toimitettiin kooste piispoille, dekaaneille ja muille 
kirkon vaikuttajille.  
 
Kroatiassa lähetystyöntekijä Elina Braz de Almeidan työhön tutustumassa kävi vieraita eri seurakun-
nista; nuorten aktioryhmä Toholammin seurakunnasta, nuorten aikuisten missiopiiri Lahdesta, rippi-
kouluryhmä Keski-Lahden seurakunnasta ja opettajien delegaatio DIAK:sta. Lähetystyöntekijä Mikael 
Tunér isännöi Ylöjärven seurakunnan nuorten ja nuorten aikuisten opintomatkaa Kyprokselle. Tutus-
tumiskohde oli SAT-7 Parsin työ. 

3.3.5 Domini-mobiilisovellus verkostoa kasvattamaan  

Domini-mobiilisovellus on kristillistä elämäntapaa tukeva älypuhelimen pienoisohjelma. Se tarjoaa 

modernin tavan olla muuttamassa maailmaa dynaamisen lähetystyön kautta.  Applikaation valmis-
telu aloitettiin. Tavoitteena on verkoston kasvattaminen ja myös nuorempien saaminen mukaan säh-
köisen välineen kautta. Kirkon mediasäätiö myönsi hankkeelle joulukuussa 10 000 € avustuksen. 
Hankkeen valmisteluun lähtivät mukaan Kansan Raamattuseura, NALE-työryhmä (Suomen lähetys-
neuvoston nuorten aikuisten työryhmä), Kirkon lähetystyön keskus ja Tietopiiri Oy.  
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3.4 Tapahtumat 

3.4.1 Medialähetyspäivät Lappeenrannassa ja virtuaalisesti 

Medialähetyspäivät teemalla Elämän aallot järjestettiin 21.−22.5. yhdessä Lappeenrannan seura-

kuntayhtymän kanssa. Paikkana olivat Lappeenranta-sali, Lappeen kirkko ja ympäröivät seurakun-

nan tilat. Virtuaalisesti medialähetyspäiviä seurattiin kuudessa seurakunnassa: Alajärvellä, Fors-
sassa, Järvenpäässä, Kajaanissa, Rovaniemellä ja Vaalassa.  Uudistuneiden Medialähetyspäivien si-
sällössä korostui raamatunopetus ja rohkaisu medialähetystyöhön osallistumiseen. Ohjelmassa kes-
kityimme vaikeissa oloissa eläviin kristittyihin. Sunnuntain piispanmessun toimitti Mikkelin piispa 
Seppo Häkkinen, joka puhui myös medialähetysjuhlassa. 
 
Sansan lähetystyöntekijöistä Elina Braz de Almeida, David ja Marja-Liisa Ezzine, Sirpa Rissanen, Mi-
kael Tunér sekä Eeva ja Jari Vähäsarja olivat puhujina joko paikan päällä tai Skypen välityksellä.  

First Response Radion (FRR) Mike ja Bridget Adams olivat mukana Riparimissiossa sekä esittelivät 
kriisiradiotyötä sunnuntain medialähetysjuhlassa.  Sunnuntaina jalkauduttiin kaikkiin rovastikunnan 
seurakuntiin saarnaamaan. Medialähetyspäivillä kävi 1 800 vierasta ja heitä palveli 46 Lappeenran-
nan vapaaehtoista ja 14 Sansan vapaaehtoista. Vapaaehtoiset musiikin ammattilaiset antoivat myös 
hienon panoksensa päivien ohjelmaan.   

3.4.2 Ystävänpäivän kolehtipyhä ja ekumeeninen lähetyspyhä 

Sansan valtakunnallista kolehtipyhää vietettiin Ystävänpäivänä 14.2.. Lähde-lehtiä jaettiin ja Nau-
hoita ystävä -konseptia käytettiin monen messun yhteydessä. Samana sunnuntaina oli myös Helsin-
gissä Mikael Agricolan kirkossa Sansan vastuulla Tuomasmessu, joka radioitiin Radio Dein välityk-
sellä valtakunnallisesti sekä videoitiin YouTubeen.  14.2. Tuomasmessuvideo oli yksi messusivuston 
kevään katsotuimmista (1 034 näyttökertaa). Videosta kerrottiin myös seurakunnille.  

Ekumeeninen lähetyspyhä 9.10. oli toinen Sansan työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteinen voi-
mainponnistus, jolloin lähdettiin laajasti liikkeelle seurakuntiin. Molempia tapahtumia mainostettiin 
myös Radio Deissä.  

Lähetyspyhinä tavoitetut henkilöt 2016  

Kolehtipyhä 14.2.  2 753  

Ekumeeninen lähetyspyhä 9.10. 1 105  

 

3.4.3 Aluetapahtumissa ja koulutuksilla lahjat liikkeelle  

Vapaaehtoisten aluetyöntekijöiden ja lähettiläiden koulutusviikonloppuja järjestettiin tammikuussa 
ja syyskuussa. Kurssilaisia oli entistä enemmän, koska mukaan kutsuttiin myös Sansa- ja Hanna-lä-
hettiläät. Lahjat liikkeellä -verkostolaisten yhteyspäivä järjestettiin 12.11.2016 Hyvinkäällä. 

Aluetapahtumat toteutuivat seuraavilla paikkakunnilla: Lahti, Kotka, Joensuu (Pielisensuun seura-
kunta) 8.10., Sotkamo ja Kauhava 9.10.2016 (Ely:n kanssa yhdessä). Alueellisiin tapahtumiin kutsut-
tiin seurakuntalaisia useammista lähiseurakunnista. Niihin osallistui 389 henkilöä. 

3.5 Kehittyvä markkinointi, varainhankinta ja Putiikki 

3.5.1 Tapahtumat ja vapaaehtoistyö suuren yleisön ulottuville  

Kutsuimme vuonna 2016 uusia ihmisiä mukaan seurakuntien ja Sansan toimintaan. Lähes joka kuu-
kausi toteutimme tapahtumaan liittyvän mainoksen radiossa, sosiaalisessa mediassa ja sähköpos-
tilla.   
 
Vapaaehtoistyo.fi-palvelu toimi merkittävänä vapaaehtoistehtävien ilmoituskanavana ja sitä kautta 
tuli paljon yhteydenottoja ja noin kymmenen uutta vapaaehtoista lähti toimintaan mukaan.  
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3.5.2 Varainhankinta ja yhdistyksen jäsenet 

Alkuvuoden huonoista talouden näkymistä huolimatta varainhankinta onnistui yli odotusten.  Hyvä 
tulos vahvisti Sansan ulkomaisen työn taloudellista pohjaa usean niukan vuoden jälkeen. Keski-
tyimme sähköiseen varainhankintaan, keräyksiin ja uusien kuukausilahjoittajien löytämiseen. Yksi-
tyislahjoitukset nousivat yli kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  Lahjoittaminen on en-
tistä helpompaa sansa.fi-sivustolla ja lahjoittaminen lähes kaksinkertaistui sivujen kautta. Merkittä-
vää kasvua oli yritys- ja yhteisölahjoituksissa sekä suorissa lahjoituksissa. Kuukausilahjoitussopi-
musten määrä nousi 57 sopimuksella, mutta uusien kuukausilahjoittajien tavoitteeseen ei päästy. 
Kuukausilahjoitussopimuksia oli vuoden lopussa 568.  Kokonaisuudessaan yksityisen lähetyskanna-
tuksen lähes 1,4 miljoonan euron tavoite ylitettiin yli sadallatuhannella eurolla.  
 
Jäsenkampanjoita toteutettiin vuoden aikana kaksi. Sansa-verkostolaisille tarjottiin mahdollisuutta 
liittyä varsinaiseksi jäseneksi ja kannattavia jäseniä etsittiin teemavuoden avauksen yhteydessä. 
Vuoden 2016 päättyessä Medialähetys Sanansaattajilla oli 177 varsinaista jäsentä (145), joista seu-

rakuntajäseniä oli 74 (69). Kannattavia jäseniä oli 770 (809).  

3.5.3 Putiikki 

Lähetyskauppa Putiikki myi kirjoja, kortteja, lahjatavaraa ja äänitteitä sekä Hyvinkään-toimitalosta 
että lähetyskauppa.fi-nettikaupan kautta. Tuotteita pidettiin esillä eri tapahtumissa ja Lähde-leh-
dessä, joka oli edelleen Putiikin merkittävin markkinointikanava. Myös työntekijät ja vapaaehtoiset 
myivät tuotteita. Putiikin tulos laski edelleen hieman edelliseen vuoteen ja oli 10 715 €.  Putiikki oli 
kuitenkin kohtaamisen paikka, ja sen kautta saadaan myös työlle tukijoita. Putiikissa palveli säännöl-
lisesti 10 vapaaehtoista ja lisäksi satunnaisesti 13 henkilöä. Kun lasketaan Sansan omat myyjäista-
pahtumat, niin kaikkiaan Putiikin vapaaehtoisina toimi 25−26 henkilöä.  Matka-Putiikki oli 19:llä 
henkilöllä (15/2015, 17/2014, 9/2013) eri puolella Suomea. 

 

4 TOIMINNAN EDELLYTYKSET 

4.1 Henkilöstö ja vapaaehtoiset yhä tiiviimmin yhdessä 

Suomalainen lähetystyö on kautta aikojen ponnistanut seurakuntien, vapaaehtoisten ja järjestöjen 
vahvasta yhteistyöstä. Vuoden 2016 aikana vapaaehtoiset antoivat arvokkaan panoksen medialähe-
tystyöhön.  

4.2 Henkilöstö Sansan moottorina 

Vuoden 2016 lopussa Sansan palveluksessa oli yhteensä 35 työntekijää (34 vuonna 2015), joista 

34 oli päätoimisia ja yksi sivutoiminen. Päätoimisista työntekijöistä kahdeksan työntekijää oli 
lähetys- ja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä. Lisäksi Sansan työyhteydessä toimi yhdeksän 
seniorityöntekijää.   

Kertomusvuonna laadittiin yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma. 
Työhyvinvointiryhmä kehitti yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa työhyvinvointia. Henkilöstön 
koulutuksen painopiste siirtyi hiljalleen tiimi- ja prosessimallin koulutuksesta vapaaehtoistoiminnan 

koulutukseen. MS Sharepoint -alustan käyttämiseen liittyvää koulutusta jatkettiin. Työyhteisön 
vuosittainen luonto- ja virkistysretki tehtiin syksyllä Kytäjä-Usmin ulkoilualueelle Hyvinkäällä. Näky, 
lepo ja työ -koulutus marraskuussa tähtäsi oman itsensä johtamiseen ja voimavarojen hallintaan. 
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5 TALOUS  
Sansan kokonaistuotot sisältäen lähetyskannatustuotot, jäsenmaksut, korkotuotot, lehti- ja Putiikin 

liikevaihdon ja vuokratuotot ilman sisäistä vuokrajyvitystä vuonna 2016 olivat 3 641 247 euroa 

(2015: 3 583 250 euroa). Tuotot edellisvuodesta nousivat 1,6 prosenttia. Vuoden 2016 talousarvi-

ossa kokonaistuotot oli arvioitu varovaisesti 261 055 euroa pienemmiksi, tulot ylittivät budjetin pe-

räti 7,4 %. Lähetyskannatustuotot olivat 3 496 925 (3 415 710) euroa ja ne nousivat 2,4 prosenttia 

edellisvuodesta huolimatta siitä, että testamenttitulot jäivät 69 816 euroa edellisvuotta pienem-

miksi.  Ilman testamenttituloja lähetyskannatustulot kasvoivat 4,7 %. 

Sansan kokonaiskulut olivat kertomusvuonna 3 290 874 euroa (3 592 821). Kolmen vuoden aikana 

kulut ovat vähentyneet tasaisesti yhteensä 505 965 euroa. Budjetissa kokonaiskulut oli arvioitu 

99 740 € eli 2,9 % suuremmiksi. 

Budjettiin verrattuna kaikki tuotot nousivat 261 055 eurolla ja menot alenivat 99 740 eurolla. Tasa-
painoiseksi laadittuun budjettiin verrattuna toteutuma muodostui kaikki tilinpäätösviennit huomioi-
den 351 093 euroa ylijäämäiseksi. 

 

5.1. Seurakuntien talousarvioavustukset 

Seurakuntien talousarvioavustukset olivat 1 292 213 euroa (1 244 278), kasvua 3,9 %. Talousarvio-
avustuksista 56,5 % perustui nimikkosopimuskohteiden tukemiseen. Muut talousarvioavustukset, 
joita oli 43,5 % annettiin Sansan työlle yleisesti.  

 

5.2. Seurakuntien vapaaehtoinen kannatus 
 
Seurakuntien vapaaehtoinen kannatus, joka käsittää kolehtituotot, muut kuin talousarviopohjaiset 
nimikkosopimustuotot ja seurakuntien suorat lahjoitukset, oli vuonna 2016 yhteensä 574 610 eu-
roa (564 732). Seurakuntien vapaaehtoinen kannatus nousi 1,7 % edellisvuodesta. 

 

5.3. Seurakuntien kannatus yhteensä 
 
Seurakuntien talousarvio- ja vapaaehtoinen kannatus yhteensä oli 1 866 823 euroa (1 809 010), 

jossa on kasvua edellisestä vuodesta 3,2 %. Vuoden 2016 lopussa Sansalla oli seurakuntien ja jär-

jestöjen kanssa 220 (225 / 221 / 213) lähetysyhteistyösopimusta (nimikkosopimusta). Vuoden ai-

kana solmittiin 4 uutta sopimusta. Sopimusten määrä on laskenut seurakuntarakennemuutosten ja 

yhdistymisten vuoksi. Voimassa olevien sopimusten tavoitesumma oli 931 967 euroa (916 555). Ta-

voitetason lievä nouseva suunta sekä sopimusten uusimistoiminta antavat varovaisia myönteisiä 

viitteitä tulevien vuosien kannatuskehityksen suunnalle. 

5.4. Yksityinen vapaaehtoinen kannatus 
 

Yksityinen vapaaehtoinen kannatus ilman testamenttilahjoituksia oli vuonna 2016 yhteensä   

1 488 001 euroa (1 394784). Yksityinen vapaaehtoinen kannatus jatkoi nousuansa, edellisestä vuo-
desta 93 217 euroa eli 6,7 %, vuotta aiemmin nousu oli 61 730 euroa eli 4,6 %. Nousua oli erityi-
sesti ns. suorissa yksityishenkilöiden lahjoituksissa. Talousarviossa oli varovaisesti odotettu yksityi-
sen vapaaehtoisen kannatuksen nousevan 1 353 000 euroon, joten tavoite ylittyi 10 %, 135 000 
euroa. 

Sansan lähetystyöntekijöillä oli omat kannattajaryhmänsä, jotka tukivat lähettien työtä taloudelli-

sesti, henkisesti ja hengellisesti. Yksityiset ihmiset, pienryhmät ja yhteisöt tukivat medialähetystyötä 
ostamalla yhteensä 3036 (3277) radio- ja televisio-ohjelmaa, luvussa on mukana keräysten kautta 
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tulleet lahjoitukset. Näistä pienryhmät kustansivat 601 ohjelmaa ja yksityishenkilöt 2165 (2668) oh-
jelmaa.  Nimikko- ja televisio-ohjelmia, joiden tuen määrä on tyypillisesti 300 euroa, pienryhmät ja 
yksityishenkilöt kustansivat 37. Yhteensä tuetuille ohjelmille kertyi kannatusta 344 370 euroa 
(431 950). Eri pienryhmien lahjoituksista on enemmän tietoa osallistamisen prosessin kertomuk-
sessa. 

Useana vuonna vaa’ankieliasemaan tulojen ja menojen tasapainottamisessa ovat nousseet testa-

menttilahjoitukset. Ne vaihtelevat voimakkaasti ennakoimattomalla tavalla. Vuoden 2016 testa-
menttituotot olivat 142 100 euroa (211 915), jotka ylittivät talousarvion 102 100 eurolla. 

Sansan medialähetystyötä on ollut mahdollista tukea liittymällä ns. kannattavaksi jäseneksi. Kannat-
tavia jäseniä oli vuoden lopussa 770 (809 / 795 / 730), jäsenmaksuja saatiin 26 877 euroa (26 290).  
Varsinaisten jäsenten (103) jäsenmaksuja saatiin 3 875 euroa (2 760). Jäsenseurakuntia oli 74. Ni-
mikkosopimuksen tehneet yhteisöjäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. 

 

5.5. Tuottojen jakaantuminen 
 

 
 

5.6 Kulut 
 
Kokonaiskulut, netottamatta liiketoiminnan tuloja ja menoja, olivat kertomusvuonna 3 290 875 eu-
roa (3 592 821 / 3 608 198 / 3 796 840). Kulut ovat jatkaneet laskemistaan usean vuoden, lasku 
edellisestä vuodesta 301 947 euroa, 8,4 %.  Kulut alittavat budjetoidut kokonaiskulut 99 740 eu-
rolla, 2,9 %. Kulujen laskeminen edellisestä vuodesta johtuu pääasiassa muutoksista Intian, Lähi-
idän ja Pohjois-Afrikan työssä sekä Euroopan lähettien lukumäärästä. Eläkkeelle jääneitä lähettejä ei 

ollut mahdollista täysimääräisesti korvata uusilla. Lisäksi euron ja dollarin välinen vaihtokurssi oli 
kertomusvuonna euromääräisille kustannuksille edullinen.  

 
Kulujen jakaantuminen huomioiden liiketoiminnan nettotulos oli kertomusvuonna seuraava: ulko-
maisen työn kulut 58,8 % (61,0), ulkomaisen työn tukitoiminnan kulut 31,9 % (29,8) ja yleishallin-
non kulut 9,3 % (9,2). 
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5.7. Tase ja toiminnan taloudellinen tulos 
 
Taseen loppusumma 31.12.2016 oli 1 124 816 euroa. Tilikauden tulos muodostui 351 092 euroa 
ylijäämäiseksi (- 9 571), mikä on 9,6 prosenttia kaikista tuloista. Tasetta vahvistamaan omaisuuteen 
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kirjattiin testamenttisaantona asuinhuoneisto Hollolassa. Kertomusvuoden lopussa ei ollut pitkäai-
kaista vierasta pääomaa. Tilikauden päättyessä kassavarat olivat kääntyneet positiiviseksi talouden 
vakiinnuttamissuunnitelman mukaisesti. 
 
5.8. Tukipalvelut 
 
Vuoden 2015 aikana valmiiksi saadun ICT-järjestelmien uudelleen rakentamisen hyödyt tulivat 
esille selkeästi vuonna 2016 uuden toimintatavan ja työkulttuurin myötä. Pilvipohjainen tiedostojen 
tallennus- ja jakamispaikka mahdollistaa mobiili- ja etätyöskentelyn. Vuoden aikana alun haparointi 
vaihtui joustaviksi käytännöiksi lisäten toiminnan tehokkuutta. Suuria ongelmia aiemmin aiheutta-
nut heikko internet-yhteys toimistolta saatiin loppuvuodesta korjatuksi uuden valokuitukaapelin 
asennuksen jälkeen. 
Asiakkuushallintajärjestelmä FONS:n kehittämistä jatkettiin yhteistyössä Tietopiiri Oy:n kanssa uusia 
toiminnallisuuksia suunnittelemalla ja käyttöönottamalla. 

IT-kumppani Office Managementin kanssa yhteistyömuodot vakiintuivat niin konekannan kuin oh-
jelmallisten ongelmien ratkaisemisessa. Etäpalvelukonsepti osoitti kyvykkyytensä nopeutena ja kus-
tannustehokkuutena. 
Toimitilojen kuntoa ylläpidettiin jatkuvalla pienkorjaustoiminnalla. Vuoden aikana ei kiinteistöä kor-
jattu merkittävästi.  

 
Toimistopalvelut huolehtivat henkilövaihdoksesta huolimatta katkeamattomasti lukuisten käytän-
nöllisten asioiden hoitamisen lisäksi mm. asiakkuudenhallintajärjestelmä FONS:n pääkäyttäjyydestä, 
rekisterien ylläpidosta ja käyttämisestä.  
 
 
5.9. Tulevaisuuden näkymiä taloudesta 
 
Tulevaisuuteen liittyy monia epävarmuustekijöitä, jotka säteilevät myös välittömästi tai välillisesti 
Sansan talouteen: maailmanpolitiikka, Suomen työllisyyden ja verotuksen kehittyminen, kirkon jä-

senten lukumäärä ja seurakuntien verotulojen kehitys, yksityishenkilöiden taloudellinen asema. Ta-
loudenhoidossa riskien hallinta, seuranta ja raportointi ovat entistä tärkeämmässä asemassa. Talou-
dellisten rakenteiden tulee mahdollistaa joustavuus, mikä on varsin haasteellista toteuttaa toimin-
taa turvaavalla tavalla. 

 
Talousarviossa 2017 on tulo- ja meno-odotukset tasapainotettu. Edellisen vuoden ylijäämä mahdol-
listaa pienet menolisäykset talousarvioon ja siten varautumisen alijäämäiseen tulokseen 2017. Lä-
hetyskannatustulojen arvioidaan nousevan 3 375 000 euroon, kun vuoden 2016 toteuma on 3 497 
000 euroa. Erittäin suuri merkitys taloudelle on testamenttituloilla, jotka vaihtelevat suuresti ja ovat 
vaikeasti ennustettavissa.  Epävarmuudesta huolimatta talousarvio sisältää testamenttituloja aikai-
sempien vuosien toteutuman perusteella arvioituna. 

 
Hieman yli puolet lähetyskannatuksesta arvioidaan saatavan seurakunnilta. Määrän arvioidaan pysy-
vän jokseenkin entisellä tasolla huolimatta seurakuntien kiristyvän talouden aiheuttamista paineista 
leikata kaikkia, myös lähetykseen suunnattuja varoja. Yksityisen lahjoittamisen arvioidaan kasvavan 
tehostuneen varainhankinnan avustamana, vaikka tiedostamme haasteet kiristyneen taloudellisen 

tilanteen takia ja muiden lähetysjärjestöjen myös tehostaessa varainhankintaansa. Myös talouden-
hoidossa uskomme, että Kaikkivaltias Jumala ohjaa tahtonsa mukaisesti lahjoittajien sydämiä ja lom-
pakoita kulloisenkin tilanteen mukaan evankeliumin sanoman julistamiseksi niille, jotka sitä kipeästi 
kaipaavat. 
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6 LOPPUYHTEENVETO 

Sansan strategiakauden 2016–2020 ensimmäinen toimintavuosi antoi hyvän sysäyksen kauden ta-
voitteiden toteuttamiseen niin ulkomaisten kuin kotimaisten yhteistyökumppanien kanssa. Työn yti-
messä on Kristus-keskeisen evankeliumin välittäminen yhä uusien ihmisten ulottuville heille sopi-
van ja arkipäivässään tutun median välityksellä. Digitalisoituva media monipuolistaa mahdollisuuk-
sia myös vaikeissa oloissa olevien tavoittamiseen toivon sanomalla. Tämä on osoittautunut todeksi 
erityisesti miljoonien pakolaiseksi joutuneiden keskuudessa sekä alueilla, missä on vaikea elää kris-
tittynä. 

Kumppanuuksien syventämisessä ja verkostojen vahvistamisessa Sansa on strategian tavoitteiden 
mukaisesti ottanut askeleita, jotka lisäävät työn tehokkuutta ja suuntaamista sinne, missä tarve on 
suurin. Painopiste on siirtynyt Euroopasta Aasiaan ja Lähi-itään. Tulevina vuosina työtä edelleen ar-
vioidaan ja kehitetään kumppaneita kuunnellen ja yhteisiä voimavaroja vahvistaen Jumalan valta-

kunnan tulemiseksi kaikkien kansojen keskuuteen.         
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7 TILINPÄÄTÖS 

 

 

TASE  

Medialähetys Sanansaattajat ry

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015

Pysyvät vastaavat

       Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 160 614,59 167 306,86

Koneet ja kalusto 29 591,05 190 205,64 34 237,24 201 544,10

       Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 72 844,75 17 718,75

Osakehuoneistot 550 251,81 623 096,56 489 252,68 506 971,43

Vaihtuvat vastaavat

        Vaihto-omaisuus

Kirja-, kasetti- ja korttivarasto 28 806,22 35 777,77

        Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 4 964,68 7 634,03

Muut saamiset 16 737,24 20 926,22

Siirtosaamiset 78 993,32 100 695,24 59 682,22 88 242,47

        Rahoitusarvopaperit 38 266,29 38 212,92

        Rahat ja pankkisaamiset 143 746,55 39 031,20

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 124 816,50 909 779,89

VASTATTAVAA

Oma pääoma

          Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 426 231,52 435 802,72

          Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä ( - ) 351 092,65 777 324,17 -9 571,20 426 231,52

         

Vieras pääoma

          Lyhytaikainen

Ostovelat 136 357,53 164 077,11

Muut lyhytaikaiset velat 27 270,23 127 835,69

Siirtovelat 183 864,57 347 492,33 191 635,57 483 548,37

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 124 816,50 909 779,89
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TULOSLASKELMA

Medialähetys Sanansaattajat ry

1.1.2016-31.12.2016 1.1.2015-31.12.2015

VARSINAINEN TOIMINTA

ULKOMAINEN TYÖ

LÄHETYSKANNATUSTUOTOT

Seurakuntien talousarviomäärärahat 1 292 212,71 1 244 277,88

Vapaaehtoinen kannatus 2 062 611,74 1 959 516,93  

Testamentit 142 100,07 3 496 924,52 211 915,78 3 415 710,59

KULUT

Toimintakulut ja avustukset -1 210 515,51 -1 336 729,94

Henkilöstökulut -674 975,50 -1 885 491,01 -787 044,96 -2 123 774,90

ULK.TYÖN TUKITOIMINNOT KOTIMAASSA

 Toimintakulut -442 070,31 -469 128,55

Henkilöstökulut -587 588,26 -1 029 658,57 -493 908,12 -963 036,67

YLEISHALLINTO

TUOTOT

Putiikin vuokra 720,00 720,00 720,00 720,00

KULUT

Toimintakulut -269 457,13 -282 405,28

Henkilöstökulut -256 735,98 -273 680,36

Poistot -16 224,85 -19 942,41

Siirto muille toiminnanaloille 257 113,64 -285 304,32 272 112,92 -303 915,13

LIIKETOIMINTA

TUOTOT 82 537,45 82 537,45 109 800,77 109 800,77

KULUT

Toimintakulut -47 235,75 -111 466,38

Henkilöstökulut -30 121,03 -77 356,78 -72 534,32 -184 000,70

      VARSINAISEN TOIM. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 302 371,29 -48 496,04

VARAINHANKINTA

TUOTOT

Jäsen- ja kannatusjäsenmaksutuotot 30 752,00 30 752,00 29 050,00 29 050,00

     TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 30 752,00 29 050,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT 31 033,22 27 968,96

KULUT -13 063,86 17 969,36 -18 094,12 9 874,84

     TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 17 969,36 9 874,84

TILIKAUDEN TULOS 351 092,65 -9 571,20
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TILINPÄÄTÖKSEN  LIITETIEDOT

Medialähetys Sanansaattajat ry

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen 1753/2015 pienyrityssäännösten mukaisesti

2016 2015

Vastuut

Leasing-sopimus Canon IRC5240i ja Canon IRC2380i 8 432,00 14 384,00

kopiokoneista Siemens Financial Services kanssa

31.5.2018 asti, 17 kk x 496 €

Etueläkevakuutukset nro 485-0000091645 ja 25 416,70 27 927,26

nro 485-0000091646/ LähiTapiolan kanssa

vastuu irtisanomistilanteessa 3kk

Tietopalvelun toimitussopimus TP Fons 9 986,00 9 925,00

Tietopiiri Oy:n kanssa

irtisanomisaika 3 kk

Luottosopimus FI70 5062 0320 1091 21, 250 000,00 250 000,00

23.12.2013/Keski-Uudenmaan Osuuspankki

Kiinnityksen kohde: kiinteistö, tunnus 106-9-826-11

Hyvinkää, 9 kaupunginosa Sahanmäki, kortteli 826, 

tontti 11

Panttikirjat 12.01.2001/238-239, 2kpl á 6 700 €, yht. 13 400 €

Panttikirja 12.01.2001/240. 11 700 €

Panttikirjat 12.01.2001/241-242, 2 kpl á 16 800 €, yht. 33 600 €

Kiinnitykset 31.12.2013/422724 ja 422741,  2 kpl á 100 000 €, yht. 200.000 €, 

Yleispanttaussitoumus/Keski-Uudenmaan Osuuspankki

Asunto Oy Hyvinkään Sähkökatu 34, Hyvinkää, osakkeet 810-891

Leasing-sopimus HP-tietokoneista ja Sophos-palomuurista, 26 730,36 34 190,40

Abuba Wlan, Siemens Financial Services AB:n kanssa

31.1.-30.6.2019 asti

Palvelusopimusvastuut Ohjelmistopilvi 66, oma-asiantuntijapalvelu 13 076,00 35 492,00

8 h/kk sekä O365 Office Management Oy:lle 1.8.2017 asti

19 kk x 1.868 €
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Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien sijoitukset osakehuoneistosijoituksia lukuun ottamatta on arvostettu käypään markkina-arvoon.

samoin kuin rahoitusomaisuuteen kuuluva OP-eurorahasto.

Käypä markkina-arvo perustuu Keski-Uudenmaan omaisuusotteeseen 31.12.2016.

Rahoitusvälineiden yhteenlaskettu käypä arvo 31.21.2016 on seuraava:

Osakkeet 62 184,25 euroa

Rahastot 38 266,29 euroa

JVK-lainat 10 660,50 euroa

Yhteensä 111 111,04 euroa

Rahastovälineiden arvonmuutos +544,37 euroa on kirjattu tuloslaskelman rahoitustoimintaan.

Osakehuoniestosijoitukset on arvostettu hankintahintaan eli joko huoneiston ostohintaan tai testamentilla 

saatujen huoneistojen osalta perunkirjaan merkittyyn arvoon. Huoneistojen arvoa on korotettu vuosittain

maksettujen pääomavastikkeiden määrällä.

TILINPÄÄTÖKSEN  LIITETIEDOT

Medialähetys Sanansaattajat ry

2016 2015

Palkat ja henkilösivukulut

Kotimaan työntekijöiden palkat 862 649,47 859 375,98

Henkilösivukulut 274 644,25 268 570,57

Lähettien palkat 325 813,16 392 016,57

Henkilösivukulut 67 958,81 107 204,64

Palkat yhteensä 1 188 462,63 1 251 392,55

Henkilösivukulut yhteensä 342 603,06 375 775,21

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana: 31,15

Kotimaassa syntyneet toiminnan edellytyksiä ylläpitävät ja hallinnolliset kustannukset ilman henkilökustannuksia on 

jyvitetty aiheuttamisperiaatteen muakisesti ulkomaisille toiminnoille 30%, kotimaan toiminnoille 60% ja

edellytyspalveluille 10%.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 
Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenille 

 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Medialähetys Sanansaattajat ry:n (Y-tunnus 0202008-0) tilinpää-

töksen tilikaudelta 1.1.—31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetie-

dot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toi-

minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laa-

timista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin 

kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippu-

mattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 

jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimus-

ten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-

tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suo-

messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 

lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se 

katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai vir-

heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toi-

mintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuu-

teen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laa-

ditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta 

lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuu-

tena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintar-

kastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 

mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastusta-

van mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäy-

töksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä 

voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-

päätöksen perusteella. 
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Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista 

harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

 

 Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen 

olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vas-

taavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen 

määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäy-

töksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski 

siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärin-

käytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä 

jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

 Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvon-

nasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkas-

tustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausun-

non yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

 Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä 

johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuulli-

suutta. 

 Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 

perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkas-

tusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olo-

suhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 

yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epä-

varmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan 

huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epä-

varmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-

semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun ti-

lintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 

siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa. 

 Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, 

yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perus-

tana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laa-

juudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mah-

dolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuk-

sen aikana. 

Hyvinkäällä 20. päivänä huhtikuuta 2017 

 
Kari Lydman Antti Miettinen 

KHT     HT 
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Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistaminen 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 Mediahankkeet  

INTIA  

Kieli Ohjelman nimi ja/tai työmuoto, tuottaja ja kohdealue 

bhili Janagin Vat, evankelioiva radio-ohjelma, TWR, Intia  

dhodia Jeevai Vat, evankelioiva radio-ohjelma, TWR, Intia  

gujarati Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelma, TWR Intia  

hindi Aapki Aashaa evankelioiva tv-ohjelma, TWR, Intia  

  Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelma, 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 lähteellä -radio-ohjelma, TWR Intia  

tamili Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelma, TWR, Intia  

vasavi Jeevana Khazana, evankelioiva radio-ohjelma, TWR, Intia  

 

AASIA 

Kieli Ohjelman nimi ja/tai työmuoto, tuottaja ja kohdealue 

bali Rukoillaan yhdessä, radio-ohjelma perheille, FEBC, Indonesia  

indonesia Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelma, TWR, Indonesia  

 Kriisiradio, matkalaukkuradioiden varustaminen ja koulutus,  

 FRR, Indonesia 

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

japani Keikon kirjelaatikko, evankelioiva radio-ohjelma, FEBC, Japani   

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

  Toivon ilta, suora puhelinsoitto-ohjelma, FEBC, Kambodža 
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Perheen parhaaksi, perheille suunnattu radio-ohjelma, FEBC,             

Kambodža 

madura esievankelioiva radio-ohjelma ja multimediajakelu, FEBC, Indonesia  

mandariini Baobao, mobiilisovellus, FEBC, Kiina 

  Avoimin silmin, evankelioiva nuorten radio-ohjelma VOS/ TWR, Kiina 

  SOTA, radioseminaari, TWR, Kiina  

  esievankelioivia internet-ohjelmia, FEBC, Kiina 

mongoli radiotyö, FEBC, Mongolia  

thai Sydänystävä, esievankelioiva radio-ohjelma, FEBC, Thaimaa  

 

LÄHI-ITÄ, POHJOIS-AFRIKKA SEKÄ ETU- JA KESKI-AASIA 

Kieli Ohjelman nimi ja/tai työmuoto, tuottaja ja kohdealue 

arabia Alan päiväkirja, nuorten radio-ohjelma ja jälkihoitotyö, TWR, Lähi-itä 

  Kotijumalanpalvelus tv-ohjelma, SAT-7 Arabic, Pohjois-Afrikka 

  naisille suunnattuja tv-ohjelmia, SAT-7 Arabic, Egypti ja Lähi-itä  

  lasten tv-kanava, SAT-7 Kids, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka  

  Nuoret sydämellä, nuorten radio-ohjelma ja jälkihoitotyö, TWR, Syyria  

farsi aikuisille suunnattuja kristillisiä opetusohjelmia, SAT-7 Pars, Iran  

  lasten tv-ohjelmia, SAT-7 Pars, Iran 

  nuorten tv-ohjelma, SAT-7 Pars, Iran 

  Zendegieh Tazeh, evankelioiva radio-ohjelma, TWR, Iran  

heprea Kol Ha Yeshua, evankelioiva radio-ohjelma, Netivyah-keskus/ Israel 

turkki Naiset toivon lähteellä -radio-ohjelma, TWR, Turkki 

tv-kanavatuotanto, SAT-7 Türk, Turkki 

venäjä  Sana Jerusalemista, venäjänjuutalaisille suunnattu nettitelevisio-oh-

jelma, Caspari-keskus/Oasis-media, Israel  

     

AFRIKKA  

Kieli Ohjelman nimi ja/tai työmuoto, tuottaja ja kohdealue 

afar Bushra Radio Dongolo, muslimeille suunnattu evankelioiva radio-oh-
jelma, Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko, Etiopia, Djibouti, 
Eritrea, Somalia 

amhara lasten radio-ohjelma, Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko, 

Etiopia 

Totuuden tie, muslimeille suunnattu evankelioiva radio-ohjelma, Etio-

pian evankelinen Mekane Yesus -kirkko, Etiopia 
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fulfulde eri tyyppisiä radio-ohjelmia, Kamerunin evankelis-luterilainen 

kirkko/Radio Sawtu Linjiila, Länsi-Afrikka 

oromo Totuuden tie, muslimeille suunnattu evankelioiva radio-ohjelma, Etio-

pian evankelinen Mekane Yesus -kirkko, Etiopia 

tigrinja evankelioivia nuorille ja naisille suunnattuja radio-ohjelmia, Eritrean 
evankelis-luterilainen kirkko, Eritrea 

 

EUROOPPA  

Kieli Ohjelman nimi ja/tai työmuoto, tuottaja ja kohdealue 

kroatia radiohartaus, Kroatian ev. kirkko, Kroatia  

  tv-hartaus, Kroatian ev. kirkko, Kroatia  

suomi Raamattu kannesta kanteen, raamatunopetusradio–ohjelma, Sansa, 
Pohjoismaat/Suomi  

 venäjä tv-hartauksia, Venäjän-Karjalan televisio, Karjala/Venäjä 

  mediatyö, Inkerin ev.lut. kirkko, Venäjä 

 

LIITE 2 Hallitus ja henkilökunta 
 
Sansan hallitus  
Tepora Jarno (puheenjohtaja), siviilioikeuden professori, Vantaa  
Eskelinen Kari, kirkkoherra, teologian maisteri, Nastola 
Hurskainen Mikko, myyntipäällikkö, BBA, Hyvinkää 

Immonen-Räihä Pirjo, lääketieteen tohtori/erikoislääkäri, yksikön johtaja, Kaarina 
Kankkunen Tuula, diakoni, lähetyssihteeri, Vihti (1. varajäsen) 
Koivulahti Juha, vastuukappalainen, teologian maisteri, Janakkala (2. varajäsen) 
Latvala Piia, kustannustoimittaja, teologian tohtori, Espoo 
Vasko Timo (varapuheenjohtaja), missiologian dosentti, teologian tohtori, Espoo 
 
Sansan tukemat kansalliset työntekijät 
 
Kroatia 
Hadžihajdić Nenad, studioteknikko ja käytännön radiotyön koordinoija 
 
SAT-7 (Kypros) 
Ordodary Nikoo, SAT-7 Pars, apulaisjohtaja, ohjelmakoordinaattori 
Poortaheri Parastoo, SAT-7 Pars, lastenohjelmien koordinaattori, juontaja, käsikirjoittaja 
 
Venäjä 

Dyba Oksana, Karjalan rovastikunnan mediakoordinaattori  

 
Lähetys- ja projektityöntekijät (8) 
 
Aasia  
Murphy Eila, tutkija, filosofian tohtori, FEBC, Suomi  
Vähäsarja Eeva, luokanopettaja, TWR-Europe, Itävalta   
Vähäsarja Jari, diplomi-insinööri, TWR-Europe, Itävalta 
  



 

VUOSIKERTOMUS 2016  

   

Toivoa vaikeissa oloissa eläville 35 

Lähi-itä, Pohjois-Afrikka sekä Etu- ja Keski-Aasia  
Ezzine Marja-Liisa, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja, Studio 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 (kotimaan jaksolla)  050 463 8272 
 
Työntekijät kotimaassa vuoden 2016 lopussa (26)  
Auvinen Juha, toiminnanjohtaja, päätoimittaja     050 593 4715   
Erelä Kristiina, sidosryhmäpäällikkö, ulkomainen työ (toimivapaa) 050 597 8130 
Hauta-aho Satu, Hanna-työn ohjaaja (määräaikainen) 050 547 2855 
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) 050 441 1859  
Pihlajamaa Marko, henkilöstöjohtaja     050 572 3858  
Punkari Leena, toimitussihteeri      0500 912 631  
Rantamäki Petteri, mediakoordinaattori (määräaikainen)  050 341 5303  
Reuhkala Timo, kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja 050 368 8077 
Salo Erkki, varainhankinnan koordinaattori 050 327 3900  
Savuoja Arja, aluepäällikkö      050 437 2154  
Soikkeli Marja, sidosryhmäpäällikkö, kotimainen työ 050 551 6130  

Tillgren Erja, va. sidosryhmäpäällikkö, ulkomainen työ 050 564 3843   
Tuohisto-Kokko Elina, radiotoimittaja (määräaikainen) 050 564 3837 
Vaittinen Elina, radiotoimittaja (toimivapaa) 
Virtanen Tiina, materiaalikoordinaattori      050 453 4700  
Viuhko Mervi, verkostotoiminnan johtaja    050 551 6180  
Vuohela Merja, palvelukoordinaattori     050 437 2151  
Vuorela Anitta, yhteyspäällikkö, seurakuntapalvelut       050 448 8009  
 
sähköpostit etunimi.sukunimi@sansa.fi 
 
Sivutoiminen työntekijä kotimaassa  
Hartikainen Anneli, siivooja  

 

LIITE 3 Sansan seurakuntajäsenet 2016 
 

Akaan seurakunta  Akaa 

Alavuden seurakunta  Alavus 

Anjalankosken seurakunta  Anjalankoski 

Espoonlahden seurakunta  Espoo 

Eurajoen seurakunta  Eurajoki 

Forssan seurakunta  Forssa 

Hankasalmen seurakunta  Hankasalmi 
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Harjavallan seurakunta  Harjavalta 

Hartolan seurakunta  Hartola 

Hattulan seurakunta  Hattula 

Heinolan seurakunta  Heinola 

Hollolan seurakunta  Hollola 

Hyvinkään seurakunta  Hyvinkää 

Imatran seurakunta  Imatra 

Jalasjärven kappelisrk  Jalasjärvi 

Jokioisten seurakunta  Jokioinen 

Joutjärven seurakunta  Lahti 

Juvan seurakunta  Juva 

Keminmaan seurakunta  Keminmaa 

Kempeleen seurakunta  Kempele 

Korson seurakunta  Vantaa 

Kotkan seurakunta  Kotka 

Kouvolan seurakunta  Kouvola 

Kuopion Alavan seurakunta  Kuopio 

Kurikan seurakunta  Kurikka 

Kymin seurakunta  Kymi 

Laihian seurakunta  Laihia 

Lapinlahden seurakunta  Lapinlahti 

Lappeen seurakunta  Lappeenranta 

Lappeenrannan seurakunta  Lappeenranta 

Leppävaaran seurakunta  Espoo 

Leppävirran seurakunta  Leppävirta 

Lieksan seurakunta  Lieksa 

Lohjan seurakunta  Lohja 

Merikarvian seurakunta  Merikarvia 

Mikkelin tuomiokirkkosrk  Mikkeli 

Muuramen seurakunta  Muurame 

Mänttä-Vilppulan seurakunta  Mänttä 

Mäntyharjun seurakunta  Mäntyharju 

Naantalin seurakunta  Naantali 

Nokian seurakunta  Nokia 

Nurmijärven seurakunta  Nurmijärvi 

Olarin seurakunta  Espoo  

Oulaisten seurakunta  Oulainen 

Oulun tuomiokirkkosrk  Oulu 

Outokummun seurakunta  Outokumpu 

Paltamon seurakunta  Paltamo 

Pieksämäen seurakunta  Pieksämäki 

Pielisensuun seurakunta  Joensuu 

Pitäjänmäen seurakunta  Helsinki 

Porin Teljän seurakunta  Pori 
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Punkalaitumen seurakunta  Punkalaidun 

Pälkäneen seurakunta  Pälkäne 

Rantakylän seurakunta  Joensuu 

Rautjärven seurakunta  Rautjärvi 

Riihimäen seurakunta  Riihimäki 

Sastamalan seurakunta  Sastamala 

Savonlinnan seurakunta  Savonlinna 

Sievin seurakunta  Sievi 

Siilinjärven seurakunta  Siilinjärvi 

Soinin seurakunta  Soini 

Sotkamon seurakunta  Sotkamo 

Sysmän seurakunta  Sysmä 

Säkylä-Köyliön seurakunta  Säkylä 

Tampereen eteläinen seurakunta      Tampere  
Tampereen tuomiokirkkosrk     Tampere  

Tapiolan seurakunta  Espoo  

Toholammin seurakunta  Toholampi  

Toivakan seurakunta  Toivakka  

Turun Martinseurakunta  Turku  

Vaara-Karjalan seurakunta  Joensuu  

Vihdin seurakunta  Vihti  

Virtain seurakunta  Virrat  

Ylöjärven seurakunta  Ylöjärvi  Yht. 74  

 

YHTEYSTIEDOT, MEDIAKANAVA JA LÄHETYSTILI 

 
Medialähetys Sanansaattajat/Sansa 
 
Munckinkatu 67, PL 13, 05810 Hyvinkää 
sansa@sansa.fi 
019 457 7700 
sansa.fi 
 
Katso ja jaa Sansan uutisia, videoita ja kuvia 
 
facebook.com/Sanansaattajat 
twitter.com/Sanansaattajat 
sansa.fi/videotuotanto 

youtube.com/sansatv 
 
Lahjoita 
 
IBAN FI37 5062 0320 0320 18 
Keräyslupa 2020/2013/4237, tarkemmat tiedot sansa.fi -sivustolla 


