
SANSAN VUOSI 2016 
Tiivistelmä vuosikertomuksesta

Vuosi 2016 oli Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 43. toimintavuosi. Se aloitti uuden 
strategiakauden 2016–2020. Strategiamme mukaisesti painopisteitä olivat työ uskon 
synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi, digitaalisen median käytön vahvistamiseksi ja kump-
panuuksien syventämiseksi sekä vapaaehtoisuus ja verkostot. Erityinen huomio oli 
evankeliumin ja toivon tarjoamisessa vaikeissa oloissa eläville.

Sansan tukemaa mandariinikiinankielistä Baobao-mobiilisovellusta ladattiin 
5,5 miljoonaa kertaa. Lähi-idässä ja sieltä Eurooppaan saapuneet pako-
laiset kuuntelivat ja katsoivat mobiilisovellusten kautta evankeliumia 
omalla kielellään. SAT-7:n arabiankielisten satelliittitelevisio-ohjelmien 
katsojaluvut moninkertaistuivat edellisestä tutkimuksesta.

Suomessa Sansa tuki seurakuntia maahanmuuttajien opettamisessa ja 
tarjosi tietoa erikielisistä mediasisällöistä. Hanna-työ laajeni edelleen 
ja Raamattu kannesta kanteen -ohjelma aloitti neljännen kierroksensa.  
Sansa toteutti kirkon lähetystehtävää kansainvälisten ja kotimaisten  
yhteistyöverkostojen kautta ja kanssa. Työssämme oli mukana satoja 
vapaaehtoisia.

SANSA ULKOMAILLA 

Intia
Intiassa Sansa tuki vuonna 2016 Hanna-työn Naiset toivon lähteellä 
-radio-ohjelmia (gujarati, hindi, maithili, odija ja tamil) sekä 11 eri 
heimokielistä ohjelmaa Gujaratin ja Jharkhandin osavaltioissa.

Hanna-ohjelmat tavoittivat isoja kieliryhmiä sekä maaseudulla että 
kaupungissa. Intian luterilaisten kirkkojen kattojärjestön (UELCI) 
viestintähankkeessa tehtiin useilla uusilla heimokielillä radio-
ohjelmia ja koulutettiin uusia tv-vapaaehtoisia tekemään ohjelmia. 
Heimokieliset ohjelmat tavoittavat heitä, joilla ei ole muita radio-
ohjelmia omalla kielellään.

Sansan projektityöntekijät Marjut ja Amarjit Chugh toimivat TWR-In-
tian työyhteydessä. Amarjit tuotti paljon kiitosta saanutta hindinkie-
listä televisio-ohjelmaa, Marjut hoiti tiedotusta Suomeen ja avusti 
televisio-ohjelmatuotannossa. Kesäkuussa Suomeen palanneet 
Chughit siirtyivät eläkkeelle elokuussa ja jatkavat seniorisopimuk-
sella Sansassa. 
Aasia
Muualla Aasiassa Sansa tuki kristillistä radio-ohjelmatuotantoa ja 
kristillisten internet- tai mobiilisovellusten tekemistä yhteistyö-
kumppaniensa kautta Indonesiassa, Japanissa, Kambodžassa, Kiinas-
sa, Mongoliassa, Taiwanissa ja Thaimaassa.  
 
Sansan tuella FEBC-Indonesia tuotti ja lähetti Rukoillaan yhdessä 
-ohjelmaa kahdesti viikossa Bali Heartline FM -aseman välityksellä.
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Toivoa vaikeissa oloissa eläville 

FEBC = Far East Broadcasting Company, Kroatia = Kroatian evankelinen kirkko,  
LML = Luterilainen maailmanliitto, TWR = Trans World Radio.
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Sansan tuella järjestettiin teologian opiskelijoille kaksi FEBC-Indo-
nesian Heartline Academyn radioevankeliointikoulutusta, joiden 
koettiin tukevan kirkkojen työtä.
 
Kiinassa Sansan yhteistyökumppanit FEBC ja TWR sekä Taiwanis-
sa Voice of Salvation (VOS) ovat tehokkaasti alkaneet hyödyntää 
uutta teknologiaa evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

Kiinassa 97 prosenttia omistaa mobiilipuhelimen. FEBC:n 
tuottamasta Baobao-mobiilisovelluksesta valmistui 
uudistettu iOS-versio, jonka tarkoituksena on vies-
tittää evankeliumi erityisesti nuorille hauskasti 
ja mielenkiintoisesti. Se palvelee iPhone- ja 
iPad-käyttäjiä, Android-käyttäjille on oman-
sa. Baobao on ylittänyt kaikki tavoitteet 
ja Sansan tukemana siihen on tuotettu 
kahdeksan ohjelmasisältöä, joita on 
ladattu yli 5,5 miljoonaa kertaa. 
 
Toinen strategisesti tärkeä mandarii-
ninkielinen hanke on kolmevuotinen 
seurakuntien johtajien Radioseminaa-
ri-koulutus (SOTA). Etäopetuksen tarve 
on ilmeinen Kiinassa, jossa uusia seu-
rakuntia syntyy jatkuvasti ja Raamattua 
tuntevien pappien määrä on vähäinen. 
 
Sansa jatkoi seuraavien ohjelmien tuke-
mista: TWR-Indonesian indonesian ja jaavan 
kielillä tuottamat Naiset toivon lähteellä -oh-
jelmat rohkaisivat ja tukivat alueen naisia. FEBC-
Japanin Keikon kirjelaatikko -ohjelmaan saapui kirjeitä 
yli 300 kuukaudessa ja niihin vastattiin henkilökohtaisesti. 
FEBC-Kambodžan radioasema Krusa FM tuotti ja radioi perheille 
suunnattuja khmerinkielisiä ohjelmia. Mongoliassa Sansan tuki 
kohdistui FEBC-Mongolian radiokanava Wind FM:n työhön. FEBC-
Thaimaan tuottamaa Sydänystävä-ohjelmaa välitettiin viitenä päi-
vänä viikossa yhteensä seitsemältä asemalta eri puolilla Thaimaa-
ta. Kriisiradiotyötä Indonesiassa jatkettiin täydennyskoulutuksien 
lisäksi. 
 
Sansan projektityöntekijä Eila Murphy teki kuuntelijatutkimusta 
Aasian mediatyöstä Suomesta käsin. Sansan lähetystyöntekijät 
Eeva ja Jari Vähäsarja työskentelivät TWR-Euroopan työyhteydes-
sä Itävallassa. Jari hallinnoi TWR:n teknisiä projekteja Aasiassa ja 
Lähi-idässä, Eeva koordinoi koko TWR-Euroopan Hanna-työtä.

Lähi-itä, Etu- ja Keski-Aasia sekä 
Pohjois-Afrikka
Vuoden aikana Sansa tuki kristillistä radio- ja televisio-ohjelma-
tuotantoa Lähi-idän, Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afrikan alu-
eilla usean yhteistyökumppaninsa kautta. SAT-7 aloitti lähetykset 
televisiossa vuonna 1996 ja vietti 20-vuotisen toimintansa juhlaa 
huhtikuussa. Tuona aikana SAT-7 on kasvanut huomattavaksi, 24 

tuntia päivittäin lähettäväksi monen kanavan toimijaksi.

Israelissa Sansan yhteistyökumppanin, Caspari-
keskuksen, kanssa jatkettiin venäjänkielisille 

juutalaisille suunnattua nettitelevisio-ohjel-
maa Oasis-median internetsivuilla. Samoin 

jatkui yhteistyö Netivyah-keskuksen 
heprean- ja venäjänkielisessä radio-
työssä.

TWR:n välityksellä jatkettiin Syyrian 
ja Jordanian nuorille suunnattujen 
arabiankielisten sekä Iraniin suunnat-
tujen farsinkielisten radio-ohjelmien 
tuotannon tukemista.

Turkissa vuosi 2016 oli kaoottinen. 
Sansan tuella turkinkielinen Naiset toi-

von lähteellä -radio-ohjelma tarjosi apua 
naisille mm. avioliittoon, ihmissuhteisiin 

sekä terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Sansan lähetystyöntekijä David Ezzine jäi eläk-
keelle, mutta jatkoi seniorisopimuksella työtään. Hän 

tuotti vuoden aikana 52 ohjelmaa SAT-7 Arabic -kanavalle. 
Marja-Liisa Ezzine jatkoi Sansan lähetystyöntekijänä. Hän hoiti 
televisio-ohjelman projektihallintoa, osallistui ohjelmien suun-
nitteluun ja tiedotukseen. Sansan lähetystyöntekijä Mikael Tunér 
työskenteli SAT-7 Parsin televisio-ohjaajana ja -tuottajana Suo-
mesta käsin. Hän oli mukana myös Kyproksen SAT-7 Pars -tiimissä. 
Sirpa Rissanen aloitti SAT-7:n työyhteydessä helmikuun alussa. 
Hän toimi Nikosiassa SAT-7:n keskustoimistolla hankehallinnossa. 
Nikoo Ordodary ja Parastoo Poortaheri jatkoivat Sansan kansalli-
sina työntekijöinä SAT-7 Parsin palveluksessa.

Afrikka
Afrikassa Sansan tuki jakaantui Kamerunin evankelis-luterilaisen 
kirkon fulfuldenkieliseen radiotyöhön LML:n kautta ja Etiopian 
evankelisen Mekane Yesus -kirkon radio-ohjalmatuotantoon ja 
radiointiin TWR:n kautta. Etiopiassa ja Eritreassa jatkuivat musli-
meille suunnatut afarin-, amharan-, oromon- ja tigrinjankieliset 
ohjelmat. Radio on maaseudulla käytetyin media ja kaupungeissa 
televisio.

Eurooppa
Sansa tuki vuonna 2016 Kroatian evankelisen kirkon radio- ja tv-
työtä. Useiden paikallisasemien kautta radioitavia ohjelmia tekivät 
kirkon työntekijät. 
 
Sansan lähetystyöntekijä Elina Braz de Almeida jatkoi Kutinan 
seurakunnan kirkkoherrana. Nenad Hadžihajdić jatkoi Sansan 
kansallisena työntekijänä Kroatian kirkon radiotyössä ja Kutinan 
seurakunnassa. Merkittävän panoksensa antoivat Sansan senio-
rityöntekijät Seija Uimonen sekä Matti ja Tuula Korpiaho, jotka 
toimivat Kroatian kirkossa lyhytaikaisessa vapaaehtoistyössä.  
 
Venäjällä tuettiin Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon viestin-
tätyötä Pietarissa sekä rovastikunnallista mediatyötä Karjalan 
tasavallassa. Oksana Dyba jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä 
mediakoordinaattorin tehtävässä.

Lähi-itä sisältää myös Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afrikan alueet.
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SANSA KOTIMAASSA
Sansan kotimaisen työn strategisena tavoitteena on innostaa yhä 
useampi seurakunta ja suomalainen tukemaan medialähetystyötä. 
Erityisesti uusitun Sansa.fi-sivuston ja muun sähköisen viestin-
nän tavoittavuus kasvoi. Sansan yhteistyö hiippakuntien kanssa 
vahvistui. Avainasemassa olivat Sansan hiippakunnittain nimetyt 
yhteyshenkilöt. Hiippakunnallisessa työssä tavoitettiin erilaisten 
seminaarien kautta 1 313 (2015: 854) lähetystyöstä kiinnostunut-
ta henkilöä. Medialähetyspäivät teemalla Elämän aallot järjestet-
tiin 21.−22.5. yhdessä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa.

Seurakuntayhteistyö
Vuoden 2016 lopussa seurakuntapalvelujen toiminnan kautta 
Sansan työ tuli tutummaksi seurakunnissa. Vierailuja tekivät työn-
tekijät, lähetit, seniorityöntekijät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät 
sekä Sansa- ja Hanna-lähettiläät yhteensä 387 kertaa.

Sansalla oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 220 yhteistyösopi-
musta 179 seurakunnan tai kappeliseurakunnan sekä neljän jär-
jestön kanssa. Jäsenkampanjoita toteutettiin kaksi. Vuoden 2016 
päättyessä Medialähetys Sanansaattajat ry:ssä oli 177 varsinaista 
jäsentä (145), joista seurakuntajäseniä oli 74 (68). Kannattavia 
jäseniä oli 770 (809). 

Materiaalipalvelua kotisivujen kautta lisättiin ja yhdessä verkosto-
toiminnan kanssa lanseerattiin MissioRastit-toimintaidea seura-
kuntien käyttöön. Rukouskummitoiminta Sansan työn ja työnte-
kijöiden puolesta kotimaassa käynnistyi kunnolla vuonna 2016 ja 
mukana oli 78 rukoilijaa.

Verkostotoiminta
Sansan pienryhmiä toimi eri puolilla Suomea 165 ja alueellisiin 
tapahtumiin osallistui 389 henkilöä. Vapaaehtoistoimintaa kehi-
tettiin vuoden aikana verkostoksi Sansan strategisen linjauksen 
mukaisesti. Vapaaehtoistehtävistä kerrottiin vapaaehtoistyo.fi-
sivuilla, Sansan Facebook-seinällä, Twitterissä ja sansa.fi-sivuilla.

Vuoden aikana toteutettiin useita verkosto- ja ystävämatkoja. Va-
paaehtoisten aluetyöntekijöiden ja lähettiläiden koulutusviikon-
loppuja järjestettiin Lahdessa, Kotkassa, Joensuussa, Sotkamossa 
ja Kauhavalla. Sansan vapaaehtoisille järjestettiin myös kaksi 
koulutusviikonloppua Kauniaisissa yhteistyössä Suomen Raamat-
tuopiston kanssa. 

Kristillistä elämäntapaa tukevan Domini-mobiilisovelluksen 
valmistelu aloitettiin. Sen tavoitteena on kasvattaa verkostoa sekä 
saada myös nuoria innostumaan lähetystyöstä. Kirkon mediasää-
tiö myönsi hankkeelle 10 000 euron avustuksen.

 
Maahanmuuttotyö
Maahanmuuttotyössä tavoitimme strategiamme mukaisesti heitä, 
jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Sansa koosti linkkilistan erikie-
lisistä ohjelmista, nettisivuista ja sovelluksista, joita voi seurata 
myös Suomessa. Avasimme Sansa.fi/hope -sivun, joka palvelee 
turvapaikanhakijoita erilaisilla nettisisällöillä. Marja-Liisa ja David 
Ezzine opettivat Suomessa kristinuskon perusteita maahanmuut-
tajille. Heidän kielitaitonsa auttoi saarnojen kääntämisessä, juma-
lanpalveluksissa tulkkeina ja monissa muissa yhteyksissä.

Hanna-työ
Hanna-työssä yhdistyy sekä ulkomaisen työn tukeminen että koti-
maan pienryhmä- ja rukoustoiminta. Suomen hannat tukivat Naiset 
toivon lähteellä -ohjelmia kahdeksalla kielellä Aasiassa.

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

Nuoret aikuiset
Summer Mission School eli Lähetyksen kesäkoulu yli 16-vuoti-
aille nuorille toteutettiin heinäkuussa 2016 ensimmäistä kertaa 
Kroatian Kutinassa. Onnistuneessa Kesäkoulussa nuoret oppivat 
Raamattua sekä tekemään videoita, näyttelemään, käyttämään 
kameraa ja viestimään. Samalla osallistujille muodostui lähetys-
työstä entistä nykyaikaisempi kuva.
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Raamattu 
kannesta kanteen
Raamattu kannesta kanteen -ohjel-
maa (Rkk) tuotetaan uskon synty-
miseksi ja ylläpitämiseksi strate-
giamme mukaisesti. 260 ohjelmaa 
tarjosi Radio Dein ja Järviradion 
kautta suosittua raamatunopetusta 
viitenä päivänä viikossa. Uutuutena 
olivat ajankohtaisohjelmat, joissa 
tunnetut raamatunopettajat opetti-
vat Raamattua opetuslapseuttavasta 
näkökulmasta. Rkk-ohjelma tavoitti 
Suomessa viikoittain 100 000−150 000 
eri kuuntelijaa, ja sitä voi kuunnella inter-
netin ja mobiilisovellusten avulla kaikkialla. 
Vuoden aikana ladattiin yli 600 000 raamatun-
opetusta.

Viestintä ja varainhankinta
Monikanavaisen mediatoimituksen työn kärkenä oli uudistunut 
Sansa.fi-sivusto. Viestintä tapahtui yhä enemmän sähköisesti ja 
tavoitteena oli Sansan tunnettavuutta kasvattamalla saada yhä 
useampi suomalainen osallistumaan lähetystyöhön. 
 
Sansan verkkosivujen käyttö nousi vuoden loppua kohden yli  
12 000:een istuntoon, sisältäen saman käyttäjän useat istunnot si-
vustolla. Kasvua tapahtui myös videotuotannossa sekä 17:n uuden 
YouTuben SansaTV-kanavalle ladatun videon katsojaluvuissa. Fa-
cebook- ja Twitter-kävijöille päivitettiin julkaisuja lähes päivittäin. 
 
Lähde-lehti oli osa Sansan kokonaisviestintää ja Sansan jäsene-
tu. Se oli edelleen myös tilattavissa maksullisena, ja sitä jaettiin 
seurakunnissa. Lehdestä kolme numeroa ilmestyi 20-sivuisena 
itsenäisenä lehtenä ja kaksi 12-sivuisena Sana-lehden yhteydessä. 
Kummallakin kerralla se tavoitti jopa 18 500 henkilöä. Monimedi-
allisuus toteutui myös Lähde-lehden aineiston osalta, koska sen 
juttuja julkaistiin varioiden mm. sansa.fi- ja seurakuntalainen.fi-
sivuilla. Lähde oli edelleen Lähetyskauppa Putiikin tilauksellisesti 
merkittävin markkinointikanava. 
 
Ristiaalloilla-tiedote julkaistiin kuusi kertaa. Sansa nyt -tiedote 
ilmestyi kolme kertaa ja kertoi seurakuntien työntekijöille ja va-
paaehtoisille Sansan ajankohtaisista asioista. 
 
Alkuvuoden huonoista talousnäkymistä huolimatta varainhankinta 
onnistui yli odotusten. Keskityimme sähköiseen varainhankintaan, 
keräyksiin ja uusien kuukausilahjoittajien löytämiseen. 
Sansa.fi-sivujen kautta lahjoittaminen tuli entistä helpommaksi ja 
lähes kaksinkertaistui. Merkittävää kasvua oli yritys- ja yhteisölah-
joituksissa sekä suorissa lahjoituksissa.

 

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Vuoden lopussa Sansan palveluksessa oli 35 työntekijää, joista 
8 toimi lähetys- ja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä. Vapaa-
ehtoisten työntekijöiden määrä oli ilahduttava. Vuoden lopussa 
39 (37) vapaaehtoista toimi verkostojen rakentamisessa. Seura-
kuntien lähetystyön tukena toimi vuoden lopussa 25 (29) Sansa-
lähettilästä.  
 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin 21.5. Lappeen-
rannassa Medialähetyspäivien yhteydessä ja 15.11. Hyvinkäällä. 
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Operatiivista työtä toteutti-
vat lukuisat tiimit yhdessä viikoittain kokoontuneen prosessitiimin 
johdolla. Strateginen johtotiimi kokoontui kerran kuussa. 

TALOUS
 

Sansan kokonaistuotot vuonna 2016 olivat  
3 641 247 euroa (2015: 3 583 250), jotka 
nousivat 1,6 prosenttia edellisvuodesta. Lä-
hetyskannatustuotot olivat 3 496 925 euroa, 
nousua 2,4 %. Seurakuntien talousarvio- ja 
vapaaehtoinen kannatus yhteensä oli 1 866 
823 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 
3,2 %. 

 
Yksityinen vapaaehtoinen kannatus kasvoi 

edellisestä vuodesta 6,7 % ja oli vuonna 2016 
yhteensä 1 488 001 euroa. Useana vuonna tulojen 

ja menojen tasapainottamisessa ovat auttaneet tes-
tamenttilahjoitukset. Ne vaihtelevat ennakoimattomalla 

tavalla. Vuoden 2016 testamenttituotot olivat 142 100 euroa 
(2015: 211 915). 
 

Kokonaiskulut, netottamatta liiketoiminnan tuloja ja menoja, olivat 
kertomusvuonna 3 290 875 euroa (2015: 3 592 821). Kulut ovat 
jatkaneet laskemistaan usean vuoden, 3 vuoden aikana yhteensä 
505 965 euroa, ja lasku edelliseen vuoteen 301 947 euroa, 8,4 %.
Kulujen jakaantuminen huomioiden liiketoiminnan nettotulos oli 
kertomusvuonna seuraava: ulkomaisen työn kulut 58,8 %, ulkomai-
sen työn tukitoiminnan kulut 31,9 % ja yleishallinnon kulut 9,3 %. 
 
Budjettiin verrattuna kaikki tuotot nousivat 261 055 eurolla ja 
menot alenivat 99 740 eurolla. 
 
Taseen loppusumma 31.12.2016 oli 1 124 816 euroa. Tilikauden 
tulos muodostui 351 092 euroa ylijäämäiseksi, mikä on 9,6 % 
kaikista tuloista.

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

Suurimmat tuotot vuonna 2016: seurakuntien talousarvioavustukset 51,3 %, yksityiset 
suorat lahjoitukset 40,9 %, testamentit 3,9 %, Putiikki 1,7 %, sijoitus- ja rahoitustuotot 
0,8 %, jäsenmaksut 0,8 % ja Lähde-lehti 0,6 %.
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