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SANSAN VISIO JA ARVOT 

Visio 

Vuonna 2020 Sansa on median digitalisaation ja mobiilikäytön kasvun avulla jakanut toivon sanomaa 
Aasiassa ja Lähi-idässä heille, jotka eivät vielä tai enää tunne Jeesusta Kristusta. Sansan näkynä 
on tavoittaa saavuttamattomia kansoja ja tukea vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä median avulla. 
Aasiassa ja Lähi- idässä asuu suurin osa ihmisistä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Kristusta. Suo-
messa 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 välit-
täminen kustannustehokkaasti median avulla kansoille, joita on muuten vaikea tavoittaa. 

Kokonaisvaltaisen lähetystehtävän toteutumiseksi teemme medialähetystyötä yhteistyössä koti-
maisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja Kristuksen 
lunastama. Tähän perustuu hänen ihmisarvonsa. Jumalan elämää antava sana avaa median kautta 
ja Pyhän Hengen voimasta pelastuksen jokaiselle ihmiselle. 

Arvot 

Sanaan sitoutuminen 

Kolmiyhteinen Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatun sanassa. Olemme olemassa Jumalan sanan 
välittämistä varten. 

Toivon viesti 

Evankeliumi luo toivoa. Suuntaamme työtämme niin, että toivon viesti voi saavuttaa saavuttamat-
tomat 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 koti-
maassa ja ulkomailla. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja vastuuseen. 

Avoimuus 

Kerromme avoimesti työmme onnistumisista, haasteista ja tarpeista. Olemme avoin uusille toimin-
tatavoille, arvioimme toimintaamme ennakkoluulottomasti ja kehitämme sitä jatkuvasti. 
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1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 2017 

Vuosi 2017 oli Sansan strategiakauden 2016‒2020 toinen vuosi. Toimintansa 44. vuonna Sansa sy-
vensi medialähetystyötä erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä vahvistamalla kumppanien voimavaroja. 
Vuositeemana oli Yhteys muodostettu ja huomion kohteena medialähetystyö Kiinassa. 

Strategian mukaisesti Sansa panosti digitaalisen median käytön vahvistamiseen alueilla, missä sillä 
on edellytykset tavoittaa suuri joukko käyttäjiä. Esimerkiksi Kiinassa Sansan tukemaa mandariinin-
kielistä sosiaalisen median WeChat-palvelun suurimmissa keskusteluryhmissä on lähes 200 000 jä-
sentä. 

Medialähetystyön kohderyhmien ytimeen kautta aikojen kuuluneet maahanmuuttaja- ja pakolais-
yleisöt kasvoivat niin Lähi-idässä kuin Euroopassa. Digitaalinen media on erinomainen keino toteut-
taa lähetys- käskyä rajattomasti ja kustannustehokkaasti. Sansa tarjosi linkkejä erikielisistä me-
diasisällöistä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden käyttöön sekä palveli seurakuntia kristinuskon 
perusasioiden opettamisessa arabian kielellä. 

Sansa tuki mediasisältöjä kaikkiaan 36 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Sansan kansain-
väliset pääkumppanit olivat TWR (Trans World Radio), FEBC International (Far East Broadcasting 
Company), SAT-7, Luterilainen maailmanliitto (LML) ja paikalliset luterilaiset kirkot. 

Sansa on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon medialähetysjärjestö. Lähetysjärjestön ja kirkon vä-
lisellä perussopimuksella sitoudumme kirkon tunnustukseen ja päätöksiin. Toteutamme medialähe-
tystyön kautta kirkon lähetyksen peruslinjausta ”Yhteinen todistus”. Toimimme yhdessä kirkon, 
hiippakuntien, seurakuntien ja muiden lähetysjärjestöjen kanssa. Kaikessa toiminnassamme nou-
datamme kirkon ekumeenisen strategian periaatteita. Sansa on Suomen lähetysneuvoston aktiivi-
nen jäsen ja Suomen ekumeenisen neuvoston kumppanuusjärjestö. Kotimaassa Sansan työhön osal-
listui satoja vapaaehtoisia. 

2 TYÖ ULKOMAILLA 

2.1 Ulkomaisen työn painopisteet 

Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Intiassa toteutettu kolmen vä-
hemmistökielisen radio-ohjelman evaluaatio valmistui keväällä 2017. Evaluaatio suuntasi vuoden 
2018 budjetin suunnittelua. Monet Sansan tukemat ja yhteistyökumppanien toteuttamat ohjelmat 
tukevat olemassa olevia kristittyjä ja vahvistavat heitä kertomaan evankeliumia lähipiirissään. Kris-
tilliset sisällöt olivat samalla miljoonien ei-kristittyjen ihmisen kuultavissa tai katsottavissa radion, 
television, internetin tai digitaalisen median välityksellä. 

Mediateknologian mahdollisuudet ovat käytössä. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa et-
simme kullakin alueella parhaiten yleisömme tavoittavaa mediaa. Lähi-idässä satelliittitelevisio on 
edelleen medialähetystyön näkökulmasta kattavin media, joskin internet ja digitaalinen media ovat 
vahvassa nousussa. Globaalisti vuoden aikana ovat puhaltaneet mediamuutosten tuulet. We are 
social -vuosiraportin 2018 mukaan internetin käyttö on kasvanut 7 prosenttia vuoden 2017 aikana 
kattaen 53 prosenttia maapallon asukkaista. Vastaavasti sosiaalisen median käyttö on kasvanut 14 
prosenttia mahdollistaen jo sen, että 42 prosenttia maailman asukkaista voi osallistua sosiaaliseen 
mediaan. Lähes 70 prosentilla on mobiilipuhelin. 

Yhteistyön syventäminen työn suuntaamisessa. Vuonna 2017 aloitimme englanninkielisen mate-
riaalimme kehittämisen ja jatkoimme työskentelyä uuden vastuujaon pohjalta entistä paremmin 
kumppaneitamme kuunnellen. Tämä näkyi muun muassa Aasian kumppaniemme tukemisessa par-
haan mediavälineen valinnassa, yhteistyökumppanin arviointitiimin kouluttamisessa ja lähetys-
työntekijöiden lähettämisessä kumppanin tarvitsemiin tukitehtäviin. Vuoden aikana uudistettiin 
Sansan ja TWR:n välinen kumppanuussopimus ja solmittiin uusi kumppanuussopimus FEBC:n kanssa. 

Verkostoja ja vapaaehtoisia. Kannustimme edelleen yhteistyökumppaneitamme verkostoitumaan 
alueellaan. Vuonna 2017 Sansasta tuli Luterilaisen maailmanliiton Mekong Mission Forumin jäsen. 
Indonesiassa ja Intiassa vahvistimme luterilaisten kirkkojen ja mediajärjestöjen yhteistyötä. Yh-
teistyökumppanimme TWR:n rukousliikkeen, Hanna- työn, nimi vaihtui Toivoa naisille -työksi ja sen 
logo uusittiin. Muutokset näkyivät myös Suomessa. Kroatiassa työntekijämme ottivat vastaan suo-
malaisia vapaaehtoisia. Vapaa- ehtoistyön mahdollisuuksia kehitämme myös muiden yhteistyö-
kumppaniemme kanssa. 
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Kaavio: Sansan ulkomaantyön menojen jakautuminen kumppaneiden mukaan. 

2.2 Intia 

Intia on Sansalle tärkeä kohdealue ja siksi erotettu muusta Aasiasta omaksi luvuksi. Sansan ja TWR 
Intian pitkäjänteinen yhteistyö kantaa hedelmää maaseudun heimokylissä. Vuoden 2016 syksyllä 
toteutettu evaluaatio Sansan ja TWR:n radiotyön vaikutuksista Gujaratin osavaltiossa osoitti radio-
ohjelmien vaikuttaneen paikallisten kuuntelijoiden kristityksi kääntymiseen ja elämänmuutokseen. 
Radio-ohjelmien kautta oli opittu tuntemaan kristinuskon keskeistä sisältöä, rukoilemaan ja luke-
maan Raamattua. Ohjelmat auttoivat myös kasvamaan kristittyinä ja pääsemään eroon haitallisista 
tavoista kuten alkoholista ja taikauskosta. 

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että lyhytaaltolähetyksille on yhä kysyntää, mutta niiden rinnalle 
on noussut muita merkittäviä mediajakelukanavia, kuten televisio, muistikortit ja CD-levyt. TWR 
Intia on seurannut kuuntelijatrendejä ja kehittänyt perinteisten radiolähetysten rinnalle erilaisia 
sisältöjen jakelukanavia kuten CD-levyt ja muistikortit. 

Vuonna 2017 Sansa tuki Intiassa neljää Toivoa Naisille -työn radio-ohjemaa sekä 11 vähemmistö-
kielistä ohjelmaa pääosin Gujaratin ja Jharkhandin osavaltioissa. 

TWR Intian tuottamat vähemmistökieliset, lyhyillä ja keskipitkillä aalloilla lähetettävät ohjelmat 
tavoittivat maaseudulla asuvia kuuntelijoita, joilla ei ole muita radio-ohjelmia omalla kielellään. 
Paikallisella kielellä tuotetut radio-ohjelmat tekevät ne tunnetuiksi kuuntelijoiden keskuudessa. 
Toivoa Naisille -ohjelmat tavoittivat suurien kielien (hindi, gujarati, orija, tamil) puhujia maaseu-
dulla radion välityksellä ja kaupungeissa digitaalisen median kautta. 

_________________________________________________________________ 

”Olen kotoisin hinduperheestä. Lapsesta asti suoritin erilaisia uskontoon 
kuuluvia asioita niin kuin vanhempanikin. Toiset lapsetkin ottivat silloin 
mallia minusta. Nyt aikuisena olin kerran palaamassa pellolta kotiin radio 
mukanani. Silloin kuulin omalla äidinkielelläni ohjelman. Puhuja selitti, 
miksi Jeesus Kristus tuli maailmaan. Hän tuli pelastamaan syntisiä. Sen jäl-
keen ymmärsin, että Jeesus tuli maailman minun vuokseni. Jumala kosketti 
minua, aloin seurata Jeesusta ja elämäni muuttui. Olen valtavan kiitollinen 
Jumalalle, että hän paljasti pelastussuunnitelmansa minulle radio-ohjelman 
kautta.” -kuknankielinen kuuntelijapalaute, Intia 

_________________________________________________________________ 
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TWR Intia jatkoi Sinun toivosi -televisio-ohjelman tuottamista TWR:n omassa studiossa kehittäen 
samalla kuvaustiimin työskentelyä. Ohjelmaa lähetettiin Intiassa kristillisellä Hyvä uutinen -kaape-
litelevisiokanavalla vuoden jokaisena viikkona. 

Sansan yhteistyökumppanin Intian luterilaisten kirkkojen yhteistyöelin, UELCI:n viestintähank-
keessa koulutettiin ohjelmantekijöitä uusilla vähemmistökielillä. Koulutus tapahtui Gurukulin lu-
terilaisen teologisen oppilaitoksen yhteydessä toimivalla radiostudiolla. Mukana kouluttamassa oli-
vat TWR Intian asiantuntijat. 

Sansan ja Evankelis-luterilaisen Gossner-kirkon välinen yhteistyösopimus uusittiin kolmeksi vuo-
deksi. 

TAULUKKO 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 Toivoa naisille Toivoa naisille -työn radio-ohj. TWR Intia 

hindi Toivoa naisille Toivoa naisille -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 Toivoa naisille Toivoa naisille -työn radio-ohj. TWR Intia 

tamili Toivoa naisille Toivoa naisille -työn radio-ohj. TWR Intia 

vasavi Jeevana Khazana evankelioiva radio-ohj. TWR Intia 

useita Viestivä yhteisö viestintäkoulutushanke UELCI /LML 

2.3 Aasia 

Vuosi 2017 oli Sansalle Kiinan työn teemavuosi. Kiinalaisten vaurastuminen näkyy kasvavana digi-
taalisen median käyttönä. Sosiaalisessa mediassa kiinalaisten huippusuosittu WeChat pikaviestin-
palvelu on jo yli 900 miljoonan aktiivisen käyttäjän arkea. Niin myös kristittyjen. Palvelun avulla 
voi jakaa radio-ohjelmia tai keskustella uskon ydinkysymyksistä erilaisissa käyttäjäryhmissä. 

Kiinan valtio ei salli kristillisten radio- tai televisio-ohjelmien lähettämistä maan sisällä olevien 
mediakanavien kautta. Ulkomailta suunnattujen kristillisten lyhytaaltoradio-ohjelmien yleisö on 
nykyisin maaseudulla, kaupunkilaiset vastaavasti käyttävät älypuhelimien mobiilisovelluksia, kuten 
Sansan tukemaa ja FEBC:n kehittämää BaoBao -sovellusta. Applikaation kautta voi kuunnella tai 
ladata satoja radio-ohjelmia. Kuukausittain ohjelmia ladataankin yli miljoona kertaa. 

Kiinan protestanttinen kirkko on kasvanut maailman suurimmaksi. Tämä myönteinen kehitys on 
luonut tarpeen kouluttaa pappeja ja Raamatun tuntevia opettajia seurakuntiin. Sansan tukema 
TWR:n kolmivuotinen virtuaalinen raamattukoulu Seminary on the Air (SOTA) on merkittävä helpo-
tus useiden paikallisseurakuntien Raamatun opettamisen tarpeeseen. Koulutukseen otetaan vuo-
sittain noin 500 uutta opiskelijaa. Vuoteen 2017 mennessä opintonsa oli päättänyt 2000 opiskelijaa. 

_________________________________________________________________ 

”Olen ottanut tavakseni kuunnella ohjelmianne BaoBao-sovelluksen kautta. 
Suosittelin sitä myös seurakunnassa. Kaikki olivat innoissaan! Aina kun vas-
taan tulee vaikea asia kristinuskossa, kuuntelen ohjelmianne ja löydän niistä 
vastauksia. Hengellinen elämäni vahvistuu tämän avulla. Toivon niin, että 
kaikilla olisi BaoBao kädesään!” -mobiilisovelluksen käyttäjä, Kiina 

_________________________________________________________________ 
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Kiinan lisäksi muualla Aasiassa Sansa tuki kristillistä radio-ohjelmatuotantoa ja kristillisten inter-
net- tai mobiilisisältöjen tekemistä yhteistyökumppaniensa kautta Indonesiassa, Japanissa, Kam-
bodžassa, Kazakstanissa, Kiinassa, Mongoliassa, Taiwanilla ja Thaimaassa. Vuonna 2017 Sansa 
aloitti uutena hankkeena Toivoa Naisille -työn kazakinkielisten radio-ohjelmien tukemisen. 

Indonesiassa Sansa tuki FEBC Indonesian tuottamaa ja lähettämää Rukoillaan yhdessä -ohjelmaa. 
Tunnin mittainen ohjelma kuultiin Bali Heartline -paikallisradiossa kahdesti viikossa. Ohjelmaan 
soittavat edustavat eri uskontokuntia, ja jotkut ovat tulleet tuntemaan Jeesuksen ohjelman 
kautta. Sansa myös jatkoi tukeaan teologisissa seminaareissa järjestetyille radiotyön koulutuksille. 
Yhteistyössä TWR Indonesian kanssa jatkuivat indonesian- ja jaavankieliset Toivoa naisille -radio-
ohjelmat. Nämä Sansan rahoittamat, ja TWR-Indonesian tuottamat ohjelmat kuultiin useissa pai-
kallisradioissa. FEBC Japanin tuottama Keikon kirjelaatikko -ohjelman radiointi lyhytaalloilla ja 
internetissä jatkui Sansan tuella. Sielunhoidollisessa ohjelmassa ohjelman juontaja lukee ja vastaa 
ohjelmaan lähetettyihin posteihin. 

Kambodžassa Sansan mediatutkija Eila Murphy opasti yhteistyökumppaniamme FEBC Kambodžaa 
työn vaikuttavuuden arvioinnissa. Eila auttoi paikallista tiimiä keräämään aineistoa maan kaikista 
maakunnista. Arviointi- raportti valmistuu keväällä 2018. Sansa jatkoi tukeaan myös FEBC:n radio-
asema Krusa FM:n tuottamille ja radioimille, perheille suunnatuille, khmerinkielisille ohjelmille. 
Tunnin mittaisessa Perheen parhaaksi -ohjelmassa perhetyön pastori opettaa kristilliseen avioliit-
toon ja perhekäsitykseen liittyvistä aiheista. Sansan tuella jatkui myös khmerinkielisen Toivoa nai-
sille -ohjelman radiointi sekä suoran puhelinsoitto- ohjelman, Toivon illan, tuotanto ja radiointi. 

Kriisiradiotyössä Indonesiassa Sansan tuella toteutettiin laaja koulutustapahtuma Banda Acehissa 
ja kenttäharjoittelu maanjäristysalueella Pidie Jayassa. Koulutukseen osallistui 15 kriisiradiotyön 
kumppania. Sansan tuella myös huollettiin kriisiradiomatkalaukkua ja hankittiin tiimin käyttöön 
generaattori. Indonesian kriisi-radiotiimi myös avusti kahdessa luonnonkatastrofissa jakamalla tär-
keää tietoa paikallisradion välityksellä. 

Mongoliassa Sansa tuki perheradio Wind FM:n työtä yleisesti sekä erityisesti kolmea ohjelmaa. 
Nuorten seksuaaliterveysohjelmassa lääkäri vastasi kuuntelijoiden kysymyksiin kristilliseltä arvo-
pohjalta. Vastaavasti psykologinen ohjelma auttoi kuulijoita opastamalla ja ohjaamalla heitä lisä-
tuen ääreen. Evankelioiva ohjelma vahvisti kuuntelijoiden uskoa ja kymmenet löysivät Jeesuksen 
elämäänsä. 

Taiwanilaisen Voice of Salvation -studion (Pelastuksen ääni) ohjelmia siirryttiin vuoden lopulla ra-
dioimaan internetin ja sosiaalisen median lisäksi FEBC:n AM-aseman (keskipitkät aallot) kautta 
TWR:n kanavien sijaan. Kuuntelijapalautteiden kasvu osoitti muutoksen tervetulleeksi. 

FEBC Thaimaan tuottaman Sydänystävä-ohjelman lähetykset jatkuivat Sansan tuella viitenä päi-
vänä viikossa ja yhteensä seitsemältä asemalta eri puolilla Thaimaata. Ohjelman tavoitteena on 
välittää toivoa ja kertoa Jumalan rakkaudesta kuuntelijoilleen. Nimensä mukaisesti se pyrkii ole-
maan ystävänä erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille ja tuomaan heille rohkaisua ja tukea. 
Ohjelmasisältöön kuuluu mm. kuuntelijoiden esiin tuomien aiheiden käsittelyä, todistuksia ja ker-
tomuksia kuuntelijoilta ja raamatunopetusta. 

_________________________________________________________________ 

”Olen kuunnellut Perheradiota parin päivän ajan. Minulla oli työtä kaukana 
maalla, mutta nyt olen taas Bangkokissa ja ilman töitä. Siksi on liikaa aikaa 
ajatella. Seurustelusuhteessakin on ongelmia. Voiko Jumalalta pyytää apua 
missä tahansa asioissa ja ongelmissa? Jos minulla on ongelmia, voinko soittaa 
radioasemalle ja puhua niistä?” -kuuntelijapalaute, Thaimaa 

_________________________________________________________________ 

Lähetys- ja projektityöntekijät 

Eila Murphy toimi projektityöntekijänä FEBC Internationalin työyhteydessä asemapaikkanaan 
Suomi. Vuonna 2017 Eilan päätyönä oli kehittää arviointia Kambodžan Krusa FM:n henkilökunnan 
kanssa. Eilan kokoama tutkimustiimi keräsi tietoa Krusa FM:n työn vaikutuksesta Kambodžan eri 
maakunnissa. Evaluointitutkimus valmistuu keväällä 2018. Sansan muiden FEBC-yhteistyökumppa-
nien parissa Eilan merkittävin työpanos kohdistui vuorovaikutusraportin laadintaan. 

Eeva ja Jari Vähäsarja toimivat lähetystyöntekijöinä TWR Euroopan ja CAMENA:n (Keski-Aasia, 
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka) työyhteydessä Itävallassa. Jari hallinnoi tällä alueella teknisen osaston 
projekteja, joista yksi tärkeä on TWR:n mobiilisovelluksen muokkaaminen yhteistyökumppaneiden 
tarpeisiin. Eeva toimi samalla alueella Toivoa naisille -työn aluekoordinaattorina. Heidän toimipis-
teensä oli TWR Euroopan toimisto Wienissä. 
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TAULUKKO KIELISTÄ /HANKKEISTA AASIASSA 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

indonesia Sharing and Prayer perheille suunnattu suora puhelin- 
soitto-ohjelma 

FEBC Indonesia 

indonesia Radio-ohjelmaopetusta teol. 
seminaareihin 

viestintäkoulutushanke FEBC Indonesia 

indonesia Toivoa naisille Toivoa naisille -työn radio-ohjelma TWR Indonesia 

jaava Toivoa naisille Toivoa naisille -työn radio-ohjelma TWR Indonesia 

japani Keikon kirjelaatikko evankelioiva radio-ohjelma FEBC Japani 

kazak Toivoa naisille Toivoa Naisille -työn radio-ohjelma TWR Eurooppa 

khmer Toivoa naisille Toivoa Naisille -työn radio-ohjelma TWR/FEBC Kam-
bodža 

khmer Toivon ilta suora puhelinsoitto-ohjelma FEBC Kambodža 

khmer Perheen parhaaksi perhetyön radio-ohjelma ja koulu- 
tushanke 

FEBC Kambodža 

madura AIA esievankelioiva radio-ohjelma ja 
multimediajakelu 

FEBC Indonesia 

mandariini Baobao mobiilisovellus FEBC Kiina /USA 

mandariini useita esievankelioivia ohjelmia FEBC, Kiina 

mandariini radioseminaari teologista opetusta internetin kautta TWR Kiina 

mandariini radiotyö radio-ohjelmatuotantoa Voice of Salvation, 
Taiwan 

mongoli radiotyö radio-ohjelmatuotantoa ja infra- 
struktuurin rakentamista 

Wind FM (FEBC) 
Mongolia 

thai Sydänystävä esievankelioiva radio-ohjelma FEBC Thaimaa 

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

Lähi-idässä on viime vuosina koettu paljon sotaa, terrorismia ja väkivaltaa. Alueen kristilliset kirkot 
ovat usein ahtaalla ja yksittäiset kristityt jopa hengenvaarassa. Kristillinen todistus on vähäistä. 
Kristillinen media voi kuitenkin ylittää sellaisia rajoja, jotka muuten ovat täysin suljettuja, ja saa-
vuttaa niitä, jotka ovat saavuttamattomissa. 

Vuoden aikana Sansa tuki kristillistä radio- ja televisio-ohjelmatuotantoa Lähi-idän, Etu- ja Keski-
Aasian sekä Pohjois-Afrikan alueilla yhteistyökumppaniensa SAT-7 Arabicin, SAT-7 Kidsin, SAT-7 
Parsin, SAT-7 Türkin ja TWR:n kautta. Parastoo Poortaheri jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä 
SAT-7 Parsin palveluksessa. SAT-Academy aloitti syksyllä omana kanavana tuottaen arabiankielistä 
koulutelevisio-ohjelmaa 24 tuntia päivässä. Koulukanava on ainut laatuaan Lähi-idässä ja palvelee 
erityisesti pakolaisleireissä asuvia lapsia sekä kaikkia lapsia, jotka syystä tai toisesta eivät pääse 
kouluun. 

Vuoden 2016 lopussa Nikoo Ordorary siirtyi opiskelemaan Lontooseen ja jäi pois Sansan kansallisen 
työntekijän tehtävästä. Hänen tukensa siirrettiin farsinkielisten nuortenohjelmien tukemiseen. 

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

Sansa jatkoi Syyriassa ja Jordaniassa tehtävien ja Lähi-idässä kuultavien nuorten radio-ohjelmien 
tuotannon tukemista TWR:n kautta. Myös TWR:n farsinkielinen radio-ohjelmatuotanto jatkui. Näi-
den ohjelmien tukeminen päättyi kuitenkin vuoden 2017 lopussa. Arabiankielisellä radio-ohjelmalla 
oli enää hyvin vähän kuulijoita. Ohjelmat tavoittavat kuulijansa parhaiten internetin ja mobiiliso-
velluksen kautta. Farsinkielisen ohjelman tuottaja jäi eläkkeelle ja ohjelman tuotanto lopetettiin. 
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Turkissa vuosi 2017 oli rauhallisempi kuin edellinen. Uskonnonvapauden toteutumisessa on kuiten-
kin puutteita. SAT-7 Türk lähettää edelleen hallituksen ylläpitämän TürkSat-satelliitin kautta oh-
jelmia turkin kielellä. SAT-7 Türkin osa-aikainen työntekijä, Gülsum Ilola aloitti työnsä Suomesta 
käsin. SAT-7 pyynnöstä Sansa tarjosi hänelle työtilan ja samalla työyhteisön Sansan toimistossa, 
koska hän toimii pääsääntöisesti kotitoimistosta käsin. 

Turkinkielinen Toivoa naisille -radio-ohjelmatuotanto jatkui Sansan tuella Radio Light -aseman ka-
navilla. Ohjelmat tarjoavat naisille apua mm. avioliittoon, ihmissuhteisiin sekä terveyteen liitty-
vissä kysymyksissä. Moni kokee yksinäisyyttä. Ohjelman tuottajatiimi tapasi myös Syyriasta paen-
neita naisia ja perheitä, jotka ovat jääneet tyhjän päälle uudessa tilanteessa. 

_________________________________________________________________ 

”Olen kuunnellut ohjelmianne jo jonkin aikaa. Kun puhutte Jumalasta, hän 
kuulostaa ihanalta ja luotettavalta. Sanoitte, että hän ei koskaan hylkää 
eikä jätä meitä. Tämä Jumala on kovin erilainen kuin se Jumala, josta olen 
kuullut lapsuudestani saakka. Häntä pitää pelätä eikä hänen kanssaan voi 
puhua. Puheestanne ymmärrän, että teidän Jumalanne on enemmänkin ys-
tävä. Minun on hyvin vaikea löytää Raamattua tai lukea sitä. Perheeni tap-
paisi minut, jos he tietäisivät, että kuuntelen ohjelmianne. Aion silti kuun-
nella aina kun siihen on mahdollisuus.” kuuntelijapalaute, Turkki 

_________________________________________________________________ 

Lähetys- ja projektityöntekijät 

David Ezzine jäi eläkkeelle 2016, mutta jatkoi Sansan seniorisopimuksella televisio-ohjelmien te-
kemistä ja osallistui SAT-7 kansainvälisen hallituksen ja toimeenpanevan komitean toimintaan. Da-
vid tuotti vuoden aikana 52 ohjelmaa SAT-7 Arabic -kanavan käyttöön. David toimi tiiviisti kirkon 
maahanmuuttajatyön kanssa ja otti paljon vastuuta maahanmuuttajien saavuttamisesta Suomessa. 
Hän äänitti joka sunnuntaille arabiankielisiä saarnoja, joiden jakelusta vastasi Suomen evankelis-
luterilainen kirkko. 

Marja-Liisa Ezzine jatkoi Sansan lähetystyöntekijänä. Marja-Liisa hoiti arabiankielisten televisio-
ohjelman projektihallintoa ja osallistui ohjelmien suunnitteluun tuoden siihen erityisesti viestin-
nällisen osaamisensa. Hankkeen tiedotus oli myös hänen vastuullaan. Marja-Liisan työpanoksesta 
kasvava osa meni maahanmuuttajatyöhön Suomessa. 

Mikael Tunér toimi Sansan lähetystyöntekijänä SAT-7 Parsin työyhteydessä Suomesta käsin. Hän 
ohjasi ja tuotti aikuisille suunnattuja farsinkielisiä televisio-ohjelmia, joita kuvattiin Närpiössä ja 
Keravalla SAT- 7 Parsille. Mikael toimi Kyproksen SAT-7 Pars -tiimissä. Vuonna 2017 Mikael rakensi 
onnistuneesti verkostoja osallistumalla moniin kansainvälisiin konferensseihin yhteistyössä SAT-7 
Parsin kanssa. 

Sirpa Rissanen toimi SAT-7 työyhteydessä Nikosiassa. Sirpan työhön kuului eri ohjelmakokonaisuuk-
sien hankesuunnitelmien laatiminen ja toteutuneiden projektien raportointi rahoittajille, sekä eril-
listen arviointitutkimusten koordinointi. Hän teki kahden kuukauden jakson etänä Mongoliasta kä-
sin. Vuoden lopussa valmisteltiin hänen siirtymistään SAT-7 palveluksesta Kyprokselta Wind FM -
radioaseman palvelukseen Mongoliassa. 
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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 opetusoh- 
jelmia 

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 

hep- 
rea 

Kol Ha Yeshua evankelioiva radio-ohjelma Netivyah- kes- 
kus, Israel 

turkki Toivoa naisille Toivoa naisille -työn radio-ohjelma TWR 

turkki useita televisio-ohjelmia SAT-7 Türk 

venäjä raamattuopetusohjelma venäjänjuutalaisille suunnattu netti-televi- 
sio-ohjelma 

Caspari-kes- 
kus, Israel 

2.5 Afrikka 

Afrikassa Sansan tuki jakaantui Kamerunin evankelis-luterilaisen kirkon radiostudio Sawtu Linjilan 
fulfuldenkieliseen työhön Luterilaisen maailmanliiton kautta sekä Etiopian evankelisen Mekane Ye-
sus -kirkon ja Eritrean evankelis-luterilaisen kirkon radio-ohjelmatuotantoon TWR:n kautta. 

Radio Sawtu Linjiilan fulfuldenkielinen ohjelmatuotanto on suunnattu fulaneille, jotka asuvat laa-
jalla alueella Keski- ja Länsi-Afrikassa, esimerkiksi Kamerunissa, Malissa, Nigeriassa ja Tšadissa. 

Sansa tukee ohjelmatuotantoa, joka on vuodesta 1963 rakentanut rauhaa eri uskontojen välillä. 

Huhtikuussa 2017 Sansan yhteistyökumppani Etiopiassa, Mekane Yesus -kirkko, juhli oman televi-
siokanavan aloittamista. Televisio tavoittaa kaupunkilaiset parhaiten, mutta radio on edelleen hyvä 
väline mediatyölle maaseudulla sekä joidenkin erityisohjelmien kohdalla. Tällaisia ovat muun mu-
assa Sansan tukemat muslimeille suunnatut amharan- ja oromonkieliset evankelioivat radio-ohjel-
mat. Ohjelmista saadaan vähän kirjallista palautetta. Amharankieliset lastenohjelmat tukevat van-
hempia kristillisessä kasvatustehtävässä. Näiden ohjelmien lisäksi Sansa rahoitti edelleen Etiopi-
assa afarin- ja Eritreassa tigrinjan- kielisiä radio-ohjelmia. 

_________________________________________________________________ 

”Löysin tieni Jeesuksen luo kristillisten radio-ohjelmien kautta. Olin kuun-
nellut monia islamilaisia kanavia, jotka lähettävät ohjelmaa arabimaista. 
Vastustin ensin sitä, mitä kuulin ohjelmissanne, mutta vähitellen en enää 
löytänyt syitä vastustaa. Jatkoin kuuntelemista salassa. Huomasin, että joka 
kerta minut valtasi hyvä ja onnellinen olo. Sitten minusta tuli kristitty. Nyt 
luen Raamattua joka päivä ja kuuntelen ohjelmia. Nyt tiedän, että Koraanin 
ja Raamatun välillä on suuri ero.” -kuuntelijapalaute, Etiopia 

_________________________________________________________________ 
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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 evankeli-
oiva radio-ohjelma 

EECMY /TWR, Etiopia 

fulfulde useita radiotyön hanke Studio Sawtu Linjiila, Kame- 
run /LML 

oromo Totuuden tie muslimeille suunnattu evankeli-
oiva radio-ohjelma 

EECMY /TWR, Etiopia 

tigrinja nuortenohjelma evankelioiva radio-ohjelma Eritrean ev.lut. kirkko /TWR 

tigrinja naistenohjelma evankelioiva radio-ohjelma Eritrean ev.lut. kirkko /TWR 

2.6 Eurooppa 

Sansan lähetystyö alkoi Itä-Euroopan työllä. Sen taloudellinen merkitys on laskenut noin kahdeksan 
prosentin tasolle Sansan ulkomaisesta työstä. Kroatian kirkko juhli vuonna 2017 reformaatiota mer-
kittävällä tavalla. Kirkko oli vuoden aikana näkyvästi kansallisessa mediassa. 

Sansa tuki vuoden 2017 aikana Kroatiassa radio- ja tv-työtä kroatian kielellä useiden paikallisase-
mien 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 Sansan tuki Inkerin kirkon viestintää sekä mediatyötä erityisesti Karjalan tasavallassa. 
Yksi kirkon vuoden 2017 kehitysalueista oli internetin ja sosiaalisen median vahvistaminen venäjän, 
englannin ja suomenkielellä. Medianäkyvyyden kannalta merkittävää on vuosia televisioidut Kristin-
uskon ABC-televisio-ohjelmat. Venäjäksi tekstitetyt hartausohjelmat, joissa puhuu pastori Pentti 
Smeds Suomesta, näkyivät koko Karjalan tasavallan alueella. Mediakoordinaattori Oksana Dyba jat-
koi Sansan kansallisena työntekijänä Karjalan rovastikunnassa tuottaen uutisia paikallisiin viesti-
miin sekä kirkon mediakanaviin. 

Lähetys- ja projektityöntekijät 

Elina Braz de Almeida toimi Sansan lähetystyöntekijänä Kroatiassa Kutinan seurakunnan kirkko-
herrana. Hän oli toimivapaalla 14.2–15.12.2017. Kroatian kirkko kutsui vuoden aikana Sansan se-
nioreista Seija Uimosen sekä Matti ja Tuula Korpiahon lyhytaikaiseen vapaaehtoistyöhön. 

TAULUKKO KIELISTÄ/HANKKEISTA EUROOPASSA 

Kieli ohjelma /hanke työmuoto toteuttaja 

kroatia useita hartausohjelmia paikallisradioihin ja televi-
sioon 

Kroatian evankelinen 
kirkko 

kroatia tuki kirkon työlle useita Kroatian evankelinen 
kirkko 

suomi Raamattu kannesta 
kanteen 

raamatunopetusradio-ohjelma Sansa 

suomi/ 
venäjä 

Kristinuskon ABC hartausohjelmia Venäjän Karjalan 
paikallistelevisioon 

Inkerin evankelis- lu- 
terilainen kirkko 

venäjä tuki kirkon työlle kirkon mediatyö Inkerin evankelis- lu- 
terilainen kirkko 
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3 MEDIALÄHETYSTYÖHÖN INNOSTAMINEN 

3.1 Medialähetys kutsuu uusia mukaan 

Sansan kotimaisen työn tavoitteena on innostaa yhä useampi seurakunta ja suomalainen tukemaan 
medialähetystyötä. Reformaation merkkivuosi läpäisi toimintaamme monin tavoin. Etsimme yh-
dessä seurakuntien kanssa uusia tapoja tehdä ja tukea medialähetystyötä. Loppuvuodesta julkai-
simme Domini Life - mobiilisovelluksen, joka tukee kristittynä elämistä tässä ajassa. Jatkossa so-
vellus esittelee yhä enemmän medialähetystyötä suomalaisille käyttäjille. Valmisteilla on myös 
englanninkielinen demoversio, jolla sovellusta on helppo esitellä ulkomaisille kumppaneille. Säh-
köisen viestinnän kokonaistavoittavuus kasvoi vuoden aikana selkeästi. 

Kumppanuus ja yhteistyö toteutuivat entistä enemmän toiminnassamme. Sansa haastoi muut Kir-
kon lähetysjärjestöt Run for Missions -juoksutapahtumaan Tampereelle. Ensimmäisellä pilottiker-
ralla mukana oli kaksi seurakuntaa, kolme lähetysjärjestöä ja yksittäisiä juoksijoita. Domini Life -
sovellus toteutettiin yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa ja sen sisältöyhteistyössä oli vuoden 
lopulla 14 kristillistä viestijätahoa ja järjestöä. 

3.1.1 Monikanavainen viestintä vahvistui 

Reformaation merkkivuonna 2017 Sansan mediatoimitus vahvisti sähköistä viestintää ja esitteli 
työtä uuden blogin, videoklippien ja juhlavuoden twiittien kautta. Viestintä toteutui monikanavai-
sesti ja sähköisessä ympäristössä. Pääosassa olivat sosiaalinen media sekä sansa.fi ja seurakunta-
lainen.fi -sivustot. Näiden lisäksi viestintää tapahtui Lähde-lehden välityksellä, radiossa sekä eri 
tapahtumien ja vierailujen yhteydessä. Mediatoimituksen vahvistuksena toimi vapaaehtoisia erityi-
sesti kuvittajina, kääntäjinä, kirjoittamassa nettijuttuja ja taittamassa painotuotteita. 

Sansan viestinnän kärkenä oli sansa.fi-sivusto, jonka uudistamista jatkettiin. Sivuston kävijämäärät 
kaksinkertaistuivat. Sansan nettisivuille julkaistiin uutta sisältöä viikoittain. Sisällöntuotannon 
ohella sivuston mobiilikäyttöliittymän valikkorakennetta selkeytettiin. Uusi blogiosio otettiin käyt-
töön maaliskuussa. Sansa.fi:n ohella julkaistiin Seurakuntalainen.fi-sivustolla ennätykselliset 48 
Sansan tuottamaa uutista ja blogikirjoituksia. 

Sansa.fi:n suosituin osio oli ”rukousseinä”. Päivittäin julkaistavien rukousaiheiden määrä monin-
kertaistui vuoden aikana, mikä ainakin osittain selittyi päivitetyn Raamattu kannesta kanteen -
sovelluksen ja Domini Life -sovelluksen kautta tulleesta liikenteestä. Vuonna 2017 julkaistiin kaksi 
rukouskalenteria Lähde- lehden liitteenä. Rukousseinällä jaettiin myös Sansan rukouskalenterin ja 
Toivoa naisille -rukouskalenterin aiheita. 

Sansan tuottama sisältö sosiaalisessa mediassa kasvoi sekä määrässä että näkyvyydessä. Sansan 
Facebook-sivujen tykkääjien määrä nousi 3224:stä 3740: een ja Twitter-seuraajien määrä kasvoi 
285:stä 367: ään. Reformaation merkkivuonna uutta olivat Terveisiä #Twittenbergistä -twiitit, 
joissa käytiin viikoittain läpi Martti Lutherin elämää, puheita ja kirjoituksia. Näitä julkaistiin myös 
Facebookissa. Raamatunopetuksia oli kuunneltavana audioina SoundCloudissa. Suosituimpia ohjel-
mia kuunneltiin yli 350 kertaa. Luvut ovat edelleen kohtalaisen pieniä, mutta kasvu on selkeää. 
Syksystä alkaen David Ezzinen viikoittain tekemä arabiankielinen saarna löytyi myös Sound-
Cloudista. 

YouTuben Sansa TV -kanavalla julkaistiin 12 uutta videota, joista 5 oli Sansan omia ja 7 ulkomaisten 
kumppanien tuottamia. Summer Mission School julkaisi omalla kanavallaan 3 videota. Keräystiimi 
kehitti Lähetysaika-formaatin, ja uusi uutis- ja ajankohtaiskatsaus julkaistiin kuusi kertaa YouTu-
ben Lähetysaika-kanavalla. Videotiimi teki myös yhteistyötä Kirkkopalveluiden kanssa Kirkkopäivä-
videoiden julkaisemiseksi. Vuonna 2017 julkaistuista videosta sai ylivoimaisesti eniten katsojia My-
riamin tarina. Sitä katsottiin lähes kolmetuhatta kertaa. 

Ristiaalloilla-kirjeellä kiitettiin tukijoita ja välitettiin hengellistä rohkaisua, työn tuloksia ja ke-
räyshaasteita. Ristiaalloilla ilmestyi kuusi kertaa. Julkaisun sai postitse noin 3000 ja sähköisenä 
noin 2500 vastaanottajaa. 

Lähde-lehti oli tilattavissa maksullisena ja saatavissa Sansan jäsenetuna. Lisäksi sitä jaettiin seu-
rakuntiin. Lähde ilmestyi viisi kertaa, joista kaksi Sana-lehden liitteenä. Toista vuotta jatkuneen 
julkaisu-yhteistyön ansiosta saatiin paljon uusia lukijoita. Lähde-lehden isoimmat jakelut olivat 
kolehtipyhä-postitus (Lähde 1/17, painos 16700 kpl) ja rekisteripostitus (Lähde 4/17, painos 19600 
kpl). Niiden välissä julkaistiin myös Sansan rukouskalenteri. Lehdessä ilmestyneitä juttuja julkais-
tiin yhä runsaasti Sansa.fi:ssä sekä Seurakuntalainen.fi:ssä, osittain varioiden. Lähde oli edelleen 
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kirja- ja lahjatavarakauppa Putiikin merkittävin markkinointikanava. 

Mediatoimituksen työn kautta tavoitimme enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin. Onnistuimme jaka-
maan tekemäämme tiedotusmateriaalia aiempaa systemaattisemmin useissa eri kanavissa. 

3.1.2 Domini Life tuo iloa ja apua kristityn arkeen 

Domini Life on kristillistä elämäntapaa tukeva älypuhelimen pienoisohjelma, joka lanseerattiin 2. 
joulukuuta Kristuspäivässä Turussa. Vuoden loppuun mennessä sovellus oli ladattu yli 2500 kertaa ja 
päivittäin aktiivikäyttäjiä oli lähes 400. Sovellus tuo tavallisten suomalaisten ulottuville mahdolli-
suuden etsiä sekä elää todeksi kristillistä elämää. Sovellus haastaa mukaan heitä, jotka eivät ehdi 
seurakunnan tilaisuuksiin. Nimi Domini Life kätkee sisäänsä uskontunnustuksen Domini Herran (lat.) 
Life Elämä (engl.). 

Mobiilisovellukseen sisältyy pelillinen ominaisuus, jossa kerätään raamatullisia hahmoja. Taiteilija 
Pekka Rahkosen kuvittamat hahmot tuovat esiin eri näkökulmia kristityn elämään. Domini Lifessa 
voi myös kerätä pisteitä ja leikkimielisesti seurata omaa toimintaansa. Sovellus kannustaa ilon ja 
huumorin kautta toimimaan ja aktivoimaan yhteyttä Jumalaan. Hanke toteutettiin yhteistyössä 
Kansan Raamattuseuran kanssa. Hankkeen teknisestä toteutuksesta vastasi Valu Digital Oy. Media-
sisältöjen osalta mobiilisovellus kokosi yhteen useita kristillisiä toimijoita. Hanke sai taloudellista 
tukea Kirkon Mediasäätiöltä ja Esa Haaramon Muistosäätiöltä. 

Domini Life -mobiilisovellus toi Sansan viestintään myös uuden ulottuvuuden, kun sen avulla pääsi 
lukemaan Sansa.fi:n ajankohtaisartikkeleita ja blogikirjoituksia sekä käymään rukousseinällä. Sovel-
luksen uutissivustossa voi seurata kristillisten medioiden uutisvirtaa. Matkalla-osiossa voi kartalla 
olevia kohteita klikkaamalla saada tietoa järjestöjen työstä maailmalla sekä tukea eri hankkeita 
rukouksin ja taloudellisesti. Voimasanoja-osio tarjoaa Raamatun jakeen joka päivälle ja avaa pää-
syn Digi Markuksen sisältöihin. 

3.2 Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma täytti 20 vuotta 

Raamattu kannesta kanteen (Rkk) on radio-ohjelmakokonaisuus, joka sisältää yli 1400 opetusjaksoa 
Raamatusta. Rkk tarjosi viitenä päivänä viikossa kahden radioasemaverkoston (Radio Dei, Järvira-
dio) kautta raamatunopetusta ja kutsui kuulijoita löytämään paikkansa Jumalan valtakunnan 
työssä. Ohjelmia tuotettiin 260. Uusinnat mukaan laskettuna ohjelmia radioitiin 1404 kertaa. Kaikki 
juonnot käytiin läpi ja ohjelmien loppuosuuksiin tehtiin 196 lähetysaiheista haastattelua tai muuta 
sisältöä. 

Vuonna 2017 Rkk-ohjelma täytti 20 vuotta. Ohjelmaa juhlittiin Radio Deissä 90 minuutin mittaisella 
suoralla 20-vuotisohjelmalla, joka jaettiin myös Facebookissa. Kertomusvuonna jatkettiin opetus-
lapseuttavia ajankohtaisohjelmia. Rkk Facebook -sivuilla on yli 3000 tykkääjää ja sivulla käytiin 
aktiivista keskustelua päivän teemaan liittyvien virikekysymysten avulla. 

Kansallisen radiotutkimuksen mukaan Raamattu kannesta kanteen -ohjelma on ollut vuosia Radio 
Dein kuunnelluin ohjelmasarja. Rkk-ohjelma tavoitti Suomessa viikoittain 100 000–150 000 eri kuun-
telijaa. Ohjelmaa radioitiin lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Ohjelma oli kuultavissa myös inter-
netsivujen sekä mobiilisovelluksien kautta kaikkialla maailmassa. Yli 124 000 eri käyttäjää 
(90.000/2016) kuunteli opetuksia sivuston kautta. Ohjelman kuuntelijoiden määrän kasvu jatkui 
sovelluksen ja internetin kautta. Sovelluksella on 21 315 aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Uusia 
sovelluksen latauksia tehtiin vuoden aikana yli 6000 kappaletta. 

3.3 Missionaarinen seurakunta elää evankeliumista 

3.3.1 Seurakuntapalvelut 

Seurakunta on lähetystyön perusyksikkö. Tavoite on miettiä seurakuntien kanssa yhdessä, mitä 
tämä tarkoittaa medialähetystyön näkökulmasta. Kumppanuuden syventäminen toteutui erityisesti 
tapaamalla ja rohkaisemalla lähetystyön vastuunkantajia seurakunnissa sekä tukemalla maahan-
muuttajatyötä. 

Vuoden 2017 päättyessä Sansalla oli yhteensä 212 yhteistyösopimusta 176 seurakunnan tai kappe-
liseurakunnan sekä neljän järjestön kanssa. Tampereen hiippakunnan seurakunnilla on edelleen 
eniten yhteis- työsopimuskohteita. Sopimusmäärän supistuminen johtui seurakuntaliitoksista ja so-
pimustilanteiden päivityksistä. 
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Sansan yhteistyösopimukset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

yhteistyösopimuksia 195 213 221 225 220 212 

sopimukset euroina yhteensä 725 619 821 273 905 255 916 755 931 967 912 578 

seurakuntia, joilla sopimus (sis. kappe- 
lit) 

 
165 

 
137 

 
171 

 
177 

 
179 

 
176 

Vierailujen kautta Sansan työ tulee tunnetuksi seurakunnissa. Vierailuja tehtiin kertomusvuonna 
159 eri seurakunnassa tai kappeliseurakunnassa. Seurakuntavierailuja oli yhteensä 441. Vierailu-
jen määrä siis nousi, mutta tavoittavuus laski edelleen hieman. Työntekijöiden ja lähettien rinnalla 
vierailuja seurakuntiin tekivät seniorityöntekijät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät sekä Sansa- ja Toi-
voa naisille -lähettiläät. 

Vierailutoiminta seurakunnissa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Srk-vierailuja eri seura-       

kunnissa ja kappeliseurakunnissa 153 139 139 140 156 159 

Seurakuntavierailuja yhteensä    359 387 441 

Tavoitetut henkilöt seurakuntavierai-       

lujen ja Medialähetyspäivien kautta 29 289 30 044 27 292 29 055 27 206 26 623 

Seurakuntien kanssa käytiin avainhenkilöneuvotteluja. Niiden määrä kasvoi selkeästi edellisestä 
vuodesta. Tapaamisia oli 25 (14 vuonna 2016). 

Rukouskummi-toiminta eli esirukous Sansan työn ja työntekijöiden puolesta jatkui. Vuonna 2017 
oli 84 rukouskummijaksoa (2016/78). 

3.3.2 Maahanmuuttajatyö 

Marja-Liisa ja David Ezzine tekivät vuoden 2017 aikana aktiivisesti maahanmuuttajatyötä Suo-
messa. He vierailivat seurakunnissa, vastaanottokeskuksissa ja kodeissa tapaamassa arabiankielisiä 
maahanmuuttajia. David Ezzine piti arabiankielisiä kaste- ja rippikouluja, vieraili raamattupiireissä 
ja opetti Raamattua sekä tarjosi tulkkausapua. Henkilökohtaisten kohtaamisten lisäksi hän oli yh-
teyksissä maahanmuuttajiin Skypen välityksellä. 

David Ezzine äänitti joka viikko uuden arabiankielisen saarnan. Kirkkohallitus lähetti vuoden 2017 
alusta lähtien saarnat sähköpostitse seurakuntiin, jotka tekevät työtä arabien parissa. Myös moni 
turvapaikan- hakijoiden parissa toimiva yksityishenkilö halusi saada saarnat. Vastaanottajia oli vii-
koittain 450–500. Syksystä 2017 alkaen Sansan verkkosivuille ja SoundCloud -palveluun tallennet-
tuina saarnoja on voinut kuunnella tai lukea missä päin maailmaa tahansa. Sansa.fi/arabic -sivulla 
on lisäksi suomalaisia varten muutama saarnaan liittyvä kysymys, jota voi käyttää apuna keskuste-
luissa. Jokaisen saarnan lopussa on uskontunnustus arabiaksi. 

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta valitsi Sansan yhdeksi strategiseksi lähetyksen ja diakonian 
kumppanijärjestöksi. Sansa neuvotteli vuoden aikana kumppanuusroolistaan seurakunnan yhteisöl-
lisessä Marhaban-keskuksessa. Marhaban-Tampere on Kalevan kirkon yhteydessä toimiva kaikille 
avoin kulttuurien kohtaamispaikka. Se tekee kirkon lähetystä ja kansainvälistä diakoniaa näkyväksi 
kaupungissa. 

SAT-7 Pars -kanavan lastenohjelmien koordinaattori Parastoo Poortaheri tapasi Suomen vierailul-
laan farsinkielisiä maahanmuuttajia Paltamossa. 

Sansa.fi/Hope -sivu palveli arabian- ja farsinkielisiä turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahan-
muuttajia tarjoamalla suoria linkkejä kristillisiin mediasisältöihin. Linkkisivun kautta pääsee parilla 
klikkauksella seuraamaan kristillisiä radio- ja televisio-ohjelmia sekä lataamaan mobiilisovelluksia. 

Sansan koostama linkkilistakortti oli edelleen käytössä seurakunnissa. Siihen on listattu yhteistyö-
kumppaneiden erikielisisiä ohjelmia, nettisivuja ja sovelluksia, joita voi seurata myös Suomessa. 

3.3.3 Hiippakunnallinen toiminta 

Sansan yhteistyö hiippakuntien kanssa jatkui. Lähetystyön perussopimuksen mukaisesti Sansa osal-
listui kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien palkkaukseen lähes kuudella prosentilla (vastaa 
Sansan osuutta seurakuntien lähetyskannatuksesta). Hiippakunnallisessa työssä tavoitettiin erilais-
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ten seminaarien kautta 500 lähetystyöstä kiinnostunutta. 

Kansainvälisen työn sihteerit ja heidän yhteyshenkilönsä Sansassa olivat: 

Helsingin hpk, Hannu Lätti/Timo Reuhkala 

Espoon hpk, Anssi Almgren/Timo Reuhkala 

Turun arkkihpk, Anssi Nurmi/Marja Soikkeli (vuorotteluvapaan ajan sijaisena Anitta Vuorela) 

Porvoon hpk, Tomas Ray/Erja Tillgren 

Tampereen hpk, Timo Frilander/Marko Pihlajamaa 

Lapuan hpk, Jukka Jämsén/Mervi Viuhko 

Mikkelin hpk, Timo Rosqvist/Timo Lankinen 

Kuopion hpk, Jukka Helle/Arja Savuoja 

Oulun hpk, Matti Laurila/Arja Savuoja 

Sansan hiippakunnittain nimetyt yhteyshenkilöt tekivät yhteistyötä kansainvälisen työn hiippakun-
tasihteerien kanssa. He myös osallistuvat lähetysjärjestöjen edustajien tapaamisiin ja lähetysse-
minaareihin. Hiippakunnallisiin tilaisuuksiin kutsuttiin Sansan avainhenkilöitä alueellisesti. 

3.4 Verkostot vahvistavat medialähetystyötä 

Verkosto toimi Sansan voimavarana. Verkostotoiminnan kokonaisuuteen kuuluivat yleisen vapaaeh-
toistoiminnan lisäksi Toivoa naisille -työ, nuorten aikuisten tavoittaminen ja verkostomatkat. Li-
säksi seniorityöntekijät kuuluivat hallinnollisesti verkostotoiminnan alaisuuteen. 

Verkostot ja vapaaehtoiset palvelivat seurakuntien missionaarisuutta ja medialähetystyötä. Sansan 
vapaaehtoisina puolestapuhujina ja lähetystulen sytyttäjinä toimivat seniorityöntekijät, kirkon ja 
lähetyksen seniorityöntekijät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät, Sansa- ja Toivoa naisille -lähettiläät, 
pienryhmät sekä yksittäiset työn ystävät. 

Lähes kaikki Sansan työntekijät niin kotimaassa kuin ulkomailla toimivat yhteistyössä vapaaehtois-
ten kanssa ja ohjasivat heitä. Henkilökuntaa varustettiin ja koulutettiin vapaaehtoistoiminnan ky-
symyksissä. 

3.4.1 Verkostolaiset 

Sansan toiminnan yhteydessä toimi lähes 580 vapaaehtoista ja talkoolaista. Sansan vapaaehtoiset 
postittivat, myivät Lähetyskauppa Putiikissa, järjestivät tapahtumia, valokuvasivat, tekivät kään-
nöstöitä ja graafisia taittotöitä sekä keräsivät varoja medialähetystyölle. Toimistovapaaehtoisille 
järjestettiin kolmatta kertaa syyskauden alussa starttipäivä ja joulukuussa kiitosretki Helsinkiin. 
Tampere-maratonilla oltiin mukana Run for Missions - juoksuhaaste lähetykselle -tempauksen mer-
keissä. Vapaaehtoistehtävistä kerrottiin vapaaehtoistyo.fi-sivuilla, Sansan FB-seinällä, Twitterissä 
ja sansa.fi-sivuilla. 

Puolestapuhujat. Vapaaehtoisia koulutettiin kotimaassa tehtävään alueelliseen työhön. Vuoden lo-
pussa 39 (37/2016) vapaaehtoisesta aluetyöntekijänä toimi 11 (10), Toivoa naisille -lähettiläänä 
16 (16) tai seniorityöntekijänä 12 (13). Seurakuntien lähetystyön tukena toimi vuoden lopussa 23 
(25/2016) Sansa-lähettilästä. Kolme seniorityöntekijää ja kuusi vapaaehtoista tekivät pidempiä 
työjaksoja Kroatiassa. Lisäksi Kroatiassa oli kolme harjoittelijaa opintoihinsa liittyvällä jaksolla. 

3.4.2 Pienryhmätoiminta 

Pienryhmät ja vapaaehtoiset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pienryhmiä yhteensä 150 165 167 172 165 182 

Uusia pienryhmiä 20 22 14 13 10 17 

Pienryhmien kustantamia nimikko-ohjel- 
mia 

 
423 

 
424 

 
428 

 
620 

 
601 

 
665 

Säännöllisesti toimivia vapaaehtoisia noin 400 noin 400 noin 370 noin 380 noin 375 noin 385 

Säännöllisesti toimivia talkoolaisia noin 150 noin 150 noin 170 noin 170 noin 175 noin 195 

Sansan työtä tukevien pienryhmien tilityskäytäntöjä kehitettiin, minkä seurauksena pienryhmien 



    VUOSIKERTOMUS 2017 

17 
 

media- lähetyskannatus pystytään raportoimaan yhtenäisesti. Pienryhmien kokonaismäärä kasvoi 
17 pienryhmällä ja niiden taloudellinen tuki kasvoi 21 prosenttia. 

Vuoden 2017 lopussa Sansan työn yhteydessä toimi kaikkiaan 182 pienryhmää, joista 99 Toivoa 
naisille -ryhmiä ja 83 muita ryhmiä. Monet pienryhmäläiset olivat aktiivisesti mukana Sansan val-
takunnallisessa kirkkopyhässä. Pienryhmiä rohkaistiin kantamaan vastuuta lähetystyöstä omissa 
seurakunnissaan ja tekemään medialähetystyötä tunnetuksi. Ryhmien jäseniä kutsuttiin erityisesti 
aluetapahtumiin, Kirkkopäiville Sansan tilaisuuksiin, Elopäiville ja Uskomaton nainen -konferens-
siin. 

3.4.3 Toivoa naisille -työ 

Toivoa naisille -työssä yhdistyvät kansainvälisen Toivoa naisille -työn tukeminen ja kotimaan pien-
ryhmä- ja rukoustoiminta. Kansainvälisessä työssä tehdään radio-ohjelmia 72 kielellä ja rukouska-
lenteria 85 kielellä. Rukousverkostoon kuuluu noin 60 000 rukoilijaa. 

Vuosi 2017 oli Toivoa naisille -työn juhlavuosi ja suurten muutosten vuosi. Työmuoto täytti 20 
vuotta ja sai uuden brändin. Kansainvälisen TWR Women of Hope -työn nimen ja logon uudistami-
nen johti myös suomenkielisen Toivoa naisille -työn materiaalien uudistamiseen. Vuoden kohokoh-
tana oli Toivoa naisille -työn kansainvälisen johtajan Peggy Banksin vierailu Suomessa 13.–
19.11.2017. Vierailu vahvisti Sansan ja TWR:n Toivoa naisille -työmuodon välistä kumppanuutta 
sekä työssä mukana olevia suomalaisia vapaaehtoisia ja pienryhmiä. 

Vuonna 2017 ryhdyttiin tukemaan kazakinkielistä Toivoa naisille -työtä ja Kätketyt aarteet -han-
ketta Itä- Euroopan alueella. Yhteensä suomalaiset tukivat Toivoa naisille -ohjelmia kahdeksalla 
kielellä erityisesti Aasiassa. 

Toivoa naisille -työ Suomessa 2014 2015 2016 2017 

Toivoa naisille -ryhmiä  85 93 99 

Uusia ryhmiä 14 11 8 6 

Rukouskalenterien tilaajia 1286 1390 1554 1615 

Toivoa naisille -lähettiläiden määrä 0 12 16 16 

Toivoa naisille -työhön liittyvät seurakuntavie- 
railut 

 

20 
 

27 
 

38 
 

32 

Yhteistyösopimukset seurakuntien kanssa 26 28 29 30 

Toivoa naisille -fb ryhmä (kutsutuille jäsenille)  90 145 174 

Vuoden aikana pidettiin kolme isoa tapahtumaa; Hanna-leiri Turun seudulla, Helsingin aluetapah-
tuma ja valtakunnallinen Uskomaton nainen -konferenssi. Suurin tapahtuma oli Pirkkalassa 
18.11.pidetty Uskomaton nainen konferenssi, jossa oli 270 osallistujaa eri puolilta Suomea. Pääpu-
hujana oli Toivoa naisille työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks. Hän oli myös vieraileva saar-
naaja sunnuntain 19.11. Tuomasmessussa. Messuun osallistui 408 henkeä, ja suoratoiston kautta 
messun osallistujamäärä on vielä suurempi. YouTuben kautta messua on jälkikäteen katsottu 657 
kertaa. 

Toivoa naisille -työryhmä tuotti yhdessä vapaaehtoisten kanssa 12 rukouskalenteria vuoden aikana. 
Uudet toivoanaisille.fi-sivut julkaistiin syksyllä. 

Kätketyt aarteet -hankkeen hyväksi suunniteltiin Putiikin myyntituotteeksi lakupaketti sekä myö-
hemmin syksyllä ihmiskaupan vastaisen työn tunnus. Designheijastimen suunnitteli vapaaehtois-
työnä kenkäsuunnittelija Terhi Pölkki. 

3.4.4 Nuoret aikuiset 

Summer Mission School (SMS) eli Lähetyksen kesäkoulu toteutettiin heinäkuussa 2017 toista kertaa 
nuorille ja nuorille aikuisille Kroatian Kutinassa. Kesäkoulu kesti neljä viikkoa ja se järjestettiin 
yhteistyössä Kroatian evankelisen kirkon työyhteydessä toimivan M18-ryhmän kanssa. Kesäkouluun 
osallistui Suomesta kuusi nuorta. 

Harjoittelijoiden, vapaaehtoisten ja vierailijoiden mukana olo Kroatian kirkon työssä oli muutenkin 
vilkasta. Suomesta oli Kroatiassa harjoittelujaksolla kolme opiskelijaa ja kahdeksan vapaaehtoista. 
Tuusulan ja Keski-Lahden seurakunnat järjestivät myös rippileirin Kutinassa. 
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3.4.5 Verkostomatkat ja vapaaehtoistyön edistäminen 

Sansan verkostomatkojen kokonaisuuteen kuuluvat visio, -opinto, -ja seminaarimatkat. Vuonna 
2017 niitä olivat: SAT-7 Networks Beirutissa 28.-31.3.2017, Visiomatka Wieniin ja Bratislavaan 2.-
4.4.2017, Vapaaehtoisten opintomatka Pietariin 8.-10.9.2017 ja kutsuseminaarimatka kirkon vai-
kuttajille Geneveen 17.- 20.10.2017. 

Sansan vapaaehtoistyö oli edustettuna erilaisissa tapahtumissa vuoden aikana. Näitä olivat mm. 
Kirkon lähetystyönkeskuksen järjestämä lähetysjärjestöjen yhteisen vapaaehtoistoiminnan neuvot-
telu-päivä. Tilaisuus striimattiin Sansan Facebook-sivuilla. Inkerin kirkon vapaaehtoistoiminnan ke-
hittämisseminaarissa ja. Kuopion Kallaveden seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittämishank-
keessa Sansan verkostotoiminnan johtaja toimi konsulttina. 

3.5 Tapahtumat 

3.5.1 Kirkkopäivillä ja Medialähetyksen elopäivillä Sansan työ esille 

Kirkkopäivät. Sansa osallistui Kirkkopäiville Turussa 19.–21.5.2017. Kirkkopäivien päätapahtuma-
paikka oli Logomo. Kansainväliset puhujavieraat olivat anglikaanipastori Dick Lewis Iso-Britanniasta 
ja televisiotuottaja Essam Nagy Egyptistä (SAT-7). 

Sansa oli Kirkkopäivillä mukana monilla ohjelmakokonaisuuksilla: Suuren suosion sai Kirkkopalvelu-
jen vapaaehtoistyo.fi:n kanssa toteutettu Vapaaehtoisuus – Reformaatio 2.0? -seminaari. Muita 
Sansan ohjelmaosuuksia olivat Raamattu 2020 -akatemia monologi Jeremiaan kirjasta sekä Satel-
liittitelevisio Betlehemin uusi tähti -kanava. Sansan kevätkokous pidettiin 20.5. Liikkuva nuorten 
aikuisten mediatiimi tuotti mediasisältöä Kirkkopalveluille ja Sansalle. Kirkkopäivätorilla Logo-
mossa oli esittelypiste. Sansan kanssa yhteistyötä teki myös kansainvälinen nuorten tanssiryhmä 
M18 Kroatiasta. 

Medialähetyksen elopäivät järjestettiin Lohjalla Vivamon kurssikeskuksessa 18.–20.8. teemalla 
Yhteys muodostettu. Tapahtuman puhujavieraina olivat Sansan työntekijöiden, hallituksen jäsen-
ten, senioreiden ja työn ystävien lisäksi reformaation merkkivuoden koordinaattori Timo-Matti 
Haapiainen, Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma, professori Miikka Ruoka-
nen sekä kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama. Sunnuntain messussa siunattiin tehtäviinsä lähet-
tejä ja vapaaehtoisia. Tapahtuman yhteydessä oli myös Vivamon järjestämä Mauno Kuusisto 100 v. 
ja Tenorissimon konsertti. 

3.5.2 Sansan valtakunnallinen kolehtipyhä 

Sansan valtakunnallista kolehtipyhää vietettiin 19.2. Kiinan mediatyön merkeissä, jolloin useat 
San-san työntekijät ja vapaaehtoiset puolestapuhujat pitivät saarnoja ja/tai lähetystilaisuuksia eri 
puolella Suomea. 

Ekumeeninen lähetyspyhä 8.10. oli toinen Sansan työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteinen voi-
mainponnistus, jolloin lähdettiin laajasti liikkeelle seurakuntiin. Molempia tapahtumia mainostet-
tiin myös Radio Deissä. 

Lähetyspyhinä tavoitetut henkilöt 2016 2017 

Kolehtipyhä (helmikuu) 2 753* 2 073 

Ekumeeninen lähetyspyhä (lokakuu) 1 105 1 005 

*Vertailuluvussa 2016 oli mukana Helsingin Tuomasmessu, jossa vierailimme kolehtipyhänä. 

3.6 Kehittyvä markkinointi, varainhankinta ja Putiikki 

Kaksi vapaaehtoisten koulutusjaksoa järjestettiin Lohjalla Vivamossa yhteistyössä Kansan Raamat-
tuseuran kanssa. 

Aluetapahtumia järjestettiin Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Tampereen aluetapahtuma oli 
samalla Sansan reformaation merkkivuoden päätilaisuus, joka myös suoratoistettiin. Tampereen 
aluetapahtumassa oli mukana Tampereen hiippakunnan kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri 
Timo Frilander ja Oulun aluetapahtumassa vieraili SAT-7 Parsin lastenohjelmien juontaja Parastoo 
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Poortaheri. Tilaisuuksiin osallistui 194 (389) henkilöä. 

Run for Missions -juoksuhaaste toteutettiin ensimmäisen kerran Tampere Maratonin yhteydessä 
16.9.2017. Pilottihankkeesta saatiin arvokasta kokemusta. Mukana olivat Pirkkalan seurakunnan, 
Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Sansan joukkueet sekä juoksijoita mm. Heinolan ja Hyvinkään seu-
rakunnista. Juoksutapahtuman avulla edistettiin lähetysjärjestöjen välistä yhteistoimintaa, kerät-
tiin varoja lähetystyölle ja kutsuttiin uusia ihmisiä tutustumaan lähetystyöhön. 

3.6.1 Varainhankinta 

Sansan lähetyskannatus supistui edellisestä huippuvuodesta. Seurakuntatulot, yksityislahjoitukset 
ja testamenttitulot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen vuoden hyvä tulos kuitenkin 
tasasi vuoden 2017 notkahdusta. 

Vuonna 2017 keskityttiin sähköiseen varainhankintaan, keräyksiin ja uusien kuukausilahjoittajien 
löytämiseen. Keräyspuolella tapahtui pieni notkahdus, kuukausilahjoitustulot nousivat ja muut va-
rainhankinnan yksityiset tulot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Lähetysryhmien ja Toivoa naisille 
työn -piirien tulot siirtyivät seurakunnan vapaaehtoisen kannatuksen alle. 

Vuonna 2017 selkiinnytettiin sansa.fi-sivuston lahjoitussivuja, jotta lahjoittaminen olisi entistä hel-
pompaa. Sähköinen lahjoittaminen jatkoi kasvuaan. Kuukausilahjoitussopimusten määrä nousi 83 
(57/2016) sopimuksella. Kuukausilahjoitussopimuksia oli vuoden lopussa 651 (568/2016). Kokonai-
suudessaan yksityisen lähetyskannatuksen lähes 1,56 miljoonan euron tavoitteesta jäätiin vajaa 
kaksisataatuhatta euroa. 

Vuoden aikana tehtiin yksi sähköpostikampanja kannattavien jäsenten hankkimiseksi. Vuoden 2017 
päättyessä Medialähetys Sanansaattajilla oli 182 varsinaista jäsentä, joista seurakuntajäseniä oli 
74 (74). Kannattavia jäseniä oli 796 (770). 

3.6.2 Putiikki 

Lähetyskauppa Putiikki myi kirjoja, kortteja, lahjatavaraa ja äänitteitä Sansan Hyvinkään toimita-
losta ja lähetyskauppa.fi-nettikaupan kautta. Tuotteita pidettiin esillä eri tapahtumissa ja Lähde-
lehdessä, joka oli Putiikin merkittävin markkinointikanava. Myös työntekijät ja vapaaehtoiset myi-
vät tuotteita. Putiikin tulos laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna ollen 7 989 euroa. Putiikki 
oli kohtaamisen paikka, ja sen kautta saatiin myös työlle uusia tukijoita. Putiikissa palveli säännöl-
lisesti 10 vapaaehtoista ja lisäksi satunnaisesti 13 henkilöä. Kun lasketaan Sansan omat myyjäista-
pahtumat, niin kaikkiaan Putiikin vapaaehtoisina toimi noin 20 henkilöä. Matka-Putiikki oli 13:llä 
henkilöllä (19/2016) eri puolella Suomea. 
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4 TOIMINNAN EDELLYTYKSET 

4.1 Henkilöstö 

Vuoden 2017 lopussa Sansan palveluksessa oli yhteensä 35 työntekijää (35 vuonna 2016), joista 34 
oli päätoimisia ja yksi sivutoiminen. Päätoimisista työntekijöistä kahdeksan työntekijää oli lähetys- 
ja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä. Lisäksi Sansan työyhteydessä toimi kaksitoista seniori-
työntekijää. 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt solmivat kilpailukykysopimuksen (kiky) vuonna 2016. Sopimus as-
tui voimaan kertomusvuoden alkupuolella. Sopimuksen mukainen 24 tunnin työajan pidennys sovit-
tiin toteutettavaksi Sansassa järjestämällä työyhteisökoulutuspäivä, liikunnalla ja opiskelulla sekä 
muilla erikseen sovituilla toimilla. 

Työhyvinvointiryhmä kehitti yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa työhyvinvointia. Henkilöstön 
koulutuksen painopisteet olivat työkohteiden tuntemuksen lisäämisessä, työhyvinvoinnissa, varain-
hankinnassa sekä paloturvallisuudessa. Myös ensiaputaitoja päivitettiin. Työyhteisön vuosittainen 
luonto- ja virkistysretki tehtiin loppuvuodesta Kytäjä-Usmin ulkoilualueelle Hyvinkäällä. 

4.2 Hallintopalvelut 

Sansan toimintojen taloushallinnollisia edellytyksiä hoiti viiden hengen tiimi palvellen sekä sisäisiä 
että ulkoisia asiakkaita, viranomaisia ja sidosryhmiä. Tehtäväalueeseen kuului mm. maksuliikenne, 
kirjanpito, taloussuunnittelu, raportointi sekä tilinpäätöksen valmistaminen. Sekä seurakuntien 
että yksityishenkilöiden lahjoitusten kirjanpidollinen käsittely erilaisine ohjelmatodistuksineen 
työllisti automaattisista menettelyistä huolimatta melko paljon. 

Toimistopalvelut huolehtivat lukuisten käytännöllisten asioiden hoitamisen lisäksi mm. asiakkuu-
denhallintajärjestelmä FONS:n pääkäyttäjyydestä, rekisterien ylläpidosta ja käyttämisestä. Loppu-
vuodesta kilpailutettiin taloushallinnon ohjelmisto ja valmistauduttiin sen käyttöönottoon v. 2018. 
Valituksi tuli Fivaldi-ohjelmistokokonaisuus sekä Navita -budjetointi- ja raportointiohjelma. 

Asiakkuushallintajärjestelmä FONS:n kehittämistä jatkettiin yhteistyössä Tietopiiri Oy:n kanssa 
suunnittelemalla ja käyttöönottamalla uusia toimintoja. It-kumppani Office Managementin kanssa 
kehitettiin yhteistyötä mm. it-manageri menettelyyn siirtymällä. Ulkoistettu it-palvelu osoitti ky-
vykkyytensä nopeana ja kustannustehokkaana mm. etäpalvelukonseptin avulla. 

Vuoden aikana laadittiin henkilötietosuojaraportti, jossa käytiin läpi Sansan hallussa olevien hen-
kilötietojen määrää ja laatua sekä voimassa olevia käsittelyn käytäntöjä. Samalla päivitettiin hen-
kilötietojen käsittelyn käytäntöjä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaisiksi. 

Toimitilojen kuntoa ylläpidettiin pienkorjaustoiminnalla. Lahden osakehuoneistossa valmistui laaja 
koko taloyhtiötä koskeva putkisto- ja sähkösaneeraus. 
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5 TALOUS 

Sansan kokonaistuotot sisältäen lähetyskannatustuotot, jäsenmaksut, korkotuotot, lehti- ja Putii-
kin liikevaihdon ja vuokratuotot ilman sisäistä vuokrajyvitystä vuonna 2017 olivat 3 270 214 euroa 
(2016: 3 641 247). Tuotot edellisvuodesta laskivat 10,2 prosenttia, 371 000 euroa. Talousarviossa 
kokonais-tuotot oli arvioitu 246 000 euroa suuremmiksi, tulot alittivat budjetin 7,0 prosenttia. 

Lähetyskannatustuotot olivat 3 127 391 euroa (3 496 925) ja ne laskivat 10,6 prosenttia edellis-
vuodesta. Testamenttitulot jäivät 110 000 euroa edellisvuotta pienemmiksi. 

Sansan kokonaiskulut olivat kertomusvuonna 3 404 206 euroa (3 290 874). Budjetissa kokonaiskulut 
oli arvioitu 123 000 euroa suuremmiksi. 

Budjettiin verrattuna kaikki tuotot olivat 246 000 euroa pienemmät ja menot 123 000 euroa pie-
nemmät. Tasapainoiseksi laadittuun budjettiin verrattuna toteutuma muodostui kaikki tilinpäätös-
viennit huomioiden 133 271 euroa alijäämäiseksi. 

5.1 Seurakuntien kannatus 

Seurakuntien talousarvioavustukset olivat 1 177 678 euroa (1 292 213), laskua 8,9 prosenttia. Ta-
lousarvio-avustuksista 62,6 prosenttia perustui nimikkosopimuskohteiden tukemiseen. Muut talous-
arvioavustukset, joita oli 37,4 prosenttia, annettiin Sansan työlle yleisesti. 

Seurakuntien vapaaehtoinen kannatus, joka käsittää kolehtituotot, muut kuin talousarviopohjaiset 
nimikkosopimustuotot ja seurakuntien suorat lahjoitukset, oli vuonna 2017 yhteensä 633 783 euroa 
(574 610). Seurakuntien vapaaehtoisen kannatuksen nousu 10,3 prosenttia johtuu pienryhmien tu-
lojen kirjaamisesta seurakuntakannatukseen. 

Seurakuntien talousarvio- ja vapaaehtoinen kannatus yhteensä oli 1 811 461 euroa (1 866 823), 
jossa on laskua edellisestä vuodesta 3 prosenttia. 

5.2 Yksityinen kannatus 

Yksityinen vapaaehtoinen kannatus ilman testamenttilahjoituksia oli vuonna 2017 yhteensä 1 283 
732 euroa (1 488 001). Yksityisen vapaaehtoisen kannatuksen muutaman vuoden kestänyt nousu 
kääntyi laskuun, edellisestä vuodesta 204 000 euroa, 13,7 prosenttia. Laskua oli erityisesti keräys-
ten tuotoissa, 61 000 euroa. Aikaisemmin pienryhmien tuotot on raportoitu yksityisen kannatuksen 
puolella, mutta 2017 alkaen ne raportoidaan osana vapaaehtoista seurakuntakannatusta, vaikutus 
96 000 euroa. Talousarviossa oli odotettu yksityisen vapaaehtoisen kannatuksen olevan 186 000 
euroa suurempi. 

Sansan lähetystyöntekijöillä oli omat kannattajaryhmänsä, jotka tukivat lähettien työtä taloudel-
lisesti, henkisesti ja hengellisesti. Yksityiset ihmiset, piirit ja yhteisöt tukivat medialähetystyötä 
ostamalla yhteensä 3076 (3036) radio- ja televisio-ohjelmaa, luvussa on mukana keräysten kautta 
tulleet lahjoitukset. Näistä piirit kustansivat 665 (601) ohjelmaa ja yksityishenkilöt 2411 (2165) 
ohjelmaa. Yhteensä tuetuille ohjelmille kertyi kannatusta 487 000 euroa. 

Useana vuonna tärkeään asemaan tulojen ja menojen tasapainottamisessa ovat nousseet testa-
menttilahjoitukset. Ne vaihtelevat voimakkaasti ennakoimattomalla tavalla. Vuoden 2017 testa-
mentti-tuotot olivat 32 000 euroa (142, 212), jotka alittivat talousarvion 58 000 euroa. 

Sansan medialähetystyötä on ollut mahdollista tukea liittymällä varsinaiseksi jäseneksi tai kannat-
tavaksi jäseneksi. Varsinaisten jäsenten (182) ja kannattavien jäsenten (796) jäsenmaksutuottoja 
saatiin yhteensä 32 000 euroa. Nimikkosopimuksen tehneet yhteisöjäsenet on vapautettu jäsen-
maksusta. 

5.3 Kulut 

Kokonaiskulut, netottamatta liiketoiminnan tuloja ja menoja, olivat kertomusvuonna 3 404 206 
euroa (3 290 875). Kokonaiskulut kasvoivat 3,4 prosenttia, mutta ovat silti alle usean vuoden kes-
kimääräisen arvon. Kulut alittavat budjetoidut kokonaiskulut 123 000 euroa, 3,5 prosenttia. Kulu-
jen alittuminen johtuu pääasiassa joissakin ulkomaisissa hankkeissa, toteutetuista ns. joustoista, 
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muutoksista lähettien rekrytointisuunnitelmissa sekä euron ennakoitua paremmasta vaihtosuh-
teesta dollariin nähden. 

Kulujen jakaantuminen huomioiden liiketoiminnan nettotulos oli kertomusvuonna seuraava: ulko-
maisen työn kulut 56,9 prosenttia (58,8), ulkomaisen työn tukitoiminnan kulut 32,8 prosenttia 
(31,9) ja yleishallinnon kulut 10,3 prosenttia (9,3). 

5.4 Tase ja toiminnan taloudellinen tulos 

Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 988 590 euroa. Tilikauden tulos muodostui 133 271 euroa 
alijäämäiseksi, mikä on 4 prosenttia kaikista tuloista. Kertomusvuoden lopussa ei ollut pitkäaikaista 
vierasta pääomaa. 

5.5 Tulevaisuuden näkymiä taloudesta 

Sansan talous ja sen myötä toiminta on täysin riippuvainen lahjoittajien halusta ja kyvystä antaa 
tukensa medialähetystyölle. Haluun vaikuttavat mm. se, miten tärkeäksi koetaan työn sisällön, 
evankeliumin ja toivon sanoman saattaminen mahdollisimman monen tavoitettavaksi. Sansan uraa-
uurtava medialähetystyö on yleistynyt myös osana muiden järjestöjen toimintaa. Kykyyn puoles-
taan vaikuttavat yksityishenkilöiden talouden tiukentuminen mm. lahjoittajien ikääntymisen 
myötä sekä seurakuntien taloudellisen liikkumavaran kaventuminen mm. jäsenkadon seurauksena. 
Uutiset orastavasta taloudellisesta kasvusta monen heikon vuoden jälkeen vaikuttavat kokemuksen 
mukaan vasta usean vuoden viiveellä. 

Taloudenhoidossa tuleekin varautua kannatustulojen pysymiseen entisellä tasolla tai jopa laskemi-
seen. Taloudellisten rakenteiden tulee mahdollistaa joustavuus, mikä on varsin haasteellista to-
teuttaa toimintaa turvaavalla tavalla. Riskien hallinta, seuranta ja raportointi ovat entistä tärke-
ämmässä asemassa. 

Talousarvio 2018 on laadittu tulojen ja menojen tasapainoon. Vuoden 2017 alijäämä, johon oli 
osittain suunnitelmallisesti varauduttukin, korostaa kulurakenteen hallitsemisen tärkeyttä useiden 
taloudellisten epävarmuustekijöiden tilanteessa. Lähetyskannatustulojen arvioidaan olevan 3 390 
000 euroa, kun toteuma 2017 on 3 126 000 euroa. Kannatuksen nousu 264 000 eurolla edellyttää 
uusien lahjoittajien syttymistä medialähetykselle, nykyisten tukijoiden säännöllistä ja uskollista 
lahjoittamista, uusia kannatus- sopimuksia seurakuntien kanssa jne. Testamenttituloilla on olen-
nainen merkitys lähes olemattomien liikkumavarojen ja alijäämän uhatessa. Tilanne on nurinkuri-
nen: evankeliumilla on kysyntää ja vastaanotto hyvä, samalla talouden supistuminen uhkaa evan-
keliumin julistamisen edellytyksiä ihmisten tavoittamiseksi siellä, missä he ovat. 

6 YHTEENVETO 

Digitaalisen median käytön kasvu herättää toivoa siitä, että sanoma Jeesuksesta on yhä useamman 
ihmisen ulottuvilla niiden välineiden kautta, joita hän käyttää arkipäivässään.  Tämä motivoi San-
san strategian 2016–2020 mukaisesti suuntaamaan Kristus-keskeisen evankeliumin mobiilisovellus-
ten ja muiden digitaalisten alustojen kautta erityisesti Aasian ja Lähi-idän maissa. Perinteisemmät 
välineet, kuten radio ja satelliittitelevisio, puolustavat edelleen paikkaansa monissa maissa tarjo-
ten säännöllisen mahdollisuuden kristillisen sanoman kuunteluun ja katseluun. Digitalisoituva me-
dia mahdollistaa myös näiden sisältöjen pääsyn erityisesti miljoonien pakolaisten ulottuville. 

Strategiakauden toisen vuoden aikana Sansa otti kumppanuuksien syventämisessä ja verkostojen 
vahvistamisessa strategian tavoitteiden mukaisesti askeleita, jotka lisäävät työn tehokkuutta ja 
suuntaamista sinne, missä tarve on suurin. Työtä arvioitiin ja kehitettiin kumppaneita kuunnellen 
ja yhteisiä voimavaroja vahvistaen. 

Tulevien vuosien mielenkiintoisten ja monipuolisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen Jumalan 
valtakunnan tulemiseksi kaikkialle maailmaan Sansa tarvitsee hengellisestä näkyä, henkistä voi-
maa, taloudellista tukea ja toiminnallista joustavuutta. Keskeiseksi tekijäksi muodostuu suoma-
laisten seurakuntien ja seurakuntalaisten syttyminen medialähetystyön mahdollisuuksille evanke-
liumin sisältämän ilon, toivon ja rohkaisun viemiseksi kahden miljardin ihmisen ulottuville Aasiassa, 
Afrikassa ja Euroopassa. 
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7 TILINPÄÄTÖS 

TASE     

Medialähetys Sanansaattajat ry 
    

VASTAAVAA 31.12.2017  31.12.2016  

Pysyvät vastaavat 
    

Aineelliset hyödykkeet     

Rakennukset ja rakennelmat 154 190,01  160 614,59  

Koneet ja kalusto 27 313,91 181 503,92 29 591,05 190 205,64 

Sijoituset     

Osakkeet ja osuudet 71 411,00  72 844,75  

Osakehuoneistot 500 835,45 572 246,45 550 251,81 623 096,56 

Vaihtuvat vastaavat 
    

Vaihto-omaisuus     

Kirja-, kasetti- ja korttivarasto  29 044,59  28 806,22 

Lyhytaikaiset saamiset     

Myyntisaamiset 13 403,22  4 964,68  

Muut saamiset 8 231,55  16 737,24  

Siirtosaamiset 77 533,70 99 168,47 78 993,32 100 695,24 

Rahoitusarvopaperit    38 266,29 

Rahat ja pankkisaamiset  106 626,47  143 746,55 

 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 

  
988 589,90 

  
1 124 816,50 

 
 

VASTATTAVAA 

    

Oma pääoma 
    

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 777 324,17  426 231,52  

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) -133 271,30 644 052,87 351 092,65 777 324,17 

Vieras pääoma 
    

Lyhytaikainen     

Ostovelat 156 449,02  136 357,53  

Muut lyhytaikaiset velat 4 654,86  27 270,23  

Siirtovelat 183 433,15 344 537,03 183 864,57 347 492,33 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  988 589,90  1 124 816,50 
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TULOSLASKELMA     

Medialähetys Sanansaattajat ry 
    

1.1.-31.12.2017  1.1.-31.12.2016  

VARSINAINEN TOIMINTA     

ULKOMAINEN TYÖ     

LÄHETYSKANNATUSTUOTOT     

Seurakuntien talousarviomäärärahat 1 177 678,26  1 292 212,71  

Vapaaehtoinen kannatus 1 917 515,00  2 062 611,74  

Testamentit 32 197,73 3 127 390,99 142 100,07 3 496 924,52 

KULUT 
    

Toimintakulut ja avustukset -1 302 260,44  -1 210 515,51  

 

Henkilöstökulut 
 

-589 108,72 
 

-1 891 369,16 
 

-674 975,50 

-1 885 

491,01 

ULK.TYÖN TUKITOIMINNOT KOTIMAASSA 
    

Toimintakulut -462 349,10  -442 070,31  

 

Henkilöstökulut 
 

-640 189,94 
 

-1 102 539,04 
 

-587 588,26 
-1 029 
658,57 

YLEISHALLINTO 
    

TUOTOT     

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

KULUT     

Toimintakulut -234 968,01  -269 457,13  

Henkilöstökulut -258 967,29  -256 735,98  

Poistot -15 218,64  -16 224,85  

Siirto muille toiminnanaloille 225 168,00 -283 985,94 257 113,64 -285 304,32 

LIIKETOIMINTA 
    

TUOTOT 80 169,39 80 169,39 82 537,45 82 537,45 

KULUT     

Toimintakulut -49 298,35  -47 235,75  

Henkilöstökulut -19 136,40 -68 434,75 -30 121,03 -77 356,78 

VARSINAISEN TOIM. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 
 

-138 048,51 
 

302 371,29 

VARAINHANKINTA 
    

TUOTOT     

Jäsen- ja kannatusjäsenmaksutuotot 32 187,00 32 187,00 30 752,00 30 752,00 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

32 187,00 
 

30 752,00 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
    

TUOTOT 30 467,08  31 033,22  

KULUT -57 876,87 -27 409,79 -13 063,86 17 969,36 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

-27 409,79 
 

17 969,36 

TILIKAUDEN TULOS  -133 271,30  351 092,65 
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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 Toivoa naisille -radio-ohjelma, TWR Intia 

hindi Aapki Aashaa raamattuopetus tv-ohjelma, TWR, Intia 

Toivoa naisille -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 

orija Toivoa naisille -radio-ohjelma, TWR Intia 

tamili Toivoa naisille -radio-ohjelma, TWR, Intia 

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

useita viestintäkoulutushanke, UELCI/LML, Intia 

AASIA 

Kieli  Ohjelman nimi ja/tai työmuoto, tuottaja ja kohdealue 

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

Toivoa naisille -radio-ohjelma, TWR, Indonesia 

viestintäkoulutushanke teologisissa seminaareissa, FEBC, Indonesia 

Kriisiradio, matkalaukkuradioiden varustaminen ja koulutus, FRR, Indonesia 

jaava Toivoa naisille -radio-ohjelma, TWR, Indonesia 

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

khmer Toivoa naisille -radio-ohjelma, TWR/FEBC, Kambodža 

Toivon ilta, suora puhelinsoitto-ohjelma, FEBC, Kambodža 

Perheen parhaaksi, perhetyön radio-ohjelma, FEBC, Kambodža 

madura esievankelioiva radio-ohjelma ja multimediajakelu, FEBC, Indonesia 

mandariini Avoimin silmin, evankelioiva nuorten radio-ohjelma VOS/ FEBC, Kiina 

Baobao, mobiilisovellus, FEBC, Kiina esievankelioivia internet-ohjelmia, FEBC, Ki-
ina 

Teologinen seminaari radion välityksellä, TWR, Kiina 

mongoli radiotyö, Wind FM/FEBC, Mongolia 

thai Sydänystävä, esievankelioiva radio-ohjelma, FEBC, Thaimaa 
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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 

Jallah ma’ana, kotijumalanpalvelus televisiossa, SAT-7 Arabic, Pohjois-Afrikka 

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

lasten televisio-ohjelmia, 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 televisio-ohjelmia, SAT-7 Pars, Iran 

nuorten televisio-ohjelmia, SAT-7 Pars, Iran 

Zendegieh Tazeh, evankelioiva radio-ohjelma, TWR, Iran 

heprea Kol Ha Yeshua, evankelioiva radio-ohjelma, Netivyah-keskus, Israel 
turkki Toivoa naisille -radio-ohjelma, TWR, Turkki useita televisio-ohjelmia, SAT-7 Türk, 
Turkki 

venäjä Sana Jerusalemista, venäjänjuutalaisille suunnattu nettitelevisio-ohjelma, Cas-
pari-keskus/Oasis-media, Israel 

AFRIKKA 

Kieli Ohjelman nimi ja/tai työmuoto, tuottaja ja kohdealue 

afar Bushra Radio Dongolo, muslimeille suunnattu evankelioiva radio-ohjelma, Etiopian 
evankelinen Mekane Yesus -kirkko/TWR, Etiopia, Djibouti, Eritrea, Somalia 

amhara lasten radio-ohjelma, Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko/TWR, Etiopia 

Totuuden tie, muslimeille suunnattu evankelioiva radio-ohjelma, Etiopian evanke-
linen Mekane Yesus -kirkko/TWR, Etiopia 

fulfulde useita radio-ohjelmia, Kamerunin evankelis-luterilainen kirkko/Radio Sawtu Lin-
jiila, Länsi-Afrikka 

oromo Totuuden tie, muslimeille suunnattu evankelioiva radio-ohjelma, Etiopian evanke-
linen Mekane Yesus -kirkko/TWR, Etiopia 

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

EUROOPPA 

Kieli Ohjelman nimi ja/tai työmuoto, tuottaja ja kohdealue 

kroatia radiohartauksia, Kroatian evankelinen kirkko, Kroatia 

televisiohartauksia, Kroatian evankelinen kirkko, Kroatia 

suomi Raamattu kannesta kanteen, raamatunopetusradio-ohjelma, Sansa, Poh-
joismaat/Suomi 

venäjä Kristinuskon ABC, televisiohartauksia, Inkerin kirkko, Karjala/Venäjä 

kirkon mediatyö, Inkerin kirkko, Venäjä 
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LIITE 2 Hallitus ja henkilökunta 

Sansan hallitus 

Eskelinen Kari, kirkkoherra, teologian maisteri, Nastola 

Hurskainen Mikko, myyntipäällikkö, BBA, Hyvinkää 

Immonen-Räihä Pirjo, lääketieteen tohtori/erikoislääkäri, yksikön johtaja, Kaarina 

Koivulahti Juha, vastuukappalainen, teologian maisteri, Janakkala (2. varajäsen) 

Latvala Piia, kustannustoimittaja, teologian tohtori, Espoo 

Peltonen Susanna, erityisopettaja, kasvatustieteiden maisteri, Tammela (1. varajäsen) 

Tepora Jarno (puheenjohtaja), siviilioikeuden professori, Vantaa 

Vasko Timo (varapuheenjohtaja), missiologian dosentti, teologian tohtori, Espoo 

Sansan tukemat kansalliset työntekijät 

Kroatia 

Hadžihajdić Nenad, studioteknikko ja radiotyön koordinaattori 

SAT-7 (Kypros) 

Poortaheri Parastoo, SAT-7 Pars, lastenohjelmien koordinaattori, juontaja, käsikirjoittaja 

Venäjä 

Dyba Oksana, Karjalan rovastikunnan mediakoordinaattori 

Lähetys- ja projektityöntekijät (7) 

Aasia 

Murphy Eila, mediatutkija, FEBC, Suomi 

Vähäsarja Eeva, Toivoa naisille -työn aluekoordinaattori, TWR Eurooppa, Itävalta 

Vähäsarja Jari, projektihallinnon koordinaattori, TWR Eurooppa, Itävalta 

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

Ezzine Marja-Liisa, toimittaja, Ranska/Suomi 

Tunér Mikael, televisio-ohjaaja ja -tuottaja, SAT-7 Pars, Suomi 

Rissanen Sirpa, hanketyöntekijä, SAT-7, Kypros 

Eurooppa 

Braz de Almeida Elina, pastori, Kroatian evankelinen kirkko, Kroatia 

Työntekijät kotimaassa (28) 

Auvinen Juha, toiminnanjohtaja, päätoimittaja   050 593 4715 

Erelä Kristiina, sidosryhmäpäällikkö, ulkomainen työ (toimivapaa) 050 597 8130 

Hauta-aho Satu, Verkostokoordinaattori (osa-aikainen)  050 547 2855 

Heinomo Sami, mediatoimittaja   050 564 3512 

Hyövälti Pirjo, kirjanpitäjä, Putiikki   050 564 3541 

Kastepohja Ilkka, mediakehitysjohtaja   0500 540 484 
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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, toimistotyöntekijä (määräaikainen)  050 441 1859 

Pihlajamaa Marko, henkilöstöjohtaja   050 572 3858 

Punkari Leena, toimitussihteeri    0500 912 631 

Rasi Tea, palvelukoordinaattori    050 437 2151 

Rantamäki Petteri, lähettikandidaatti, mediakoordinaattori (määräaik.) 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 

Tapio Raili, lähetystyöntekijä, kotimainen työ   050 463 8272 

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 

Vuorela Anitta, yhteyspäällikkö, seurakuntapalvelut  050 448 8009 

 

sähköpostit etunimi.sukunimi@sansa.fi 

 

Sivutoiminen työntekijä kotimaassa 

Hartikainen Anneli, siivooja 
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LIITE 3 Sansan seurakuntajäsenet 2017 

Akaan seurakunta Akaa 

Alavuden seurakunta Alavus 

Anjalankosken seurakunta Anjalankoski 

Espoonlahden seurakunta Espoo 

Eurajoen seurakunta Eurajoki 

Forssan seurakunta Forssa 

Hankasalmen seurakunta Hankasalmi 

Harjavallan seurakunta Harjavalta 

Hartolan seurakunta Hartola 

Hattulan seurakunta Hattula 

Heinolan seurakunta Heinola 

Hollolan seurakunta Hollola 

Hyvinkään seurakunta Hyvinkää 

Imatran seurakunta Imatra 

Jokioisten seurakunta Jokioinen 

Joutjärven seurakunta Lahti 

Juvan seurakunta Juva 

Keminmaan seurakunta Keminmaa 

Kempeleen seurakunta Kempele 

Korson seurakunta Vantaa 

Kotka-Kymin seurakunta Kotka 

Kouvolan seurakunta Kouvola 

Kuopion Alavan seurakunta Kuopio 

Kurikan seurakunta Kurikka 

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-Vilppula 

Mäntyharjun seurakunta Mäntyharju 

Naantalin seurakunta Naantali 

Nastolan seurakunta Nastola 

Nokian seurakunta Nokia 

Nurmijärven seurakunta Nurmijärvi 

Olarin seurakunta Espoo 

Oulaisten seurakunta Oulainen  

Oulun tuomiokirkkosrk Oulu  
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Outokummun seurakunta Outokumpu  

Paltamon seurakunta Paltamo  

Pieksämäen seurakunta Pieksämäki  

Pielisensuun seurakunta Joensuu  

Pitäjänmäen seurakunta Helsinki  

Porin Teljän seurakunta Pori  

Porvoon suom. seurakunta Porvoo  

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  

Tammelan seurakunta Tammela  

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. 75 
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_________________________________________________________________ 

“Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? 
Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka 
kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty?”  

Room. 10:14-15 
_________________________________________________________________ 
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YHTEYSTIEDOT, MEDIAKANAVAT 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 
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