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1. JOHDANTO 

Medialähetystyö tavoittaa erityisesti niitä, joiden on vaikea muuten kuulla evankeliumia. Vuosi 2019 
on Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 46. toimintavuosi, jonka aikana toteutamme edelleen stra-
tegian Sansan suunta 2016–2020 jalkauttamista. Käytännössä tämä merkitsee raamatunopetuksen, 
evankelioivan ja kristillisen kasvatuksen sekä sosiaalisten sisältöjen välittämistä 36 kielellä eri me-
diakanavia käyttäen. Työn vaikutuspiirissä on yli 20 maata ja lähes kaksi miljardia ihmistä Aasiassa, 
Afrikassa ja Euroopassa. 

Vuoden aiheena on perheradiotyö Aasiassa otsikolla Yhteys kotiin. Voimavaroja suunnataan perhei-
den tukemiseen mediatyön kautta esimerkiksi Kambodžassa, Mongoliassa, Thaimaassa ja Indonesi-
assa. Esillä tulee olemaan myös perheitä tukeva Toivoa naisille -työ Indonesiassa, Intiassa, Kam-
bodžassa, Kazakstanissa, Lähi-idän arabiankielisissä maissa sekä Turkissa. 

Sansan keskeisillä työalueilla Aasiassa, erityisesti Kiinassa ja Intiassa, digitaalisen median ja mobiili-
teknologian mahdollisuudet ovat yhä enemmän käytössä uusien ihmisten tavoittamiseksi evanke-
liumilla. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä Sansa panostaa kumppaniensa voimavarojen 
vahvistamiseen ja verkostoitumiseen erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon medialähetysjärjestönä Sansa sitoutuu Raamattuun ja kirkon 
tunnustukseen sekä noudattaa toiminnassaan sen päätöksiä ja lähetysstrategian Yhteinen todistus 
linjauksia. Sansa on Suomen Lähetysneuvoston jäsen ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppa-
nuusjärjestö. Sansan kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat TWR (Trans World Radio), FEBC 
(Far East Broadcasting Company), SAT-7, LML (Luterilainen maailmanliitto) sekä paikalliset luteri-
laiset kirkot. 

2. ULKOMAINEN TYÖ 

2.1 Teemavuosi nostaa esille perheiden hyväksi tehtävän mediatyön 

Vuonna 2019 nostamme esille perheiden hyväksi tehtävää mediatyötä, erityisesti Aasiassa. Perhera-
diotyön tavoitteena on perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Monissa alueen maissa taloudelli-
set resurssit ovat vähäiset ja virallisten tahojen järjestämää perheneuvontaa on joko vähän tai ei ol-
lenkaan. Itse perheiden päähuomio kohdistuu usein perustarpeiden täyttämiseen. Kristillisellä per-
heradiotyöllä voidaan kohentaa perheiden elämänlaatua erityisesti henkisen ja hengellisen hyvin-
voinnin osalta. Teemavuoden aikana tutustutaan myös muiden alueiden yhteisö- ja perheradiotyö-
hön sekä mediatyöhön. 

2.1.1 Perheradio tukee perheitä ja yhteisöjä 

Perheradiotyö pohjautuu yhteisöradion (community radio) toimintatapaan. Yhteisöradion tavoit-
teena on yhteisön auttaminen sisältä päin niin, että ihmiset pääsevät itse ratkaisemaan elämäänsä ja 
yhteisöönsä liittyviä ongelmia. 

Yhteisöradiotoiminta alkoi australialaisen tri Ross Jamesin toimesta Radio Gandinganissa Filippii-
neillä. 2000-luvun alkupuolella toiminta laajeni käsittämään myös joitakin Sansan FEBC-yhteistyö-
kumppaneita Aasiassa tri Rossin kouluttaessa radiotoimittajia eri maista. Ensimmäiseen koulutuk-
seen osallistui toimittajia muun muassa Filippiineiltä, Indonesiasta ja Mongoliasta. 

Perheradio toimii yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yleisön kanssa perheitä koskettavien aihei-
den käsittelemiseksi. Esimerkiksi yhteisön jäsenet osallistuvat radio-ohjelmien sisällöntuotantoon. 
Omia sisältöjä tehdään myös eri kohderyhmille, kuten lapset, nuoret, yksin elävät ja pariskunnat. 
Perheradion omien työntekijöiden lisäksi työssä voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Sansa tukee perheradiotyötä mm. Mongoliassa ja Kambodžassa. Mongolian Wind-FM on ensimmäi-
nen FEBC:n ”virallinen” yhteisöradioasema. Kambodžassa toimivan Krusa FM:n perheradiotyö on ke-
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hittynyt viimeisten vuosien aikana erityisesti aseman aiemman johtajan, Sopheary Hemin, työn tu-
loksena. Hänen aikanaan alkoi perhetyötä tekevän kambodžalaisen pastori Joseph Keon suora Per-
heen parhaaksi -radio-ohjelma ja siihen liittyvät, eri paikkakunnilla järjestettävät perheseminaarit. 

2.2 Sansan strategiakauden painotukset ja niistä nousevat tavoitteet ulkomaan-
työlle 

2.2.1 Medialähetystyö synnyttää ja ylläpitää uskoa 

Sansan strategiakauden visio on, että 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. Strategiakauden puolivälissä tehtiin kartoitus, miten paljon Sansan rahoittamista 
ohjelmista on evankelioivia, eli visiossa mainitulle kohderyhmälle suunnattuja. Kartoituksen poh-
jalta Sansan hallitus linjasi, että ulkomaantyön budjetista raamatunopetus- ja evankelioivia ohjelmia 
tulisi olla vähintään puolet strategiakauden loppuun mennessä. 

Vuoden 2019 aikana Sansan ulkomaantyössä käydään keskusteluja yhteistyökumppanien kanssa oh-
jelmien tavoitteista, kohderyhmistä ja sisällöstä. Keskustelujen jälkeen ymmärrämme entistä parem-
min ohjelmien todelliset vaikutukset. Tuemme kumppaneitamme kehittämään työn jatkuvaa vaikut-
tavuuden seurantaa ja arviointia, sekä ohjelmasisältöjä näihin tietoihin perustuen. 

 

2.2.2 Median mahdollisuudet; mediatutkimus antaa tietoa yleisömme median käytöstä 
eri alueilla 

Useassa Aasian maassa sosiaalinen media on noussut merkittäväksi tavaksi jakaa, keskustella ja uu-
tisoida elämää. Siksi se myös tarjoaa uuden tavan kertoa kristinuskosta. Aasia johtaa maailman me-
diateknologian ja median käyttötapojen muutosta. Käytännössä tämä sirpaloituva mediankäyttö 
haastaa aasialaiset kumppanit ja Sansan käyttämään uusia tapoja kertoessaan Jeesuksesta. Mobii-
lisovelluksia ollaan valmistamassa kiinalaisille, mongolialaisille ja kambodžalaisille mediankäyttä-
jille. 

Lähtökohtana nykyviestinnässä on, että median tulee toimia mobiilipuhelimien kautta, oli kyseessä 
sitten radio, televisio, lehti tai sosiaalinen media. Kyse ei ole ainoastaan uudesta kristillisen materi-
aalin jakamistavasta, vaan vahvemmin keskustelusta erilaisissa virtuaalisissa ympäristöissä. Uuden-
lainen tapa jakaa ja keskustella Kristuksesta edellyttää monimediallisessa maailmassa vahvaa mark-
kinointiosaamista. Siksi monin paikoin ollaankin siirtymässä siihen, että kristillinen media löytää ne 
virtuaaliset yhteisöt, joissa etsitään jo valmiiksi vastauksia päivän ajankohtaisiin ongelmiin ja kysy-
myksiin. 

Vuoden 2019 aikana tehdään valmiiksi kartoitus median käytöstä Sansan eri toiminta-alueilla. 

Toimenpide ja tavoite: Sansan mediakartta on valmis. 

 

2.2.3 Kumppanin kuuntelemisen merkitys työn suuntaamisessa 

Vahvistaakseen suhteitaan paikallisiin yhteistyökumppaneihin ja lisätäkseen omaa asiantuntemus-
taan Aasian alueesta, Sansa lähettää työntekijäpariskunnan Singaporeen alueelliseen työhön. 

Sansa toimii maailmassa kumppanien kautta ja kanssa. Läheinen yhteistyö kumppanien kanssa pe-
rustuu kumppanien kuuntelemiseen. Yhteistyössä kiinnitämme huomiota ohjelmasisältöjen paikal-

Toimenpide ja tavoite: Ohjelmasisältökeskustelut käyty kumppanien kanssa, olemassa oleva suun-
nitelma siitä, miten vähintään puolet kaikesta ulkomaille menevästä rahasta kohdistuu raama-
tunopetus- ja evankelioiville ohjelmille. 
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lisuuteen ja siihen, että kasvatamme paikallista mediaosaamista. Tavoitteenamme on yhteistyön sy-
ventäminen ja pitkäjänteinen toiminta sellaisten kumppanien kanssa, jotka näkevät mediatyön ko-
konaisvaltaisesti. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten evankeliumin viemiseksi median 
avulla sinne, missä sitä ei muuten kuultaisi, voimme tarvittaessa aloittaa yhteistyön myös uuden 
kumppanin kanssa. Kiinnitämme myös huomiota miesten ja naisten tasavertaisuuteen kumppa-
neidemme toiminnassa, esimerkiksi ohjelmasisältöjen tuotannossa. 

Toimenpide ja tavoite: Aasian alueella on uusi Sansan työntekijäpariskunta. 

Sansan ja Aasian alueen kumppanien yhteistyö syventyy. 

 

2.2.4 Verkostot ja vapaaehtoiset 

Vapaaehtoiset ovat Sansalle tärkeä voimavara. Vuoden aikana käydään läpi vapaaehtoisia koskevat 
käytännöt ja ohjeistukset, niin että Sansan vapaaehtoisena toimiminen olisi helppoa ja antoisaa. Ul-
komaantyössä kutsumme harjoittelijoita uusiin kohteisiin, ja innostamme heitä mukaan Sansan toi-
mintaan myöhemmin kotimaassa. 

Domini Lifen englanninkielinen versio julkaistiin 2018. Keskusteluja käydään mobiilisovelluksen jul-
kaisemisesta toisella suurella eurooppalaisella kielellä. Eurooppalaisten versioiden tarkoitus on mal-
lintaa Domini life -mobiilisovelluksen edellyttämän yhteistyöverkoston ja kristittyjen yhteyden syn-
tyä Suomen ulkopuolella. Tavoitteena on, että Domini Life voisi tukea ja luoda seurakuntayhteyttä 
kristityille maissa, joissa he ovat vähemmistöasemassa tai jopa vainon kohteena. 

Toimenpide ja tavoite: Sansan ulkomaisia vapaaehtoisia harjoittelijoita koskevat käytännöt on 
määritelty ja sovittu. 

Domini Life -mobiilisovelluksesta on julkaistu versio kolmannella kielellä. Kansainvälistä Domini 
Life -sovellusta pidetään esillä Sansan ulkomaisissa yhteistyöverkostoissa. 

 

2.3 Intia 

Sansa on toiminut yhteistyössä TWR Intian kanssa jo 30 vuotta, ja sinä aikana työ on kasvanut, ke-
hittynyt ja tuottanut hedelmää. 

Alkuvaiheessa radio-ohjelmia tuotettiin vähemmistökielillä, joilla ei ollut muuta omankielistä radio-
ohjelmatuotantoa. Omalla äidinkielellä tuotetut lyhytaalto- ja pitkien aaltojen lähetykset kiinnostivat 
kuuntelijoita, riippumatta heidän uskonnostaan. Ajan mittaan ohjelmia on ryhdytty jakamaan enem-
män CD-levyillä, SD-muistikorteilla ja mobiiliradiossa lyhytaalto- ja pitkien aaltojen lähetysten kuun-
telun vähentyessä. Edelleen maaseutualueilla lyhytaalto- ja keskipitkät lähetykset tavoittavat hyvin 
ihmisiä. 

Monien vähemmistöryhmien keskuudessa on ollut vähän kristittyjä. Radiolähetystyön tuloksena on 
kuitenkin syntynyt uusia seurakuntia ja kristittyjen määrä on kasvanut, esimerkiksi Gujaratin osa-
valtion alueella. TWR Intia seuraa tätä kehitystä eri alueilla ja haluaa toiminnallaan tukea sekä kris-
tityiksi kääntyneitä että tavoittaa niitä, jotka eivät vielä ole kuulleet evankeliumia. Kristittyjen mää-
rän kasvaessa ohjelmien sisältöä on muutettu palvelemaan kristityn kasvua uusien (ihmisten) tavoit-
tamisen ohella. 

Radiotyön lisäksi TWR Intia ja Sansa aloittivat kristillisen televisiotyön 2013. Hindinkielisen televi-
sio-ohjelman avulla kristinuskoa tehdään näkyväksi Pohjois-Intiassa, jossa on merkittävästi vähem-
män kristittyjä kuin eteläisessä Intiassa. Kohderyhmänä on koulutetut hindinkieliset intialaiset. 

Yhteistyö Intian evankelis-luterilaisten kirkkojen kattojärjestön, UELCI:n, kanssa vahvistaa Intian lu-
terilaisten kirkkojen evankeliointinäkyä ja ohjaa heitä ulospäinsuuntautuvaan työhön. Luterilaisen 
maailmanliiton ja UELCI:n koulutushankkeessa paikallisten luterilaisten kirkkojen työntekijöitä ja 
jäseniä koulutetaan radiotyön osaajiksi. 
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Vuonna 2019 käydään Intian kumppaneiden kanssa tarkentavaa keskustelua medialähetystyön si-
sällöistä. 

Intia hankkeet 2019 

Hankkeen nimi kuvaus toteuttaja kieli 

Toivoa naisille radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia gujarati 

Toivoa naisille radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia hindi 

Toivoa naisille radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia orya 

Toivoa naisille radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia hindi 

Jeeval Vat radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia dhodhia 

Jingi Ya Asra radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia kharia 

Base Goat radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia kukna 

Dharme Ohma radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia kurux 

Bharpuri Jo Jiyan radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia kutchi 

Nav Sandesh radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia maithili 

Duniya Ujivado radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia mawchi 

Sarde Jiden radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia mundari 

Jeevana Khanzana radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia vasavi 

Jinagi Ka Asra radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia magahi 

Aapki Aashaa televisio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Intia hindi 

Viestivä yhteisö mediakoulutusta UELCI:n jäsenkirkkojen 
edustajille 

UELCI/LML useita 

2.4 Aasia 

2.4.1 Perheradiotyö Kambodžassa ja Mongoliassa 

Vuoden 2019 aihe, perhetyö Aasiassa, nostaa esille erityisesti yhdessä FEBC:in kanssa tehtävän per-
heradiotyön. Kambodžan Krusa FM ja Mongolian Wind FM ovat molemmat perheradioiksi profiloi-
tuneita radioasemia. Niiden ohjelmatuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota perheiden koko-
naisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Kambodžan pääkaupunki Phnom Penhissä sijaitseva Krusa FM on toiminut 17 vuotta. Aseman nimi 
Krusa, eli perhe khmerin kielellä, kertoo jo itsessään aseman ohjelmasisällöstä. Perheradiotyön läh-
tökohtana on eheytyminen ja paraneminen Punakhmerien hirmuhallinnon vaikutuksista. Krusa 
FM:n työ kohdistuu koko Kambodžaan, jossa on tänä päivänä yhteensä kolmisen miljoonaa perhettä. 

Sansan tuella Krusa FM tuottaa perhetyön opetusohjelmaa sekä organisoi ohjelmaan liittyviä perhe-
seminaareja eri maakunnissa. Lisäksi ohjelmasisältöä ollaan laajentamassa sosiaaliseen mediaan, Fa-
cebookiin ja Messengeriin sekä mobiilisovelluksiin. Muualla Kambodžassa Krusa FM:n tuottamia oh-
jelmia voi kuunnella lyhytaaltolähetysten, ohjelmatallenteiden ja välitysasemien kautta. 

Keväällä 2018 valmistunut Krusa FM perhetyön arviointi osoitti, että hengellisen avun lisäksi perhe-
työ on auttanut aviopareja keskustelemaan keskenään ja organisoimaan perhe-elämää. Puolisot ovat 
oppineet myös antamaan aikaa ja osoittamaan rakkautta toisilleen ja lapsilleen. 

Mongolialaisen Wind FM:n perhetyön lähtökohta on hengelliseen tyhjiöön, väkivaltaan ja alkoholis-
miin vaikuttaminen. Perheitä Mongoliassa on noin miljoona. Radioaseman työ kohdistuu erityisesti 
nuorten ja teini-ikäisten sekä pariskuntien auttamiseen. Myös isien merkitystä perheissä pyritään 
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nostamaan esiin. Wind FM:n ohjelmissa kuullaan paljon mm. psykologian ja terveysalan asiantunti-
joita. Ihmisiä myös ohjataan sopivan avun ja neuvonnan piiriin. 

Kambodžan ja Mongolian perheradioiden lisäksi Sansan Indonesiassa tukema Heartline Bali FM on 
juuriltaan yhteisöradio. Se pyrkii palvelemaan ympäröivää yhteisöä taloudellisten, hengellisten ja 
perheongelmien ratkaisemisessa. Heartline Bali FM toimii Balin saarella, jossa hindut ovat enemmis-
tönä. Koko yhteisön hyvinvointia ja terveyttä painottavana yhteisöradiona, kristillinen Heartline Bali 
FM on saavuttanut myös saaren hinduenemmistön hyväksynnän. 

Viime aikoina FEBC Thaimaan Bangkokin asema on myös alkanut toimia perheradiona yhteisössään. 
Sansan tuki kohdistuu tällä hetkellä sen yhden ohjelman, Sydänystävän, tuotantoon. 

2.4.2 Sosiaalinen media kasvussa Aasian työssä 

Medialähetystyön yleisenä trendinä on sosiaalisen median kasvu, ja tämä näkyy erityisesti Sansan 
Aasian työssä. Perinteisen sähköisen median rinnalla tavoittavaa työtä tehdään yhä enemmän myös 
mobiili- ja muun digitaalisen median avulla. Sosiaalinen media tuo radio-ohjelmientekijät ja kuunte-
lijat vuorovaikutukseen keskenään ja mahdollistaa laajemman keskustelun ohjelmien sisällöistä. Oi-
kein käytettynä sosiaalinen media voi tavoittaa erittäin laajan yleisön. 

Vuonna 2019 Sansan tuella kehitetään mobiilisovelluksia Kiinaan, Mongoliaan ja Kambodžaan. 

2.4.3 Keski-Aasia 

Open Doors -järjestön vuosittain julkaisema World Watch -raportti listaa 50 maata, joissa kristittyjä 
vainotaan eniten. Keski-Aasian maista ainoastaan Kirgisia ei ole listalla. Muun muassa Uzbekistan 
löytyy sijalta 16. ja Kazakstan sijalta 28. Alue sijaitsee 10/40-ikkunassa ja on Sansan strategian kes-
kiössä. Esimerkiksi Kazakstanissa väestöstä 70 prosenttia on muslimeja ja 26 kristittyjä. 

Sansa alkoi tukea Länsi- ja Etelä-Kazakstanissa kuultavan, kazakinkielisen Toivoa naisille -ohjelman 
radiointia 2017. Vuoden 2019 alusta lähtien ohjelma on Sansan tuella kuultavissa koko Kazaksta-
nissa. Lisäksi kustannamme ohjelman tuotannon. 

Kazakinkielistä Toivoa naisille -ohjelmaa on vuodesta 2001 tehty kontekstualisoituna käännösohjel-
mana. Nyt paikallinen Toivoa naisille -tiimi on valmis käsikirjoittamaan ohjelmat itse voidakseen pa-
remmin valita juuri omia kuuntelijoitaan koskettavia aiheita. Vuonna 2018 järjestettiin Sansan tuella 
yhteinen koulutus aiheesta kaikille Keski-Aasian alueen Toivoa naisille -tiimeille. Koulutus saa jatkoa 
2019. 
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Aasian hankkeet 2019 

Hankkeen nimi kuvaus toteuttaja kieli 

Avoimin silmin radio-ohjelman tuotanto ja lähetys Voice of Salvation 
(VOS), Taiwan  

manda-
riini 

Todistajien pilvi radio-ohjelman tuotanto ja lähetys VOS, Taiwan manda-
riini 

On-line raamattusemi-
naari 

kolmevuotinen teologinen koulutus 
etäopetuksena 

TWR Aasia manda-
riini 

Some ja internet -työ evankeliointia sosiaalisen median ja 
internetin kautta 

FEBC Hong Kong manda-
riini 

Communion building Luterilaisen maailmanliiton (LML) 
globaalin kehitysohjelman tukemista 
Aasian alueella 

LML useita 

Krusa FM perheradiotyö 
ja Toivoa naisille -työ 

Toivoa naisille ohjelman radiointi, 
Toivon ilta -ohjelman tuotanto ja lähe-
tys, Perheen parhaaksi -ohjelman tuo-
tanto ja lähetys sekä perheseminaarit 

FEBC Kambodža, 
TWR, ja Kam-
bodžan luterilai-
nen kirkko (LCC) 

khmer 

Mekong Mission Forum Mekongin alueella toimivien järjestö-
jen työtä koordinoiva kokous 

LML useita 

Sydänystävä radio-ohjelman tuotanto ja lähetys FEBC Thaimaa thai 

Keikon kirjelaatikko radio-ohjelman tuotanto ja lähetys FEBC Japani japani 

Kriisiradio Kriisiradiotiimin koulutusta Indonesi-
assa 

First Response 
Radio (FRR) 

useita 

Wind FM perheradiotyö Kolmen radio-ohjelman tuotanto ja lä-
hetys: nuorille suunnattu Kuiskaus, 
psykologinen ohjelma Solmu ja evan-
kelioiva ohjelma 

FEBC Mongolia mongoli 

Toivoa naisille radio-ohjelman lähetys TWR Indonesia jaava 

Toivoa naisille radio-ohjelman lähetys TWR Indonesia indonesia 

AIA yhteisöradio-ohjelmien tuotantoa AIA indonesia 

Rukoillaan yhdessä kontaktiradio-ohjelma kuudella 
paikallisradioasemalla 

FEBC Indonesia  indonesia 

Mediakoulutus mediakoulutusta teologisten seminaa-
rien opiskelijoille 

FEBC Indo-nesia indonesia 

Radioiden jako Sansan yhteistyökumppanit jakavat 
radioita varattomille 

FEBC, TWR useita 

Applikaatiokehitys mediasisältöjen mobiilisovellusten 
kehittämistä 

useita useita 

Toivoa naisille ohjelman radiointi ja ohjelmanteon 
koulutusta Keski-Aasiassa 

TWR CAMENA  kazak 
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2.5 Lähi-itä, Pohjois-Afrikka sekä Etu-Aasia 

SAT-7 -kanavaperheen tavoitteena on tehdä Kristuksen rakkaus näkyväksi Etu-Aasiassa, Lähi-idässä 
ja Pohjois-Afrikassa. Sen ohjelmien tarkoituksena on pääsääntöisesti tukea, vahvistaa ja varustaa alu-
een kristittyjä ja kristillisiä kirkkoja. Ohjelmien tekijät ovat tietoisia siitä, että alueen yleisöstä suurin 
osa on ei-kristittyjä ja kristillisyys saatetaan kokea vieraaksi tai jopa uhaksi. Ohjelmissa esiintyvät 
henkilöt edustavatkin etnisesti ja kulttuurisesti Lähi-itää, Pohjois-Afrikkaa ja Etu-Aasiaa, jotta kris-
tillinen kirkko voi saada omat alueelliset kasvot. 

SAT-7 -satelliittikanavien ohjelmien sisällöt ovat enimmäkseen sosiaalisia ja kristillistä kasvatusta. 
Samalla ne kertovat ei-kristityille, millaista kristinusko on ja tekevät siihen tutustumisen helpoksi. 
Myönteiset asenteet kristinuskoa kohtaan luovat mahdollisuuden myös evankeliumin kuulemiselle 
ja ymmärtämiselle. Vuonna 2017 tehdyssä yleisötutkimuksesta selvisi, että arabiankielisillä SAT-7 
Arabic ja SAT-7 Kids -kanavilla on yhteensä yli 21 miljoonaa viikoittaista katsojaa. 

Uutena työmuotona Lähi-idän alueella Sansa rahoittaa TWR:n arabiankielisen Toivoa naisille -tiimiin 
työntekijän vastaamaan Facebookin, Whatsappin ja Viberin kautta tuleviin Toivoa naisille radio-oh-
jelman kuuntelijoiden kysymyksiin. Toivoa naisille ohjelmassa käsitellään Lähi-idän naiselle keskei-
siä asioita ja se lähetetään arabiankielisen Toivoa naisille Facebook -sivun kautta. Sivulla on yli 
132 000 seuraajaa, ja jokaisella ohjelmalla kymmeniä tuhansia kuuntelijoita. Kuuntelijoista lähes 
sata prosenttia on muslimitaustaisia naisia, jotka asuvat Algeriassa, Irakissa, Libyassa, Marokossa, 
Tunisiassa, Egyptissä, Palestiinassa ja Jemenissä. Vaikka tänä päivänä maat jo tunnustavat naisten 
oikeudet, käytännössä naisen asema on edelleen heikko. Perheväkivaltaa esiintyy paljon, ja siihen ei 
osata tai haluta puuttua. Avun hakeminen taas koetaan helposti häpeälliseksi. Oma radio-ohjelma ja 
Facebook -sivu mahdollistavat asioiden käsittelyn naisille sopivalla tavalla. 

Israelissa Sansan yhteistyökumppani Caspari-keskus on jo vuosia järjestänyt seminaareja messiaa-
nisten seurakuntien lasten ja nuorten sapattikoulujen opettajille, jotka ovat vapaaehtoisia ja vailla 
pedagogista koulutusta. Seminaarien tueksi aletaan tehdä viikoittaista, hepreankielistä opetusvi-
deota. Videoiden ensisijainen kohderyhmä ovat sapattikoulujen opettajat, mutta heidän kauttaan vi-
deoita jaetaan myös messiaanisiin perheisiin, tavoitteena vahvistaa messiaanista liikettä ja sen uutta 
sukupolvea. 
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Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Etu-Aasia hankkeet 2019 

Hankkeen nimi kuvaus toteuttaja kieli 

Toivoa naisille sosiaalisen median työntekijä TWR Arabic arabia 

Jallah ma’ana kotijumalanpalvelus televisiossa SAT-7 Arabic arabia 

 jäsenmaksu SAT-7  

kansallinen lähetti ja 
lasten televisio-ohjel-
matuotanto 

juontaja/käsikirjoittaja ja ohjelmakoor-
dinaattori Parastoo Poortaheri ja yleis-
tukea lastenohjelmille  

SAT-7 Pars farsi 

kansallinen lähetti SAT-7 Libanonin tuotantojohtaja Samar 
Faysal 

SAT-7 Arabic arabia 

televisio-ohjelmatuo-
tanto 

aikuisten opetusohjelmia   SAT-7 Pars dari, farsi, 
tadžikki  

lasten televisio-ohjel-
matuotanto 

yleistukea kanavalle SAT-7 Kids arabia 

Pelastuksen ääni radio-ohjelman tuotanto Netivyah-kes-
kus 

heprea 

opetusvideo sapattikoulun opettajia varustava vi-
deokoulutussarja 

Caspari-keskus heprea 

kansallinen lähetti ja 
televisio-ohjelmatuo-
tanto 

SAT-7 Türkin (Istanbul) yhdyshenkilö 
SAT-7 kv. toimistossa Gülsum Ilola ja 
yleistukea kanavalle 

SAT-7 Türk turkki 

Toivoa naisille radio-ohjelman tuotanto ja lähetys TWR Camena turkki 

 

Kansalliset työntekijät 

Parastoo Poortaheri toimii SAT-7 Parsin palveluksessa juontajana, käsikirjoittajana ja ohjelma-
koordinaattorina. Uusina kansallisina työntekijöinä ovat aloittaneet Gülsum Ilola (SAT-7 Türk) ja 
Samar Faysal (SAT-7 Arabic). Gülsum toimii SAT-7 kansainvälisessä toimistossa SAT-7 Türkin yh-
dyshenkilönä. Samar on SAT-7 Libanonin studion tuotantojohtaja ja toimii SAT-7 Kids -kanavan tuo-
tannossa.  

2.6 Afrikka 

Etiopiassa ja Eritreassa Sansan tukemat radio-ohjelmat jatkuvat paikallisten luterilaisten kirkkojen 
tuottamina. Etiopian ohjelmat ovat pääosin muslimeille suunnattuja evankelioivia ohjelmia. Eritrean 
ohjelmien kohderyhmänä ovat perheet ja nuoret, ja sisällöltään ne ovat sosiaalisia ohjelmia. Eritrean 
evankelisluterilainen kirkko haluaa kehittää ohjelmia hengellisempään suuntaan. 

Kamerunin evankelisluterilaisen kirkon omistama Radio Sawtu Linjiila tuottaa fulfuldenkielisiä oh-
jelmia fulaneille, jotka asuvat usean eri valtion alueella mm. Burkina-Fasossa, Kamerunissa ja Ma-
lissa. Fulanit ovat pääsääntöisesti islaminuskoisia paimentolaisia ja heidän asuttamillaan alueilla on 
viime aikoina ollut paljon uskonnollisia levottomuuksia islamistisen ääriliike Boko Haramin toi-
mesta. Radio Sawtu Linjiilan kristillisissä ohjelmissa pyritään rakentamaan rauhanomaista yhteyttä 
ja hälventämään ennakkoluuloja eri ryhmien välillä. Erityisen tärkeää on, että ohjelmissa ei hyökätä 
muita uskontoja vastaan. 
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Afrikka hankkeet 2019 

Hankkeen nimi kuvaus toteuttaja kieli 

Totuuden tie muslimeille suunnattu evankelioiva 
ohjelma ja lastenohjelma 

Etiopian evankelinen 
Mekane Yesus kirkko 
(EECMY)/TWR 

amhara 

Totuuden tie muslimeille suunnattu evankelioiva 
ohjelma 

Etiopian evankeli-
nen Mekane Yesus 
kirkko 
(EECMY)/TWR 

oromo 

Bushra Radio Don-
golo 

muslimeille suunnattu evankelioiva 
ohjelma 

Etiopian evankeli-
nen Mekane Yesus 
kirkko 
(EECMY)/TWR 

afar 

nuoriso- ja perhetyö nuorille ja perheille suunnattuja sosi-
aalisia radio-ohjelmia 

Eritrean evankelis-lu-
terilainen kirkko 
(ELCE)/ TWR 

tigrinja 

Sawtu Linjiilan radio-
työ 

radio-ohjelmatuotantoa Radio Sawtu Lin-
jiila/LML 

fulfulde 

Communion building Luterilaisen maailmanliiton globaalin 
kehitysohjelman tukemista Afrikan 
alueella 

LML useita 

 

2.7 Eurooppa 

Kroatian evankelinen kirkko on Sansan ensimmäinen yhteistyökumppani, josta avautui omana aika-
naan ovi rautaesiripun taakse. Sansan työn kautta Kroatiassa on syntynyt evankelisia seurakuntia ja 
sitä kautta yhteys on edelleen vahva. Tänä päivänä Sansa tukee erityisesti Kroatian kirkon media- ja 
tavoittavaa työtä. Kroatiassa tekee työharjoittelun myös nuoria suomalaisia opiskelijoita ja käy ak-
tiomatkalaisia Sansan kautta vuosittain. 

Venäjän Karjalassa valtion televisiossa jatkuu Inkerin kirkon ja televisiokanavan yhteistyönä toteu-
tettava Uskon ABC -raamatunopetusohjelma. Sen lisäksi vuonna 2018 kanavalla alkoi uusi Potretti-
niminen ohjelma, jossa haastatellaan Inkerin kirkon jäseniä heidän elämästään ja uskostaan. 

Eurooppa hankkeet 2019 

Hankkeen nimi kuvaus toteuttaja kieli 

kansallinen lähetti ja 
Inkerin kirkon media-
työ  

Karjalan rovastikunnan mediakoordi-
naattori Oksana Dyba, Karjalan alueen 
televisiotyö ja Pietarin viestintätoimis-
ton kuluja 

Inkerin kirkko venäjä 

kansallinen lähetti ja 
Kroatian kirkon radio-
työ 

studioteknikko ja radiotyön koordinaat-
tori Nenad Hadžihajdić ja raamatunope-
tusohjelmia paikallisradioon 

Kroatian evan-
kelinen kirkko 

kroatia 

Kroatian kirkon muu 
työ 

seurakuntatyötä Kroatian evan-
kelinen kirkko 

kroatia 
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Kansalliset työntekijät 

Nenad Hadžihajdić (Neno) jatkaa Kroatian evankelisen kirkon studioteknikkona. Päävastuualueena 
on mediatyö ja Kutinan seurakunnassa työskentely, erityisalueena musiikki. 

Oksana Dyba jatkaa Inkerin kirkon Karjalan rovastikunnan mediakoordinaattorina. Vuoden aikana 
selvitetään, onko mahdollista kutsua myös muita kirkon mediatyöntekijöitä Sansan kansallisiksi lä-
heteiksi. 

2.8 Globaali 

Toivoa naisille -työn Kätketyt aarteet -työmuoto on MP3-soittimilla jaettava 10-osainen kuunteluoh-
jelmasarja ihmiskaupan uhreille ja erityisesti prostituoiduille. Ohjelmat sisältävät tositarinoita toi-
vosta ja eheytymisestä, asiantuntijan neuvoja ja elämää muuttavan viestin Jumalan rakkaudesta ja 
tarkoituksesta heidän elämälleen. Kätketyt aarteet -sarja on tuotettu englanniksi, romaniaksi, bulga-
riaksi, unkariksi, venäjäksi ja albaniaksi. Sansa on kustantanut venäjänkieliset ohjelmat. Vuoden 
2018 aikana on luotu yhteyksiä kristillisiin järjestöihin, jotka tekevät työtä ihmiskaupan uhrien pa-
rissa. Vuonna 2019 Sansan tuki kohdistuu MP3-soittimien hankintaan. 

Globaali hankkeet 2019 

Hankkeen/ ohjelman 
nimi 

kuvaus toteuttaja kieli 

Kätketyt aarteet ihmiskaupanvastaiseen työhön tehdyn 
kuunteluohjelmasarjan levitys 

TWR Europe useita 

Hankehallinto yleistuki Luterilaisen maailmanliiton 
hankehallintoon 

LML useita 

 

2.9 Lähetys- ja projektityöntekijät 

 

Elina Braz de Almeida  
”Palvelen Kroatiassa Evankelisen kirkon pastorina, Kutinan seurakunnan kirkko-
herrana. Alueenani on seurakuntatyö kaikessa laajuudessaan mediatyö mukaan lu-
kien. Olen myös kirkon lapsi- ja nuorisotyön koordinaattori sekä ohjaan suomalai-
sia harjoittelijoita ja vapaaehtoisia.” 

 

Marja-Liisa Ezzine 
”Kerron Suomessa asuville turvapaikanhakijoille Jeesuksen kuolemasta ja ylös-
nousemuksesta, joka koskee myös heitä. Kierrän seurakunnissa, joissa halutaan 
arabiankielistä opetusta (mieheni opettaa) seurakuntaan saapuneille irakilai-
sille.” 

 

Päivi ja Ilkka Kastepohja 
”Toimin (Ilkka) Sansan aluepäällikkönä Aasiassa ja digitaalisen median neu-
vonantajana TWR Aasian työyhteydessä, niin että evankeliumi tavoittaisi 
yhä useamman aasialaisen median välityksellä.” 

”Uutisoin (Päivi) Aasiasta, miten Jumala tuo toivon sanomaa miljoonien ih-
misten elämään digitaalisen median välityksellä.” 



Toimintasuunnitelma 2019 

Yhteys muodostettu 14 

Eila Murphy 
”Innostan sisällöntuottajia seuraamaan yleisöjen koostumusta ja analysoimaan di-
gitaaliset ja muut yleisöpalautteet FEBCin työalueilla. Lisäksi kehitän työn arvioin-
tia sekä radioasemilla että kriisiradiotyössä.” 
 

 

Sirpa Rissanen 
”Työskentelen FEBC Mongolian WIND FM -radioasemalla projektihallinnon ja 
kuuntelijapalautteiden parissa. MAFi:lle teen tarvittaessa esimerkiksi kumppa-
nien tapaamiseen ja viestintään liittyviä tehtäviä.” 

 

 

Mikael Tunér 
”Tuotan farsin- ja tadžikinkielisiä televisio-ohjelmia SAT-7 Pars -satelliittikana-
valle eri studioissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.” 
 

 

 

Tiina Virtanen 
”Olen TWR:n Euroopan toimistossa osaltani mahdollistamassa maailmanlaajan 
medialähetysjärjestön työtä.” 

 

 

 

Eeva Vähäsarja 
”Koordinoin Toivoa naisille -työtä laajalla Euroopan, Lähi-idän, Keski-Aasian ja 
Pohjois-Afrikan alueella.” 

 

 

 

Jari Vähäsarja 
”Työskentelen TWR Euroopan ja Keski-Aasian, Lähi-idän sekä Pohjois-Afrikan alu-
een teknisellä osastolla. Työhöni kuuluu yhteistyö kumppanijärjestöjemme 
kanssa. Autan heitä digitaaliseen palvelualustaamme liittyvissä asioissa.” 
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3. SUOMENKIELINEN TAVOITTAVA TYÖ YLITTÄÄ RAJOJA 

3.1 Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma motivoi 

Raamattu kannesta kanteen -ohjelma kutsuu sekä uusia että vakiintuneita kuuntelijoita vahvistu-
maan uskossa. Tavoite on, että suomalaiset ja suomen kieltä ymmärtävät kasvaisivat Raamatun tun-
temisessa ja innostuvat lähetystyöstä. Ohjelma on kuunneltavissa mobiilisovelluksen ja internetin 
kautta kaikkialla maailmassa ja sitä radioidaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Internetsivut (rkk-
sansa.net) palvelevat myös kasvavaa raamatunlukijoiden joukkoa. Yhteistyön kautta pyritään laajen-
tamaan ohjelman kustannuspohjaa. 

3.2 Domini Life -sovellus suomalaisille ja maailmalle 

Kehitämme suomenkielistä Domini Life -mobiilisovellusta yhdessä sen toisen omistajan, Kansan Raa-
mattuseuran, kanssa. Jatkamme työtä sovelluksen tunnettuuden ja aktiivisten käyttäjien lisää-
miseksi.  

Lanseeraamme Domini Life -rukousillat seurakuntien tapahtumaksi. Tarjoamme sovellusta ulkosuo-
malaistyön välineeksi. Laajennamme entisestään kristillisten medioiden uutisvirtaa sekä suomen-
kielisessä että englanninkielisessä versioissa. 

4. LÄHETYSTYÖHÖN INNOSTAVA TYÖ SUOMESSA 

4.1 Seurakunnat ja koko Sansan verkosto haastetaan mukaan Aasian perhetyöhön 

Medialähetystyö vaikuttaa erityisesti alueilla, joille on muuten vaikea viedä evankeliumia. Kotimaan-
työssä pyrkimyksemme on, että yhä useampi suomalainen voisi olla työssä mukana. Vuoden 2019 
teemana on perheradiotyö Aasiassa otsikolla Yhteys kotiin. 

4.1.1 Seurakuntayhteistyö syvenee 

Tuemme seurakuntia niiden missionaarisuudessa ja lähetystehtävän toteuttamisessa, minkä vuoksi 
vahvistamme medialähetystyön osaamista ja Sansan kautta tehtävän työn tunnettuutta seurakun-
nissa. 

Tarjoamme aktiivisesti Sansan yhteisöjäsenyyttä ja vahvistamme sitä kautta seurakuntien osallistu-
mista Sansan työhön ja päätöksentekoon. 

Seurakuntavierailuilla kerromme Sansan tekemästä medialähetystyöstä seurakuntalaisille ja seura-
kuntien vastuuhenkilöille. Lähetämme viestin seurakuntien uusille luottamushenkilöille. 

Hiippakuntatyössä avainasemassa ovat Sansan hiippakunnittain valitut yhteyshenkilöt sekä lähetyk-
sen ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit. Edustajamme aloittaa Porvoon hiippakunnan lähe-
tystoimikunnassa. 

4.1.2 Verkostotoiminta kutsuu 

Sansan verkostot ja vapaaehtoiset palvelevat kirkon ja seurakuntien missionaarisuutta ja medialähe-
tystyötä. Vahvistamme medialähetystyön verkoston vetovoimatekijöitä ja kutsumme uusia mukaan 
monimuotoisiin palvelutehtäviin Sansan työn yhteydessä. Selkeytämme vapaaehtoisen polkua San-
san toimintarakenteessa, jotta vapaaehtoisten on entistä helpompi olla sitoutuneesti mukana yhtei-
sessä työssä. 

Kehitämme vanhoja ja etsimme uusia muotoja kohtaamiselle. Kehitämme vapaaehtoistyö.fi-palvelu-
alustan hyödyntämistä järjestön vapaaehtoistehtävien koordinoimisessa. 
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Etsimme tapoja nuoremmalle sukupolvelle löytää paikkansa ja toimia medialähetystyössä. Kehi-
tämme ulkomaille suuntautuvia harjoittelu- ja vapaaehtoisjaksoja. Olemme mukana Suomen Lähe-
tysneuvoston Legacy-aktiohankkeessa Kroatian Kutinan kohteella. Rakennamme koulutusyhteis-
työtä Kansanlähetysopiston kanssa ja olemme edelleen mukana Minimissiossa. 

4.1.3 Sansa tukee maahanmuuttajatyötä 

Palvelemme seurakuntien maahanmuuttajatyötä vierailuin sekä sosiaalisen median kautta. Tuo-
tamme saarnoja arabiankielellä audio- ja tekstimuodossa. Muuta materiaalia seurakuntien maahan-
muuttajatyön tueksi löytyy Sansan nettisivuilta www.sansa.fi/hope. 

4.1.4 Toivoa naisille -työ etenee 

Toivoa naisille -työmme tavoitteena on innostaa uusia rukoilijoita, ryhmiä sekä tukijoita. Toivoa nai-
sille -työ on myös vuoden valtakunnallinen kolehtikohde, mikä mahdollistaa laajan näkyvyyden 
työlle. Koko rukousverkosto kutsutaan ja varustetaan toimimaan näkyvyyden lisäämiseksi. 

Teemme seurakuntavierailuja ja koulutamme sekä voimaannutamme Toivoa naisille -lähettiläitä. 
Osallistumme ihmiskaupan vastaiseen työhön kertomalla tyttöihin ja naisiin kohdistuvasta ihmis-
kaupasta. Jatkamme Kätketyt aarteet -hankkeen edistämistä. Laajennamme Toivoa naisille -vapaa-
ehtoisverkostoa järjestämällä alueellisia tapaamisia sekä tuemme ja voimaannutamme ryhmänvetä-
jiä. Kartoitamme myös uusia vapaaehtoistyömuotoja. 

4.1.5 Viestintä kutsuu mukaan 

Sansan viestintä kutsuu mukaan rukoilemaan, toimimaan ja lahjoittamaan. Viestintää leimaavat roh-
keus, iloisuus, innostuneisuus ja aitous. Arvoista nousevat Sanaan sitoutuminen ja avoimuus. Sähköi-
nen viestintä vahvistuu edelleen. Pääkanavana on sosiaalinen media (Facebook, Twitter ja In-
stagram) sekä sansa.fi-sivusto, jonka uudistusta jatketaan. Videot ovat keskeinen osa viestintäämme 
(YouTubessa Sansa-TV). Ajankohtaiset aiheet versioidaan eri kanavien luonteen mukaisesti. Lähde-
lehti on vuorovaikutuksessa muun viestinnän kanssa. Lehti on myös Sansan jäsenten jäsenetu ja sitä 
jaetaan laajasti seurakunnissa. Muutkin painetut julkaisut sekä radio välittävät ajankohtaista tietoa 
medialähetystyöstä. 

4.1.6 Sähköinen varainhankinta kehittyy 

Varainhankinnan ja keräystoiminnan tavoitteena on turvata ulkomaisen työn ja muun toiminnan ta-
loudelliset edellytykset. Sähköistä yhteydenpitoa lisätään asteittain. Videot ja Lähetysaika-ohjelma 
haastavat ihmisiä myös lahjoittamaan. Kehitämme lahjoittajaystävällisyyttä ja kysymme palautetta. 
Kuukausilahjoittamisen näkyvyyttä pyritään lisäämään viestinnässä. Run for Missions -juoksuhaaste 
on saatu hyvään alkuun ja sitä kehitetään lähetysjärjestöjen kanssa yhdessä. Domini Life -mobiiliso-
velluksen varainhankintaosaa kehitetään Domini Life -työryhmän kanssa. Jäsenkampanja aloitetaan 
vuoden alussa. 

4.1.7 Tapahtumat ja verkostomatkat 

Sansan valtakunnallista kolehtipyhää vietetään 5.5.2019. Tällöin laaja joukko Sansan hallituksen jä-
seniä, työntekijöitä, senioreita ja verkostolaisia jalkautuu seurakuntiin kertomaan Toivoa naisille -
työstä. 

Järjestämme Tuomasmessun Helsingin Tuomas-yhteisön kanssa 10.2.2019 Agricolan kirkossa Hel-
singissä ja Liikemiesten lähetysliiton kanssa 17.3.2019 Turun Mikaelin kirkossa. 

Osallistumme kirkkopäiville 17.-19.5.2019. 

Järjestämme Medialähetyspäivät 25.-26.5.2019 Korson seurakuntakeskuksessa yhdessä Vantaan 
seurakuntien ja Korson seurakunnan kanssa. Päivien ohjelma painottuu Sansan teemavuoden mu-
kaisesti Aasian perhetyöhön sekä mediallisuuteen ja monikulttuurisuuteen. 

Run for Missions -juoksutapahtuma lähetystyön hyväksi järjestetään 23.8.2019 Tampereella. 

http://www.sansa.fi/hope
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Ekumeenisena lähetyspyhänä 13.10.2019 jalkaudumme laajasti seurakuntiin kertomaan medialähe-
tystyöstä. 

Lisäksi järjestämme alueellisen tapahtuman mm. Rovaniemellä. 

Vahvistamme yhteistyötä eri tahojen kanssa verkostomatkojen järjestämisessä. Huomioimme eri 
kohderyhmät ja tuemme seurakuntia tekemään matkoja työmme kohteisiin. Olemme mukana viiden 
matkan koordinoimisessa. 

• opintomatka SAT-7 Network Kypros 27.-29.3.2019 

• visiomatka Iraniin 2.-12.3.2019, yhteistyössä Matkatoimisto Monsuunin kanssa 

• Legacy-aktiomatka nuorille aikuisille 4.-25.6.2019 Kroatian Kutinaan 

• opintomatka Thaimaahan ja Kambodžaan 7.-19.11.2019, yhteistyössä Suomen Lähetys-

seuran kanssa 

5. TOIMINNAN EDELLYTYKSET 

5.1 Henkilöstö 

Sansan palveluksessa työskentelee 32 henkilöä vuonna 2019. Lähetys- tai projektityöntekijöitä on 
10. Kotimaassa työskentelee 22 työntekijää. 

Henkilöstön hyvä osaamistaso mahdollistaa kyvykkyyden ja reagointikyvyn nopeasti muuttuvassa 
maailmassa. Koulutuksen painopisteet ovat virtauksen ja tiimityön kehittäminen lean-johtamisen 
näkökulmasta, asiakkuusajattelun kehittäminen, vapaaehtoistyön vahvempi integroituminen osaksi 
Sansan työtä sekä tietotekniikan syvempi hyödyntäminen sekä hyvän esitysmateriaalin tuottaminen. 
DISC-persoonallisuustestiä hyödynnetään työyhteisön kehittämisessä. 

Työntekijöitä kannustetaan pitämään huolta fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Työhyvinvointi-
tiimi tekee selvityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisestä suhteesta. Työsuojelussa keskity-
tään väkivallan uhan ennaltaehkäisyyn ja henkiseen työsuojeluun. 

5.2. Hallintopalvelut 

Hallintopalveluiden tavoitteina ovat hyvät edellytykset Sansan strategian toteutumiselle ja sujuvat 
taloushallinnon prosessit. Toimintamme palvelee Sansan työntekijöitä, työn ystäviä ja sidosryhmiä 
sekä viranomaistahoja. 

Tuotamme Sansan taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut. Vastaamme Sansan toimitilasta 
ja siihen liittyvistä toiminnoista sekä Sansan omistuksessa olevista huoneistoista. Ylläpidämme San-
san IT-ympäristöä kumppaniemme kanssa. Huolehdimme testamenttiasioista.  

6. TALOUSARVIO 

Sansan monipuolinen toiminta ja ulkomaiset hankkeet vaativat taloudellisia resursseja. Saaduista lä-
hetyskannatustuloista reilusti yli puolet kertyy seurakuntien antamista avustuksista nimikkokohtei-
siin ja yleisesti Sansan medialähetystyöhön. Seurakuntien taloudellisista vaikeuksista johtuen niiden 
antama lähetyskannatus ei ole kasvanut. 

Yksityishenkilöiden lahjoittaminen on haasteellista kaikkien järjestöjen panostaessa voimakkaasti 
varainhankintaansa. Vuoden 2019 talousarvio pohjautuu vuoden 2017 toteutuneiden tulojen suu-
ruusluokkaan ilman kasvuodotusta. Useana vuotena ennakoimattomat testamenttitulot ovat olleet 
merkittävässä asemassa talouden vakauttajana. 
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT TULO- JA MENOARVIO 2019 

TULOT     

VARSINAINEN TOIMINTA 2017 Tot. 2018 Budj. 2019 Budj. 

Lähetyskannatustulot   
 

 Seurakuntatuotot:   
 

 Yleinen kirkkokolehti    108 728 122 000 96 071 
 Muut kirkkokolehdit 58 194 60 000 42 686 
 Talousarvioavustukset nimikkokohteisiin 737 431 735 000 600 993 
 Nimikkosop.tulot (muut kuin ta-avustukset) 311 967 310 000 299 091 
 Talousarvioavustukset  440 248 560 000 527 816 
 Muut seurakuntatuotot 154 893 83 000 126 852 
 Suorat lahjoitukset:  

  
 Muut suorat lahjoitukset 803 645 930 000 783 463 

 Sopimuslahjoitustulot 196 321 190 000 208 179 
 Yhteisö- ja yrityssopimuslahjoitukset 35 785 40 000 36 430 
 Keräyskampanjat 247 981 320 000 333 419 
 Testamenttitulot 32 198 40 000 140 000 

Lähetyskannatustulot yhteensä 3 127 391 3 390 000 3 195 000 

Liiketoiminta, Lähde-lehti ja Putiikki  
  

 Lähde-lehden tulot 19 371 21 400 21 776 
 Putiikin tulot 60 798 58 100 57 843 

Liiketoiminnan tulot yhteensä 80 169 79 500 79 619 

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT YHT. 3 207 560 3 469 500 3 274 619 

VARAINHANKINTA  
  

 Jäsenmaksut 3 840 3 675 4 224 
 Kannatusjäsenmaksut 28 347 26 320 29 061 

VARAINHANKINNAN TULOT YHT. 32 187 29 995 33 285 
    

 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT   

 
 Korko- ja muut rahoitustulot 5 684 300 1 400 

 Vuokratulot 24 783 28 192 29 371 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 30 467 28 492 30 771 
        

KAIKKI TULOT YHTEENSÄ 3 270 214 3 527 987 3 338 675 
     

MENOT   
  

VARSINAINEN TOIMINTA 2017 Tot. 2018 Budj 2019 Budj 

Toiminta ulkomailla    

 Intia 299 131 296 300 263 090 
 Aasia 458 924 532 250 620 739 
 Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 504 997 519 332 448 898 
 Afrikka 85 564 100 700 79 175 
 Eurooppa 139 492 164 262 164 386 
 Global 48 966 123 960 104 379 
 Ulk.työn suunn.ja seurannan menot 354 295 358 032 319 415 
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Toiminta ulkomailla yhteensä 1 891 369 2 094 836 2 000 082 

Lähetystyö suomenkielellä    

 Raamattu kannesta kanteen henkilöstöme-
not 

43 082 44 430 38 730 
 Raamattu kannesta kanteen toimintamenot 99 721 101 000 92 933 
 Dominin henkilöstömenot 1 668 15 150 15 790 
 Dominin toimintamenot 18 100 11 700 12 000 

Lähetystyö suomenkielellä yhteensä 162 571 172 280 159 453 

Ulkomaantyön tukitoiminnot kotimaassa    

 Suunnittelun ja seurannan henkilöstömenot 68 196 58 920 56 520 
 Suunnittelun ja seurannan toimintamenot 150 550 161 905 157 766 
 Verkostotoiminnan henkilöstömenot 56 835 45 950 47 390 
 Verkostotoiminnan toimintamenot 16 222 18 800 15 000 
 Mediatoimituksen henkilöstömenot 197 636 183 270 181 950 
 Mediatoimituksen toimintamenot 57 954 55 800 49 192 
 Keräystoiminnan henkilöstömenot 14 739 13 880 8 840 
 Keräystoiminnan toimintamenot 30 405 28 700 22 960 
 Seurakuntapalvelujen henkilöstömenot 149 242 162 140 127 770 
 Seurakuntapalvelujen toimintamenot 14 716 24 000 23 300 
 Hiippakunta- ja rovastikuntatapahtumat 39 292 21 900 3 000 
 Medialähetyspäivien toimintamenot 16 008 11 460 20 800 
 Toivoa naisille -työn henkilöstömenot 23 443 30 570 31 900 
 Toivoa naisille - työn toimintamenot 7 904 14 550 10 250 
 Varainhankinnan henkilöstömenot 85 313 61 560 53 679 
 Varainhankinnan toimintamenot 11 512 12 500 8 910 
 Saadut korvaukset   -10 720 -9 300 

Ulkomaantyön tukitoiminnot yhteensä 939 967 895 185 809 927 

Edellytyspalvelut ja yleishallinto    

 Ed.palvelujen ja yleishallinnon henkilöstöm. 258 967 250 230 249 510 
 Ed.palvelujen ja yleishallinnon toimintam. 24 299 26 984 26 843 

Edellytyspalvelut ja yleishallinto yhteensä 283 266 277 214 276 353 
    

 
Liiketoiminta, Lähde-lehti ja Putiikki   

 
 Liiketoiminnan henkilöstömenot 19 136 27 940 30 090 

 Liiketoiminnan muuttuvat menot 49 299 46 692 49 468 

Liiketoiminnan menot 
yhteensä 

  68 435 74 632 79 558 

VARSINAINEN TOIMINTA YHT. 3 345 608 3 514 147 3 325 373 

SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT    

 Korko- ym. rahoitusmenot 45 983 4 600 4 150 
 Osakehuoneistojen menot 11 894 9 120 9 120 

SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 57 877 13 720 13 270 

    

KAIKKI MENOT YHTEENSÄ 3 403 485 3 527 867 3 338 643 

    

YLI-/ALIJÄÄMÄ -133 271 120 32 
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LIITTEET 

Liite 1 Sansan hallitus 

Tepora Jarno (puheenjohtaja), siviilioikeuden emeritusprofessori, Vantaa 

Eskelinen Kari, kirkkoherra, Nastola 

Hurskainen Mikko, myyntipäällikkö, Hyvinkää 

Peltonen Susanna, (1. varajäsen), erityisopettaja, lähetyssihteeri, Tammela 

Pikkarainen Jyrki, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Tampere 

Repo Heikki, pastori, Tampere 

Vasko Timo (varapuheenjohtaja), missiologian dosentti, Espoo 

Vuorimaa Päivi, toiminnanjohtaja, Espoo 

Liite 2 Sansan tukemat kansalliset työntekijät 

Kroatia ev. kirkko 

Nenad Hadžihajdić, studioteknikko ja käytännön radiotyön koordinoija 

SAT-7 (Kypros, Suomi) 

Samar Faysal, SAT-7 Arabic, SAT-7 Libanonin tuotantojohtaja 

Gülsum Ilola, SAT-7 Türk, SAT-7 kv. toimiston SAT-7 Türk yhdyshenkilö 

Parastoo Poortaheri, SAT-7 Pars, lastenohjelmien juontaja ja käsikirjoittaja, ohjelmakoordinaattori 

Venäjä, Inkerin ev.-lut. kirkko 

Oksana Dyba, Karjalan rovastikunnan mediakoordinaattori 

Liite 3 Sansan työntekijät, arvioitu tilanne 1.1.2019 

Lähetys- ja projektityöntekijät (11) 

Aasia 

Kastepohja Päivi, aluetiedottaja, TWR Aasia, Singapore 

Kastepohja Ilkka, aluepäällikkö, TWR Aasia, Singapore 

Murphy Eila, tutkija, FEBC, Suomi 

Rissanen Sirpa, hankehallinto, Wind-FM, Mongolia 

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

Vähäsarja Jari, hankehallinnan koordinaattori, TWR Eurooppa, Itävalta 

Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Etu-Aasia 

Ezzine Marja-Liisa, televisiotyö SAT-7 Arabic, maahanmuuttajatyö, Suomi 

Tunér Mikael, tv-tuottaja, SAT-7 Pars, Suomi 

Eurooppa 

Braz de Almeida Elina, kirkkoherra, Kroatian ev. kirkko, Kroatia 

Tapio Raili, lähetystyöntekijä (kotimaan työssä), Suomi 

Virtanen Tiina, hankehallinnon assistentti, TWR Eurooppa, Alankomaat 
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Työntekijät kotimaassa (22) 

Auvinen Juha, toiminnanjohtaja   050 593 4715  

Erelä Kristiina, sidosryhmäpäällikkö (ulkomainen työ)  050 597 8130 

Hauta-aho Satu, verkostokoordinaattori    050 574 2855 

Heinomo, Sami, graafinen suunnittelija (AD)  050 564 3512 

Hyövälti Pirjo, kirjanpitäjä, sihteeri   050 564 3541 

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 

Pihlajamaa Marko, henkilöstöjohtaja   050 572 3858 

Punkari Leena, toimitussihteeri    0500 912 631 

Rasi Tea, palvelukoordinaattori    050 437 2151 

Reuhkala Timo, kv. kumppanuustoiminnan johtaja  050 368 8077 

Salo Erkki, varainhankinnan koordinaattori   050 327 3900 

Savuoja Arja, aluepäällikkö    050 437 2154 

Soikkeli Marja, sidosryhmäpäällikkö (kotimainen työ)  050 551 6130 

Tillgren Erja, suunnittelija, hallinnon assistentti  050 564 3843 

Vaittinen Elina, radioraamattukoulun toimittaja   

Viuhko Mervi, verkostotoiminnan johtaja   050 551 6180 

Vuorela Anitta, kumppanuuspäällikkö   050 448 8009 

 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sansa.fi 

 

Seniorityöntekijät (14) 

Kotimaan julistustyössä sekä määräaikaisissa ulkomaanprojekteissa toimii tällä hetkellä 14 eläk-
keelle siirtynyttä Sansan työntekijää tai kirkon- ja lähetystyön parissa työsuhteessa toiminutta hen-
kilöä. 
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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 me-
dian kautta. Lähi-idässä ja Aasiassa asuu suurin osa ihmisistä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Kris-
tusta. Suomessa toimimme seurakuntien ja kristittyjen kumppanina medialähetystyössä. 

Tehtävämme on kertoa Jeesuksesta Kristuksesta kaikille kansoille uskon syntymiseksi ja Kristuksen 
maailmanlaajuisen kirkon vahvistumiseksi. Johtavana toiminta-ajatuksena on evankeliumin välittä-
minen kustannustehokkaasti median avulla kansoille, joita on muuten vaikea tavoittaa. Kokonaisval-
taisen lähetystehtävän toteutumiseksi teemme medialähetystyötä yhteistyössä kotimaisten ja ulko-
maisten kumppanien kanssa. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama. Tähän 
perustuu hänen ihmisarvonsa. Jumalan elämää antava sana avaa median kautta ja Pyhän Hengen voi-
masta 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 saavuttamatto-
mat 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. 


