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1. Johdanto  

Medialähetystyö tavoittaa erityisesti niitä, joiden on vaikea muuten kuulla evankeliumia. Vuosi 
2020 on Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 47. toimintavuosi, jonka aikana toteutamme edel-
leen strategian Sansan suunta 2016–2020 jalkauttamista. Käytännössä tämä merkitsee raama-
tunopetuksen, evankelioivan ja kristillisen kasvatuksen sekä sosiaalisten sisältöjen välittämistä 35 
kielellä eri mediakanavia käyttäen. Työn vaikutuspiirissä on yli 20 maata ja lähes kaksi miljardia 
ihmistä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. 

 

Vuoden teemana on Aasia 
elämään. Jeesus sanoo ole-
vansa tie, totuus ja elämä. 
Vuositeemamme korostaa 
sitä, että evankeliumi tekee 
Aasian hengellisesti eläväksi 
ja uutisten sekä ihmisten ta-
rinoiden kautta Aasian me-
dialähetystyö tulee tunne-
tuksi Suomessa. Haluamme 
piirtää kuvan aasialaisten ar-
jesta, kulttuurien rikkau-
desta, uskontojen kirjosta ja 
syvästä tarpeesta kuulla 
evankeliumi. 

 

 

Sansan keskeisillä työalueilla Aasiassa ja Lähi-idässä digitaalisen median ja mobiiliteknologian 
mahdollisuudet ovat yhä enemmän käytössä uusien ihmisten tavoittamiseksi evankeliumilla. No-
peasti muuttuvassa toimintaympäristössä Sansa panostaa kumppaniensa voimavarojen vahvista-
miseen ja verkostoitumiseen. Sansan kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat TWR (Trans World 
Radio), FEBC (Far East Broadcasting Company), SAT-7, LML (Luterilainen maailmanliitto) sekä pai-
kalliset luterilaiset kirkot. Kumppanien palvelukseen Sansa lähettää myös lähetys- ja projektityön-
tekijöitä. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon medialähetysjärjestönä Sansa sitoutuu Raamattuun ja kirkon 
tunnustukseen sekä noudattaa toiminnassaan sen päätöksiä ja lähetyksen peruslinjauksen Yhtei-
nen todistus periaatteita. Sansa on Suomen lähetysneuvoston jäsen ja Suomen Ekumeenisen Neu-
voston kumppanuusjärjestö sekä ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan lähetystoimikunnan jä-
sen. 

  

Aasia 

Kaavio 1 Ulkomaan työn menojen jakautuminen alueellisesti 

Lähi-itä ja  
Pohjois-
Afrikka 

Afrikka 

Eurooppa 

Globaali 

Intia 
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2. Ulkomaantyön painotukset 

Strategiakauden viimeisenä vuonna meitä ohjaa vahvasti päätavoitteemme viedä evankeliumi 
median avulla heille, jotka eivät sitä muuten kuulisi. Evankeliumin tarve erityisesti Aasiassa, Lähi-
idässä ja Pohjois-Afrikassa on edelleen suuri. Media on tehokas tapa tavoittaa ihmisiä niissä 
maissa, joihin lähetystyöntekijät eivät pääse tai joissa kristillisten kirkkojen työtä rajoitetaan. 
Vuonna 2020 pidämme esillä erityisesti Aasiaa. 

Hallitus linjasi syksyllä 2018, että Sansan ulkomaille menevästä tuesta 51% tulee kohdistaa raa-
matunopetus- tai evankelioiviin sisältöihin. Linjauksella halutaan varmistaa, että teemme sitä, mitä 
strategiassa lupaamme: viemme evankeliumia eteenpäin. Erityisesti jälkimmäisellä tavoitamme 
pääkohderyhmäämme, eli heitä, jotka eivät evankeliumia muuten kuulisi. Sansan tukemien ohjel-
mien sisällöt on jaoteltu kuuteen osaan seuraavasti: 

1. Raamatunopetus: Sellaiset sisällöt, joissa pääpaino on Raamatun lukemisella ja/tai selityksellä. 

2. Kristillinen kasvatus: Sellaiset sisällöt, joissa pääpaino on Raamattuun ja /tai kristilliseen ar-

vopohjaan perustuvalla kristillisellä kasvatuksella. 

3. Evankelioiva: Sellaiset sisällöt, joilla pyritään tavoittamaan ihmisiä, jotka eivät ole evanke-

liumia vielä kuulleet, ja joiden tavoitteena on, että kuulija /katsoja tulee uskoon. 

4. Sosiaalinen sisältö: Sellaiset sisällöt, joissa tavoitteena on lähimmäisen auttaminen. Sansan 

työssä tällaisia ovat esimerkiksi kriisiradiotyö ja terveysvalistusohjelmat. 

5. Lähetys- ja projektityöntekijät: Sansan lähetys- ja projektityöntekijät eri puolilla maailmaa. 

6. Muu työ: Sansan työssä esimerkiksi mediakoulutus, ja kirkkojen tekemä muu kuin mediatyö. 

 

Viime vuoden aikana 
olemme suunnanneet 
työtämme kohti halli-
tuksen linjaamaa ta-
voitetta, mutta vielä 
on tehtävää vuodelle 
2020. Oheisessa kaa-
viossa näkyvät Sansan 
tukemien mediasisäl-
töjen tämänhetkiset 
prosenttiosuudet. 

 

 

Samalla kun kiinnitämme huomiota kustantamiimme sisältöihin, haluamme myös syventää ym-
märrystämme yleisöstä seuraamalla heidän mediankäyttöään. Tunteaksemme paremmin toimin-
taympäristöämme teemme alueellisia selvityksiä ja linjauksia ohjaamaan valintojamme. 

Mediamaailma on jatkuvassa muutoksessa. Viedäksemme evankeliumin median avulla luotetta-
vasti perille, selvitämme mitä mediaa ihmiset milläkin alueella käyttävät. Olemme laatineet me-
diankäyttökarttoja Sansan toimialueilta. Suuntana näyttää olevan radion kuuntelun väheneminen 
television katselun hyväksi, sekä erityisesti nuorempien sukupolvien kohdalla sosiaalisen median 
käytön voimakas kasvu.  

Internetin ja sosiaalisen median tulo perinteisten radion ja television rinnalle on medialähetys-
työlle haaste, mutta myös mahdollisuus tavoittaa laajoja ihmisryhmiä. Toisin kuin totuttu radion ja 

kaavio 2: Ulkomaan työn menojen jakautuminen mediasisältöjen osalta 

lähetys- ja 
projekti- 
työntekijät kristillinen 

kasvatus 

evankelioiva 
sosiaalinen 
sisältö 

muu työ 
raamatunopetus 
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television ”minä kerron, sinä kuuntelet” -tapa, sosiaalinen media on nopeatempoista ja vuorovai-
kutteista. Sisällöt täytyy tehdä eri tavalla ja erikseen kullekin kohderyhmälle, ja entistä enemmän 
resursseja on laitettava yleisön kanssa käytävään keskusteluun. Tässä vuoropuhelussa on media-
lähetystyön mahdollisuus.  

Mediamaailman muutos haastaa meidän lisäksemme myös yhteistyökumppaneitamme. Halu-
amme olla tukemassa kumppaneitamme tässä muutoksessa, ja yhdessä etsiä viisaita keinoja evan-
keliumin eteenpäin viemiseksi. Kutsumme yhteistyökumppaneitamme heitä hyödyttäviin verkos-
toihin ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.  

 

 

 

 

 

 

Ulkomaantyön tavoitteet 2020 

1. Laadimme aluestrategiat valituilla alueilla 

2. Teemme englanninkielisen ”Sansa-manuaalin” selkeyttämään yhteistyötä 

ulkomaisten kumppanien kanssa 

3. Luomme kriteerit verkostoille, joissa ollaan mukana. 

4. Selkeytämme ulkomaantyön harjoittelija -konseptin. 
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2.1 Intia 

Historiallisista syistä Intia on Sansalle erityinen työalue ja siksi erotettu muusta Aasiasta omaksi 
alueekseen. Intiassa Sansa on tukenut vähemmistökielillä radioituja lyhyt- ja keskiaaltolähetyksiä 
jo yli kolme vuosikymmentä. Radio-ohjelmien äärellä moni on löytänyt Vapahtajan. Kuulijoiden 
toiveita seuraten monen ohjelman sisältöjä on kehitetty evankelioivasta kristittyjä varustavaan 
suuntaan. Viime vuosina joitakin ohjelmia on myös lopetettu, koska ne eivät enää ole paras media 
ihmisten tavoittamiseen kyseisellä alueella. 

Sansan tukema työ Intiassa jakaantuu radio- ja televisiotyöhön, Toivoa naisille -työhön ja yhteis-
työhön luterilaisten kirkkojen kanssa. 

Radiotyö tapahtuu pääosin Biharin, Jharkhandin ja Gujaratin osavaltioissa. Siellä tavoitteena on 
saavuttaa maaseudulla asuvia vähemmistöryhmiä. Ohjelmat radioidaan vähemmistökielillä, joilla 
ei usein ole muuta ohjelmatarjontaa ja internetin saatavuus on heikko tai se on hidas ja kallis. 
Omankieliset ohjelmat ovat laajasti kuunneltuja ja kiinnostavat myös satunnaisia kuuntelijoita. 
Ohjelmakartta on rakennettu niin, että samalla taajuudella radioidaan samaan aikaan eri päivinä 
ohjelmia samankaltaisilla kielillä. Monet ihmiset kuuntelevat myös sukulaiskielillä radioituja oh-
jelmia. 

Jharkhandin osavaltiossa TWR Intian yhteistyökumppaneita ovat Evankelis-luterilainen Gossner-
kirkko ja Pohjois-Intian kirkko, Gujaratissa metodistikirkko ja vapaat suunnat. 

Televisiotyö on tullut radio-ohjelmien teon rinnalle. TWR Intian tuottamat hindinkieliset televisio-
ohjelmat näkyvät Intian pohjoisosassa. Ajankohtaisiin teemoihin liittyvää raamattuopetusta sisäl-
tävät ohjelmat käsikirjoittaa ja toimittaa luterilainen pastori Anurag Gabriel. Ohjelmat lähetetään 
kristillisellä Subsandesh-kaapelikanavan kautta, jota voi katsoa pääasiassa isoissa kaupungeissa. 
Suurin osa katsojista on jo kristittyjä. 

Televisiotyötä kehitetään edelleen haaveena saada myös muun muassa Toivoa naisille -ohjelmia 
televisioon. Intiassa naisen asema on edelleen huono, ja yhteistyökumppanimme kanssa etsimme 
uusia keinoja kertoa heille Jumalan rakkaudesta. Sen suurempaa arvoa ei ihmisellä ole, kuin olla 
Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama Jumalan lapsi. 

 Kansainvälinen Toivoa naisille -ru-
kousliike on vahvistunut ja laajentu-
nut kahdenkymmenen vuoden aikana 
niin, että verkostoon kuuluu jo yli 60 
000 rukoilijaa ympäri maailmaa. 
Sansa on tukenut Intian Toivoa nai-
sille -työtä vuodesta 2011. 

TWR tekee Toivoa naisille -työtä 

Etelä-Aasian alueella Intian lisäksi jo Nepalissa, Sri Lankassa, Bangladeshissa, Bhutanissa, 

Halutaanko näihin laa-
tikoihin jotain teks-

tiä/tietoa? 

kuva käytetty vk 2018 

TWR-Intia rekrytoi Etelä-Aasian alueelle Toi-
voa Naisille -työn koordinaattoria, josta toi-
votaan Sansalle kansallista työntekijää. 
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Pakistanissa, Afganistanissa ja Malediiveilla. Valtaosa täällä asuvista ihmisistä kuuluu Joshua Pro-
ject -määritelmän mukaan saavuttamattomiin kansoihin. 

Vuonna 2020 TWR Intia rekrytoi Etelä-Aasian alueelle Toivoa naisille -työn koordinaattorin johta-
maan kasvavaa työtä ja tukemaan ja varustamaan eri maissa asuvia paikallisia Toivoa naisille -työn 
tekijöitä. Koordinaattori rekrytoidaan Intiasta ja hänestä tulee Sansan uusi kansallinen työntekijä. 

Kätketyt aarteet on TWR:n ihmiskaupan uhreille ja erityisesti prostituoiduille tekemä 10-osainen 
audiosarja. Sarjassa Jeesuksen kohdanneet ihmiskaupan uhrit kertovat oman tarinansa. Sarja vä-
littää Jumalan rakkautta ja auttaa ja rohkaisee ihmiskaupan uhreja uuteen elämään. Kätketyt aar-
teet on jo käännetty kuudelle Itä-Euroopan kielelle, joista venäjänkielisen version Sansa on kus-
tantanut. Vuonna 2020 sarja tuotetaan hindin kielellä Sansan tuella. 

Sansan yhteistyö Intian luterilaisten kirkkojen kanssa tapahtuu näiden kattojärjestön Yhdistynei-
den luterilaisten kirkkojen (UELCI) kautta. UELCI kouluttaa kirkkojen työntekijöitä viestimään kir-
kon sanomaa tehokkaammin. Yhteistyössä TWR Intian kanssa toteutettava koulutus sisältää radio-
ohjelmien tekoa ja internetin sekä muiden medioiden käyttöä. Joitakin ohjelmia lähetetään pai-
kallisradioasemien kautta. Ohjelmakielet ovat Etelä-Intian vähemmistökieliä. 
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2.2 Aasian virtuaaliset yhteisöt ohjaavat elämäntielle 

Maailman väkirikkaimman maanosan, Aasian väestömäärä kasvaa jatkuvasti ja valtaosa ihmisistä 
on nuoria. Aasian taloudellinen ja tekninen kehitys on nopeaa ja kristittyjen määrä on vähäinen 
kommunismin, islamin tai buddhalaisuuden puristuksessa. Aasia on myös maailman vähiten evan-
kelioitu maanosa. Seurakunnat, jos niitä on, ovat usein pieniä. Kristillinen mediatyö tavoittaa ra-
diolähetysten avulla erityisesti maaseuduilla laajoja kuulijamääriä. Sama viesti tuotuna älypuheli-
mien kautta tavoittaa vastaavasti kaupunkilaisten kiireisen mielen. 

Globaali talous ja poliittiset voimasuhteiden muutokset näkyvät Aasiassa vahvasti. Kiina on nous-
sut yhdeksi maailman supervallaksi, ja kaupungistuminen sekä keskiluokan vaurastuminen ovat 
nopeasti kasvavia trendejä. Vaurastuminen keskittyy erityisesti kaupunkeihin, ja maaseutualueet 
tulevat kehityksessä hitaasti perässä. Tuloerot kasvavat kaupunkilaisten ja maalla asuvien kesken. 
Aasian maissa asuukin miljoonia ihmisiä köyhyysrajan alapuolella samalla kun keskiluokkaisten 
kaupunkilaisten elämä voi vaurastua jopa suomalaisen elintasoa korkeammalle. Aasia ei ole enää 
vain alikehittynyttä kurjuutta. 

Keski-iältään aasialaiset ovat nuoria. Esimerkiksi kambodžalaisten keski-ikä on alle 24 vuotta. Aa-
sian ainoa poikkeus on Japani. Japanilaisten keski-ikä on lähes kaksikertainen Kambodžaan ver-
rattuna. 

Mediateknologian harppaukset näkyvät erityisesti kaupungistuneissa maissa, missä mediaa käy-
tetään entistä enemmän älypuhelimien eri sovellusten ja palvelujen kautta. Sosiaalisen median 
eri vaihtoehdot mahdollistavat suoran keskustelualustan miljoonien aasialaisten kanssa. Jo nyt 
tulokset ovat rohkaisevia.  

Aasia on sekä mahdollisuus että haaste kristilli-
sille kirkoille ja mediajärjestöille. Uuden oppimi-
nen on jatkuvaa, sillä toimintaympäristön poliitti-
nen todellisuus muuttuu ja digitaalinen media ke-
hittyy. Muutosvauhti on yllättänyt aasialaiset kir-
kot ja kristilliset mediajärjestöt. Voittajia ovat ne, 
jotka pystyvät tai osaavat muuttaa kristillisen to-
distuksen digitaalisen median edellyttämään 
muotoon ja rakentamaan eri viestintäkanavien 
avulla siltoja seurakuntiin. 

Theravada-buddhalaisuus on Thaimaan virallinen us-
konto ja sitä kannattaa 95% väestöstä. Kristittyjä 
thaimaalaisista on 1%. 
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Aasiassa jatketaan yhteistyökumppanien rohkaisemista käyttämään kaikkia niitä mediakanavia, 
joiden käyttäjiksi ihmiset siirtyvät. Maaseudulla ja kaupungeissa mediaa käytetään eri tavalla. Kau-
pungeissa televisio ja älypuhelinpohjainen digitaalinen media saa entistä enemmän käyttötunteja, 
kun vastaavasti maaseudulla muutos on maltillisempaa. Vanhempi ikäluokka pitäytyy perinteisten 
medioiden parissa joko taloudellisten syiden pakottamina tai yksinkertaisesti siksi, ettei digitaali-
sia palveluja ole vielä saatavilla. Sosiaalinen media puolestaan avaa mahdollisuudet miljoonien 
ihmisten tavoittamiseksi ja rakentaa virtuaalisia yhteisöjä. 

Japanissa yli 40-vuotta radi-
oidulla ja ikoniseksi muo-
toutuneella kontaktiohjel-
malla, Keikon kirjelaatikolla, 
on laaja kuulijakunta keski-
pitkillä taajuuksilla. Voi pu-
hua jopa virtuaalisesta 
kuuntelijayhteisöstä. Tyy-
pillistä on, että kuuntelija 
ottaa yhteyttä vasta kuun-
neltuaan ohjelmaa vuosia. 
Japanilainen kokonaisval-
tainen tapa evankelioida on 
kulttuuriin sopivalla tavalla 

kuuntelijaa kunnioittava ja rinnalla kulkeva. Kirjoittajat kysyvät tai jakavat usein elämänsä ahdis-
tavia tilanteita, mikä on epätavallista japanilaisessa kulttuurissa. 

Vastaavasti paikallisesti tuotetut kristilliset perheradio-ohjelmat Kambodžassa eheyttävät tuhan-
sia avioliittoja ja perheitä. Ohjelmat ovat nostaneet esiin todellisen tarpeen avioliitto- ja perhese-
minaareille, koska aikaisemman sukupolven viisaus haudattiin kommunistivuosien joukkohautoi-
hin. Avioliitto- ja perheseminaarit antavat työkaluja avioliiton ja perheen hyvinvointiin kristilli-
sestä viitekehyksestä käsin maassa, joka on traumatisoitunut sisällissodan julmuuksissa. 

Muslimienemmistöisessä Indonesiassa Sansan yhteistyökumppanilla on omia FM-radioasemia tai 
ostettua radiointiaikaa yli sadalta paikallisradioasemalta. Islamilaisessa ympäristössä toimiminen 
ei ole ongelmatonta, mutta mahdollista. Kasvava trendi on suoratoistaa radio-ohjelmia interne-
tissä, sosiaalisessa mediassa tai älypuhelinsovelluksissa. Näin syntyy uusia virtuaalisia kuuntelija-
ryhmiä, joiden jäsenet myös kommentoivat ja keskustelevat kuulemastaan. Ohjelman jälkeinen 
keskustelu digitaalisilla alustoilla on avoin ovi myöhemmin paikallisseurakunnan toimintaan osal-
listumiseen. Näin radio-ohjelmat ja sosiaalinen media täydentävät toisiaan medialähetystyössä. 

Kriisiradiotyö on viidentoista toimintavuotensa aikana laajentunut jo viiteen Aasian maahan, joista 
Indonesiassa Sansa on vuodesta 2012 ollut aktiivisesti mukana rahoittamalla tiimien koulutusta 
ja matkalaukkustudioita. Kriisiradion neljä periaatetta ovat varusta, kouluta, reagoi ja vaikuta. Krii-
siradiotyön vaikuttavuutta on viime vuosina seurattu evaluaatioilla, joista viimeisimmän Sansan 
mediatutkija Eila Murphy toteutti Intiassa vuoden 2019 alkupuolella. Vuonna 2020 Sansa jatkaa 
tukeaan Indonesian kriisiradiotiimin koulutukseen. 

Sansan yhteistyökumppani, kristillinen perheradio Wind FM, on jo vuosia ollut Mongolian suosi-
tuin radioasema. Vuonna 2020 Wind FM haluaa kehittää vuorovaikutustaan yleisönsä kanssa vah-
vistamalla tiimiensä tekemää seurantaa ja arviointia. Yhteistyössä Wind FM:n johtajan ja henkilös-
tön kanssa Sansan seuranta- ja arviointitiimi laatii ja toteuttaa tätä varten koulutusprojektin. 

Keski-Aasiassa Sansan tukemaa kazakinkielistä Toivoa naisille -ohjelmaa tehdään vaikeissa olo-
suhteissa viranomaisilta salassa. Tarve saada hengellistä ja käytännöllistä tukea työhön on suuri. 

Japanin terveysministeriö tekee 50 vuoden ennusteita väestörakenteesta vii-
den vuoden välein. Viimeisimmän arvion mukaan Japanin väestö kutistuu 
kolmanneksella vuoteen 2065 mennessä. 
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Toivoa naisille on ennen kaikkea rukousliike, jossa naiset voivat jakaa elämänsä tärkeitä kysymyk-
siä, nostaa niitä Jumalan eteen ja kertoa saamastaan toivosta eteenpäin heille, jotka eivät Jeesusta 
vielä tunne. Yhteys toisiin ohjelmantekijöihin vahvistaa ja antaa voimia jaksaa vaikeissa olosuh-
teissa. Kolmen vuoden välein järjestettävä alueellinen konferenssi varustaa Keski-Aasian ohjel-
mantekijöitä sekä hengellisesti että käytännöllisesti. 

Aasian 55 luterilaisessa kirkossa on yhteensä yli 10 miljoonaa jäsentä. Mekong Mission Forum on 
Luterilaisen maailmanliiton (LML) yhdessä kirkkojen ja lähetysjärjestöjen kanssa 2000-luvun 
alussa perustama foorumi, joka pohtii ja edistää Mekong-joen alueella tapahtuvaa lähetystyötä. 
Sansa on ollut foorumin jäsen vuodesta 2017 ja näkee roolikseen pitää esillä median mahdolli-
suuksia lähetystyössä sekä kannustaa kirkkoja ja mediajärjestöjä yhteistyöhön. Sansa tukee LML:n 
ohjelmaa, jonka puitteissa koulutetaan Aasian luterilaisten kirkkojen viestinnän osaajia. 
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2.3 Lähi-itä 

Sansa toimii Lähi-Idässä yhteistyössä SAT-7-satelliittitelevisioyhtiön kanssa ja tukee ohjelmatuo-
tantoa arabiankilisillä SAT-7 Arabic ja SAT-7 Kids -kanavilla, persiankielisellä SAT-7 Pars -kanavalla 
ja turkinkielisellä SAT-7 Türk -kanavalla. 

Sansan seniorityöntekijä David Ezzine tekee joka viikko puolen tunnin arabiankielisen ohjelman, 
joka uusitaan useita kertoja viikossa. Vuonna 2020 alkaa uusi ohjelmatyyppi, joka tarjoaa pohjois-
afrikkalaisille evankelioivaa raamattuopetusta. Ohjelmat kuvataan Life Agape -järjestön studiossa 
Ranskassa. Tarvetta näille ohjelmille on niin paljon, että SAT-7 haaveilee aloittavansa Pohjois-Af-
rikkaa palvelevan oman kanavan. 

Televisio-ohjaaja ja -tuottaja Mikael Tunér ohjaa SAT-7 Pars -kanavan persian- ja tadžikinkielisiä 
ohjelmia eri sisällöntuottajien kanssa studioissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.   

Tuemme SAT-7:n kansallisia työntekijöitä. Sansalla on ollut kansallisia työntekijöitä niin SAT-7 
Pars, Kids kuin Türk -kanavilla. Vuonna 2020 Sansa jatkaa yhteistyötä SAT-7 Pars -kanavan tuottaja 
Parastoo Poortherin kanssa. SAT-7 Kids ja SAT-7 Türk -kanavien puitteissa etsimme uutta kansal-
lista työntekijää aikaisempien siirryttyä muihin tehtäviin. 

Sansan edustaja toimii SAT-7 Euroopan hallituksen varapuheenjohtajana ja partnerien kokouksen 
sihteerinä. Sansan edustaja on myös SAT-7 Suomen työryhmän puheenjohtaja. 

Sansa on vuodesta 2019 kustantanut TWR:n arabiankieliselle Toivoa naisille -työlle työntekijän, 
joka vastaa sosiaalisen median kautta tulleisiin yhteydenottoihin. Lähi-idän alueella naisten suurin 
hätä on, että he eivät koskaan saa poistua kodistaan ilman miespuolista sukulaista eivätkä voi ta-
vata ystäviään, vaan he elävät vankeina omassa kodissaan. Elämä saattaa olla ulkoisesti vaurasta, 
mutta kaiken yltäkylläisyyden keskellä naiset ovat ahdistuneita ja masentuneita. Toivoa naisille -
työn sosiaalisen median kautta saatu kontakti on heille tärkeä mahdollisuus purkaa ahdistusta ja 
kuulla rakastavasta Jumalasta. 

Sansa on jo parin vuosikymmenen ajan tukenut hepreankielistä mediatyötä Israelissa yhden pää-
yhteistyökumppaninsa, TWR:n kautta. Vuoden 2019 lopussa TWR:n ja Netivyahin yhteistyö päättyy 
ja samalla päättyy yksi luku Sansan radiotyön historiaa. Työ Israelissa jatkuu ja tuemme 2019 al-
kanutta Caspari-keskuksen hepreankielistä webinaaria, joka varustaa sapattikoulun opettajia mes-
siaanisten seurakuntien lapsityössä. Vuonna 2020 tarkennamme tavoitteitamme Israelin työssä. 

Kansalliset työntekijät  

• Parastoo Poortaheri toimittaa ja tuottaa SAT-7 Parsin persiankielisiä lastenohjelmia. 

 

  

Halutaanko näihin laatikoihin 
jotain tekstiä/tietoa? kuva vk 

2018 
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2.4 Afrikka 

Tänä päivänä Afrikan manner on yksi kristillisimmistä. Maailman voimakkaimmin kasvavat luteri-
laiset kirkot löytyvät juuri sieltä. Kasvua tapahtuu uusien suurten sukupolvien syntymisen kautta, 
mutta myös lähetys- ja evankeliointityön tuloksena. Samalla myös islamilaiset toimijat tekevät lä-
hetystyötä Afrikassa. Perinteisesti islamilaisten Pohjois- ja Länsi-Afrikan valtioiden lisäksi esimer-
kiksi Etiopiassa ja Nigeriassa islam pyrkii vahvistamaan jalansijaa. Väestön alhainen koulutustaso 
helpottaa mielipiteiden muokkaamista kristinuskon vastaisiksi. Näissä maissa Sansan tukemilla 
muslimeille suunnatuilla ohjelmilla on iso merkitys. Ohjelmat lähestyvät muslimikuulijaa hänen 
ajatusmaailmastaan käsin, opettaen ensin lisää Koraaninkin mainitsemista Vanhan Testamentin 
profeetoista ja kertoen lopulta, kuka Jeesus on. 

Eritrealaisista noin puolet on kristittyjä ja noin puolet muslimeja. Eritreassa kristittyjen vainoa 
esiintyy erityisesti niillä alueilla, joilla islam on valtauskonto. Tuemme yhteistyökumppaniamme 
Eritrean evankelis-luterilaista kirkkoa heidän pyrkimyksessään kehittää radio-ohjelmia muslimeja 
evankelioivaan suuntaan. 

Länsi-Afrikassa Sansa tukee fulaniheimon parissa tehtävää radiotyötä Luterilaisen maailmanliiton 
(LML) kautta. Ohjelmat tehdään Kamerunin evankelis-luterilaisen kirkon studiossa ja radioidaan 
lyhytaalloilla Saksasta useita kertoja viikossa. Fulfulden kieltä ja sen eri murteita puhuvat fulanit 
ovat paimentolaisia ja pääosin muslimeja. Terroristiryhmä Boko Haram houkuttelee taistelijoita 
fulanien joukosta. 

Sansan tukemat kristilliset radio-ohjelmat rakentavat rauhaa ja kunnioittavat kaikkia uskontoja, 
minkä vuoksi ohjelmia arvostetaan. Ohjelmat ovat kokonaisvaltaisia ja auttavat fulaneja selviyty-
mään paimentolaisina muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmien tekijät ovat aina tervetulleita vierai-
lemaan kuuntelijoiden kylissä. LML on pyytänyt Sansan mediatutkijaa evaluoimaan ohjelmaa ja 
sen vaikutusta. Sansa tukee myös LML:n ohjelmaa, jonka puitteissa koulutetaan Afrikan luterilais-
ten kirkkojen viestinnän osaajia.  

 

 

  

Halutaanko näihin laati-
koihin jotain tekstiä/tie-

toa?  

kuva vk 2018 
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2.5 Eurooppa 

Sansa jatkaa tukeaan Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon Pietarista käsin tehtävälle viestintä-
työlle sekä Karjalan mediatyölle. Pietarissa Sansa tukee viestintäosaston henkilöstö- ja hallintoku-
luja, mikä mahdollistaa osaltaan nettisivujen ja kirkon lehden kautta tapahtuvaa tiedotusta ja ope-
tusta. Karjalassa Sansan tuella ja Inkerin kirkon ja Venäjän valtion yhteistyönä tuotetaan kahta 
suomenkielistä televisio-ohjelmaa Venäjän valtion omistamalle kanavalle. Sansan kansallinen 
työntekijä Oksana Dyba koordinoi ohjelmia kirkon puolelta. Venäjän työn puitteissa pidämme yh-
teyttä myös kahteen pääyhteistyökumppaniimme, FEBC:iin ja TWR:ään. Tuemme heidän ja Inkerin 
kirkon pyrkimyksiä mediayhteistyöhön Venäjällä. Vuonna 2020 teemme strategian Sansan Venä-
jän työlle. 

Sansan lähetystyöntekijä toimii Kutinan seurakunnan kirkkoherrana. Sansa tukee myös Kroatian 
evankelisen kirkon radio- ja televisiotyötä sekä lapsi- ja nuorisotyötä. Kansallinen työntekijä Ne-
nad (Neno) Hadžihajdić toimii studioteknikkona Kutinan seurakunnassa ja vastaa Kroatian evan-
kelisen kirkon mediatyöstä.  

Kansalliset työntekijät 

• Oksana Dyba toimii Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon Karjalan rovastikunnan media-

koordinaattorina. 

• Nenad (Neno) Hadžihajdić toimii Kroatian evankelisen kirkon studioteknikkona päävastuu-

alueenaan mediatyö. 

  

Halutaanko näihin laatikoihin 
jotain tekstiä/tietoa? 

kuva vk 2018 
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2.6 Globaali  

Domini Life kehitettiin Suomessa tukemaan kristillistä elämäntapaa sillä ajatuksella, että mobii-
lisovellusta tarjotaan myös ulkomaisille yhteistyökumppaneille. Englanninkielinen demoversio 
valmistui 2018 ja se on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Mahdollisia muita kieliversioita varten 
sovellukseen koodataan tekniset valmiudet. 

2.7 Lähetys- ja projektityöntekijät 

Elina Braz de Almeida 

”Palvelen Kroatiassa evankelisen kirkon pastorina, Kutinan seurakunnan kirkkoherrana. Alueenani 
on seurakuntatyö kaikessa laajuudessaan mediatyö mukaan lukien. Olen myös kirkon lapsi- ja nuo-
risotyön koordinaattori sekä ohjaan suomalaisia harjoittelijoita ja vapaaehtoisia.” 

Päivi ja Ilkka Kastepohja 

”Toimin (Ilkka) Sansan aluepäällikkönä Aasiassa ja digitaalisen median neuvonantajana TWR Aa-
sian työyhteydessä, niin että evankeliumi tavoittaisi yhä useamman aasialaisen median välityk-
sellä.” 

”Uutisoin (Päivi) Aasiasta, miten Jumala tuo toivon sanomaa miljoonien ihmisten elämään digitaa-
lisen median välityksellä.” 

Eila Murphy 

”Innostan sisällöntuottajia seuraamaan yleisöjen koostumusta ja analysoimaan digitaaliset ja 
muut yleisöpalautteet FEBCin työalueilla. Lisäksi kehitän työn arviointia sekä radioasemilla että 
kriisiradiotyössä.” 
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Sirpa Rissanen 

”Työskentelen FEBC Mongolian WIND FM -radioasemalla projektihallinnon ja kuuntelijapalauttei-
den parissa. MAFi:lle teen tarvittaessa esimerkiksi kumppanien tapaamiseen ja viestintään liittyviä 
tehtäviä.” 

Mikael Tunér 

”Tuotan farsin- ja tadžikinkielisiä televisio-ohjelmia SAT-7 Pars -satelliittikanavalle eri studioissa 
Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.” 

Tiina Virtanen 

”Olen ollut TWR:n Euroopan toimistossa osaltani mahdollistamassa maailmanlaajan medialähetys-
järjestön työtä. Keväällä 2020 vierailen Sansan yhteistyöseurakunnissa Suomessa.” 

Eeva Vähäsarja  

”Koordinoin Toivoa naisille -työtä laajalla Euroopan, Lähi-idän, Keski-Aasian ja Pohjois-Afrikan alu-
eella.” 

Jari Vähäsarja 

”Työskentelen digitaalisen median projektipäällikkönä Operaatio Mobilisaatio (OM) -järjestön Me-
dia Hub -tiimissä, joka tekee OM:n digitaalisen median kehitystyötä globaalisti.” 
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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 kuuntelijat kasvavat Raamatun tuntemisessa ja innostuvat lähetys-
työstä. Raamattu kannesta kanteen -ohjelma tarjoaa raamattuopetusta sekä lähetystyöstä kerto-
vaa sisältöä. Ohjelma radioidaan Suomessa kahdella radiokanavalla ja lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. 
Lisäksi ohjelma on kuunneltavissa mobiilisovelluksen ja internetin kautta kaikkialla maailmassa. 
Internetsivuja ja sosiaalisen median kanavian hyödynnetään vuorovaikutukseen, näkyvyyden kas-
vattamiseen ja varainhankintaan monipuolisia sisältöjä tuottamalla. 

3.2 Domini Life -sovellus yhä useamman suomalaisen käyttöön 

Domini Life -mobiilisovellus tukee modernilla tavalla suomalaisia kristityn elämäntavassa. Sovel-
luksen kautta palvelemme seurakuntia ja kristillistä kenttää laajasti. Kehitämme mobiilisovellusta 
yhdessä sen toisen omistajatahon Kansan Raamattuseuran ja muiden kehittäjäkumppaneiden 
kanssa.   

Otamme käyttöön uuden Tapahtuma-ominaisuuden, joka palvelee myös hengellisten suurjuhlien 
järjestäjiä ja kävijöitä. Kehitämme rukousseinää palvelemaan entistä vahvemmin lähetystyötä. Tar-
joamme Domini Life -rukousiltoja seurakuntien tapahtumaksi ja kutsumme seurakuntien viestin-
tää mukaan media- ja tapahtumakumppaneiksi. 
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4. LÄHETYSTYÖHÖN INNOSTAVA TYÖ SUOMESSA 

4.1 Seurakunnat ja koko Sansan verkosto haastetaan mukaan työhön Aa-
sian kristittyjen rinnalle 

Aasian miljoonakaupungit eivät nuku. Aasiassa on 48 valtiota, joissa asuu yli 60 % maailman vä-
estöstä. Aasian kirkot kasvavat, vaikka maanosa on edelleen maailman vähiten evankelioitu alue. 
Vuoden 2020 teemana on Aasia elämään. Teema sisältää kaksi merkitystä. Evankeliumi tekee Aa-
sian hengellisesti eläväksi ja uutisten sekä ihmisten tarinoiden kautta Aasian mediatyö tulee tun-
netuksi Suomessa. 

Kotimaantyössä tavoittelemme sitä, että yhä useampi seurakuntalainen voisi olla mukana tavoit-
tamassa uusia ihmisiä Kristukselle Aasiassa. Juhlimme myös Toivoa naisille -työn 20-vuotista yh-
teistyömatkaa maailman naisten rinnalla. 

4.1.1 Seurakuntayhteistyö syvenee 

Tuemme seurakuntia niiden lähetystehtävän toteut-
tamisessa. Seurakunta on lähetystyön perusyksikkö. 
Siksi vahvistamme medialähetystyön osaamista ja 
Sansan kautta tehtävän työn tunnettuutta sekä suo-
men- että ruotsinkielissä seurakunnissa. Tarjoamme 
edelleen aktiivisesti Sansan yhteisöjäsenyyttä. Jäse-
nenä seurakunnilla on mahdollisuus osallistua San-
san päätöksentekoon ja tulevan strategian suunnitteluun. Seurakuntavierailuilla kerromme San-
san tekemästä medialähetystyöstä seurakuntalaisille ja seurakuntien vastuuhenkilöille. Hiippa-
kuntatyössä avainasemassa ovat Sansan hiippakunnittain valitut yhteyshenkilöt sekä lähetyksen 
ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit. 

4.1.2 Verkostotoiminta kutsuu 

Sansan verkostot ja vapaaehtoiset palvelevat kirkon ja seurakuntien lähetystehtävää ja media-
lähetystyötä. Vahvistamme yhteyttä pienryhmiin ja tuemme niiden toimintaa. Jatkamme Vapaaeh-
toiset osaksi Sansaa -kehityshanketta ja vapaaehtoisia on mukana koordinoimassa työn osa-alu-
eita. Kutsumme nuoria medialähetystyöhön tarjoamalla harjoittelujaksoja ulkomailla sekä vapaa-
ehtoistehtäviä Suomessa. 

Kaikissa Porvoon hiippakunnan seu-
rakunnissa kerätään kolehti Sansan 
Toivoa naisille -työlle 19.4.2020.   
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4.1.3 Sansa tukee seurakuntien maahanmuuttajatyötä 

Palvelemme seurakuntien maahanmuuttajatyötä vierailuin sekä sosiaalisen median kautta. Tuo-
tamme edelleen saarnoja arabiankielellä audio- ja tekstimuodossa. Muuta materiaalia seurakun-
tien maahanmuuttajatyön tueksi löytyy Sansan kotisivuilta www.sansa.fi/hope. 

4.1.4 Toivoa naisille -työ juhlii 

Iloitsemme Toivoa naisille -työn 20-vuotistaipaleesta Suo-
messa. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme kaksi konferens-
sia sekä aluetapahtumia eri puolella Suomea ja saamme vie-
raaksi Toivoa naisille -työn kansainvälisen johtajan Peggy 
Banksin. Ruotsinkielisissä seurakunnissa kerätään kirkkoko-
lehti Toivoa naisille -työhön. Tuemme ja varustamme ryh-
mänvetäjiä sekä verkostoidumme kansainvälisesti. Tavoit-
teemme on innostaa työhön myös uusia rukoilijoita, ryhmiä 
ja tukijoita. 

4.1.5 Viestintä kutsuu mukaan rukoilemaan, toimimaan ja lahjoittamaan 

Sansan viestinnän tunnuspiirteitä ovat rohkeus, iloisuus, innostuneisuus ja aitous. Viestinnän 
avulla kasvatamme etenkin Sansan Aasian-työn tunnettuutta ja laajennamme lahjoittajakuntaa. 

Sähköinen viestintä painottuu Sansa.fi- ja Seurakuntalainen.fi-verk-
kosivujen ohella yhä vahvemmin sosiaaliseen mediaan (Facebook, 
Twitter ja Instagram). Ajankohtaiset sisällöt versioidaan eri julkaisu-
kanaviin sopiviksi. Lähetystyöaiheista sisältöä tuotetaan myös Raa-
mattu kannesta kanteen -radio-ohjelmaan. YouTubessa julkaistaan 
säännöllisesti Lähetysaika-uutiskatsausta. 

Printtijulkaisuilla varustetaan erityisesti vakiintuneita tukijoita. 
Lähde-lehti on osa Sansan kokonaisviestintää. Vuonna 2020 lehti ilmestyy neljä kertaa, ja jokai-
sessa lehdessä on rukouskalenteri. 

4.1.6 Lahjoittajakunnan laajentaminen 

Turvaamme Sansan työn taloudellisia edellytyksiä laajentamalla kannattajakuntaa. Lisäämme säh-
köistä yhteydenpitoa asteittain ja etsimme uusia tukijoita aktiivisesti. Videot ja Lähetysaika-oh-
jelma esittelevät työtä ja haastavat lahjoittamaan. Vahvistamme yhteydenpitoa tukijoihin ja 
hiomme lahjoitusmuotoja sujuviksi. Kuukausilahjoittamista pidämme esillä erityisesti sosiaali-
sessa mediassa. Run for Missions -juoksuhaastetapahtumaa kehitämme kirkon lähetysjärjestöjen 
ja seurakuntien kanssa. Lisäämme kumppaneiden kanssa Domini Life -mobiilisovelluksen varain-
hankintamahdollisuuksia. Hankimme uusia jäseniä kampanjan avulla vuoden alussa. 

4.1.7 Tapahtumat ja verkostomatkat 

Sansan valtakunnallista suomenkielistä kolehtipyhää vietetään 8.3.2020. Tällöin laaja joukko San-
san työntekijöitä ja verkostolaisia jalkautuu seurakuntiin kertomaan Aasiassa tehtävästä työstä. 
Porvoon hiippakunnan seurakunnissa vietetään Sansan kolehtipyhää ensimmäistä kertaa 
19.4.2020. Tuolloin kolehtikohteena on Toivoa naisille -työ. 

Järjestämme Tuomasmessun 23.2.2020 yhteistyössä Liikemiesten lähetysliiton kanssa Turun Mar-
tin seurakunnassa. Toivoa naisille -työn 20-vuotisjuhlaa vietämme konferensseissa 25.4.2020 
Pirkkalassa ja 26.4.2020 Äänekoskella. Lisäksi Toivoa naisille -työn aluetapahtumia järjestetään 
eri puolilla Suomea. 

Järjestämme Medialähetyspäivät 16.–17.5.2020 Seinäjoen Lakeuden risti -kirkossa yhdessä Sei-
näjoen seurakunnan kanssa. Run for Missions -juoksutapahtuma on 12.9.2020. Ekumeenisena 

http://www.sansa.fi/hope
http://www.sansa.fi/hope
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lähetyspyhänä 11.10.2020 vierailemme laajasti seurakunnissa kertomassa medialähetystyöstä. 
Lisäksi järjestämme alueellisia tapahtumia mm. Joensuussa ja Rovaniemellä. 

Järjestämme verkostomatkoja eri tahojen kanssa sekä tuemme seurakuntia tekemään matkoja 
työmme kohteisiin. Olemme mukana neljän matkan koordinoimisessa: 

• opintomatka SAT-7 Network Turkki 25.–27.3.2020 

• opintomatka Mongoliaan elokuussa 2020, yhteistyössä Kylväjän ja matkatoimisto Mon-

suunin kanssa. 

• visiomatka Pietariin syyskuussa, yhteistyössä ELY:n kanssa 

• opintomatka Thaimaahan ja Kambodžaan marraskuussa 2020, yhteistyössä Suomen Lähe-

tysseuran kanssa. 
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5. Toiminnan edellytykset 

5.1 Henkilöstö Sansan moottorina 

Sansan palveluksessa työskentelee 29 henkilöä vuonna 2020. Lähetys- tai projektityöntekijöitä 
on 9 työntekijää. Kotimaassa työskentelee 20 työntekijää. 

Henkilöstön ammattitaito ja innostus työhön mahdollistavat Sansan pyrkimyksen tehokkaaseen, 
vastuulliseen ja päämäärätietoiseen tapaan toimia. Sansa haluaa olla samalla aidosti inhimillinen 
ja työntekijöitä kuunteleva työnantaja. 

Henkilöstöjohtamisen painopiste on erityisesti psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistami-
sessa ja ehkäisemisessä. Rohkaisemme työntekijöitä pitämään hyvää huolta terveydestään. 

Koulutuksen painopisteet ovat asiakkuusajattelussa, Toivoa Naisille -juhlavuoden koulutuksissa, 
säännöllisessä mediakoulutuksessa sekä Sansan työalueiden tuntemisen kehittämisessä. 

5.2 Hallintopalvelut 

Hallintopalveluiden tavoitteena ovat hyvät edellytykset Sansan strategian toteutumiselle ja suju-
vat taloushallinnon prosessit. Toimintamme palvelee Sansan lähetystehtävän suorittamista niin 
ulkomailla kuin kotimaassa, työntekijöitä, työn ystäviä ja sidosryhmiä sekä viranomaistahoja. 

Hallintopalvelut tuottavat Sansan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä toimistopalvelut. 
Tehtäviin kuuluvat mm. kirjanpito, erilaiset raportit, palkanlaskenta, analyysit ja ennusteet, testa-
menttiasiat sekä IT-ympäristön ylläpito kumppaniemme kanssa. Taloushallintotiimi vastaa Sansan 
toimitilasta ja siihen liittyvistä toiminnoista sekä Sansan omistuksessa olevista huoneistoista. 

6. Talousarvio 

Lähetyskannatustuloista yli puolet arvioidaan kertyvän seurakuntien avustuksista nimikkokohtei-
siin ja yleisesti Sansan medialähetystyöhön. Seurakuntien taloudellisista haasteista johtuen nii-
den lähetyskannatuksen ei odoteta kasvavan. 

Vuoden 2020 talousarvio pohjautuu vuoden 2018 toteutuneiden tulojen ja menojen suuruus-
luokkaan ilman kasvuodotusta. Useana vuotena ennakoimattomat testamenttitulot ovat olleet 
merkittävässä asemassa talouden vakauttajana. 
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT TULO- JA MENOARVIO 2020 

TULOT     

VARSINAINEN TOIMINTA 2018 Tot. 2019 Budj. 2020 Budj. 

Lähetyskannatustulot   
 

 Seurakuntatuotot:   
 

 Yleinen kirkkokolehti    92 204 96 071 104 900 

 Muut kirkkokolehdit 44 512 42 686 37 900 

 Talousarvioavustukset nimikkokohteisiin 763 846 600 993 651 110 

 Nimikkosop.tulot (muut kuin ta-avustukset) 287 809 299 091 274 000 

 Talousarvioavustukset  456 707 527 816 589 780 

 Muut seurakuntatuotot 163 454 126 852 113 100 

 Suorat lahjoitukset:    

 Muut suorat lahjoitukset 674 011 783 463 786 351 

 Sopimuslahjoitustulot 219 440 208 179 190 288 

 Yhteisö- ja yrityssopimuslahjoitukset 24 765 36 430 30 029 

 Keräyskampanjat 326 146 333 419 345 000 

 Testamenttitulot 168 651 140 000 131 000 

Lähetyskannatustulot yhteensä 3 221 545 3 195 000 3 253 458 

   
  

Liiketoiminta, Lähde-lehti ja Putiikki  
  

 Lähde-lehden tulot 20 152 21 776 23 587 
 Putiikin tulot 75 258 57 843 47 600 

Liiketoiminnan tulot yhteensä 95 410 79 619 71 187 
   

  

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT YHT. 3 316 955 3 274 619 3 324 645 

   
  

VARAINHANKINTA  
  

 Jäsenmaksut 4 070 4 224 4 000 

 Kannatusjäsenmaksut 27 210 29 061 30 000 

VARAINHANKINNAN TULOT YHT. 31 280 33 285 34 000 

    
 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT   
 

 Korko- ja muut rahoitustulot 3 066 1 400 4 000 

 Vuokratulot 28 872 29 371 19 842 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 31 938 30 771 23 842 

        

KAIKKI TULOT YHTEENSÄ 3 380 173 3 338 675 3 382 487 
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MENOT   
  

VARSINAINEN TOIMINTA 2018 Tot. 2019 Budj 2020 Budj 

Toiminta ulkomailla    

 Intia 260 629 263 090 278 590 
 Aasia 484 410 620 739 642 957 
 Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 540 480 448 898 375 650 
 Afrikka 94 410 79 175 84 175 
 Eurooppa 190 631 164 386 169 280 
 Global 115 989 104 379 104 100 
 Ulk.työn suunn.ja seurannan menot 365 901 319 415 370 260 

Toiminta ulkomailla yhteensä 2 052 450 2 000 082 2 025 012 

     

Lähetystyö suomenkielellä    

 Raamattu kannesta kanteen henkilöstöme-
not 

39 852 38 730 34 940 

 Raamattu kannesta kanteen toimintamenot 100 854 92 933 123 111 

 Dominin henkilöstömenot 15 016 15 790 12 961 

 Dominin toimintamenot 36 857 12 000 26 372 

Lähetystyö suomenkielellä yhteensä 192 579 159 453 197 384 

     

Ulkomaantyön tukitoiminnot kotimaassa    

 Suunnittelun ja seurannan henkilöstömenot 60 061 56 520 56 760 

 Tukitoimintojen osuus yleiskuluista 168 687 157 766 158 700 

 Verkostotoiminnan henkilöstömenot 46 293 47 390 45 830 

 Verkostotoiminnan toimintamenot 13 141 15 000 22 100 

 Mediatoimituksen henkilöstömenot 176 522 181 950 143 572 

 Mediatoimituksen toimintamenot 47 399 49 192 57 400 

 Keräystoiminnan henkilöstömenot 13 668 8 840 19 510 

 Keräystoiminnan toimintamenot 31 835 22 960 26 650 

 Seurakuntapalvelujen henkilöstömenot 166 839 127 770 120 876 

 Seurakuntapalvelujen toimintamenot 21 193 23 300 22 800 

 Hiippakunta- ja rovastikuntatapahtumat 20 719 3 000 3 000 

 Medialähetyspäivien henkilöstömenot    17 850 

 Medialähetyspäivien toimintamenot 9 782 20 800 14 000 

 Toivoa naisille -työn henkilöstömenot 30 716 31 900 36 298 

 Toivoa naisille - työn toimintamenot 5 635 10 250 11 100 

 Varainhankinnan henkilöstömenot 63 602 53 679 54 548 

 Varainhankinnan toimintamenot 8 009 8 910 8 960 

 Saadut korvaukset -32 748 -9 300 -18 800 

Ulkomaantyön tukitoiminnot yhteensä 851 353 809 927 801 154 

     

Edellytyspalvelut ja yleishallinto    

 Ed.palvelujen ja yleishallinnon henkilöstöm. 243 911 249 510 253 417 

 Ed.palvelujen ja yleishallinnon toimintam. 26 405 26 843 24 884 

Edellytyspalvelut ja yleishallinto yhteensä 270 316 276 353 278 301 



  Toimintasuunnitelma 2020 

22 
 

    
 

Liiketoiminta, Lähde-lehti ja Putiikki   
 

 Liiketoiminnan henkilöstömenot 25 597 30 090 26 670 

 Liiketoiminnan muuttuvat menot 44 792 49 468 44 410 

Liiketoiminnan menot yhteensä   70 389 79 558 71 080 

   
  

VARSINAINEN TOIMINTA YHT. 3 437 087 3 325 373 3 372 931 

     

SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT    

 Korko- ym. rahoitusmenot 23 601 4 150 4 147 

 Osakehuoneistojen menot 13 765 9 120 5 220 

SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 37 366 13 270 9 367 

         

KAIKKI MENOT YHTEENSÄ 3 474 453 3 338 643 3 382 298 

     

YLI-/ALIJÄÄMÄ -94 280 32 189 
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Liitteet 

Liite 1 Hankelista 

Sansan ulkomaisen työn hankkeet 2020 

Nimi KUVAUS 

Mitä hankkeita tai työmuotoja sisältää? 

kielet kumppani 

Medialähetys-
työ Intiassa 

Intian vähemmistökielillä tuotetuista radio-ohjel-
mista osa on raamatunopetusta, ja osa evanke-
lioivia, uusia ihmisiä tavoittavia lyhyt- ja keskipit-
killä aalloilla kuultavia ohjelmia. Niitä kuunnellaan 
pääasiassa maaseudulla. Ohjelmia voi kuunnella 
myös internetin ja mobiilisovelluksen avulla. Oh-
jelmatuotannon ja -lähetysten lisäksi kuuntelijoi-
hin ollaan aktiivisesti yhteydessä viestien ja vierai-
lujen muodossa. Toimittajat toimivat myös opetta-
jina vierailujen yhteyteen järjestetyissä tilaisuuk-
sissa. 

 

dhodia 

kharia  

kukna  

kurukh  

kutchi  

magahi  

maithili  

mauchi  

mundari  

vasavi 

TWR-Intia 

 

 

Toivoa naisille -radio-ohjelmien tuotantoa ja lähe-
tyksiä Intiassa. Ohjelmat gujaratin, orijan ja tamilin 
kielillä kuullaan keskipitkillä aalloilla, ja hindinkie-
linen ohjelma lyhytaalloilla. Ne voi kuunnella myös 
mobiilisovelluksen kautta. Ohjelmissa on 15 min 
naisten elämää koskettavia ajankohtaisia asioita ja 
15 min Raamattuopetusta. Vuonna 2020 prostitu-
oiduille suunnattu 10-osainen audiosarja Kätketyt 
aarteet käännetään hindinkielelle. 

gujarati 

hindi 

orija 

tamil 

TWR-Intia 

Sinun toivosi –niminen 30 min pituinen evanke-
lioiva televisio-ohjelma lähetetään kristillisellä 
kaapelitelevisiokanavalla. 

hindi TWR-Intia 

UELCI Viestivä yhteisö -hankkeen kursseilla koulu-
tetaan Intian eri luterilaisten kirkkojen edustajia 
kertomaan internetin, radion ja television kautta 
evankeliumia ja jakamaan tietoa omasta toimin-
nastaan. Kurssilaiset tekevät radio-ohjelmia äidin-
kielillään.  

vaihtelevia 
kieliä 

UELCI 

LML 

    

Medialähetys-
työ Kiinassa 

Nuorille suunnatun evankelioivan Avoimin silmin -
ohjelman tuotanto- ja lähetys internetissä, mobii-
lisovelluksessa ja lyhytaalloilla radiossa. 

mandariini VOS (Voice of Sal-
vation) 

Radioraamattukoulu SOTA tarjoaa kiinalaisille seu-
rakuntapastoreille ja maallikoille Raamattu- ja teo-
logista opetusta kolmen vuoden opintoina. 

mandariini TWR 
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Nimi KUVAUS 

Mitä hankkeita tai työmuotoja sisältää? 

kielet kumppani 

Evankeliointia ja uskoa syventävää työtä sosiaali-
sen median kautta internetin ja mobiilisovellusten 
välityksellä. 

mandariini FEBC ja VOS (Voice 
of Salvation) 

Aasian suur-
kaupunkityö 

Perheen parhaaksi -ohjelman tuotanto ja lähetys 
sekä perheseminaareja, Toivoa naisille -ohjelman 
lähetys ja Toivon ilta -ohjelman tuotanto ja lähetys 
paikallisradiossa. Tukea sosiaalisen median ja äly-
puhelinsovelluksen kehitystyöhön. 

khmer Voice of Love  

FEBC-Kambodza 

Uskoa synnyttävän Sydänystävä -radio-ohjelman 
tuotanto ja lähetykset useassa paikallisradiossa eri 
puolilla Thaimaata. 

thai FEBC-Thaimaa 

Kuuntelijoiden kysymyksiin vastaavan Keikon kir-
jelaatikko -radio-ohjelman tuotanto ja lähetys ly-
hytaalloilla ja internetissä. 

japani FEBC-Japani 

Nuortenohjelman, psykologisen ohjelman ja raa-
mattuopetusohjelman tuotanto ja lähetykset pai-
kallisradiossa. 

mongoli Wind FM/FEBC-
Mongolia 

Media-
lähetystyö In-
donesiassa 

Toivoa naisille -radio-ohjelmien tuotanto ja lähetys 
useassa paikallisradioissa sekä keskipitkillä aal-
loilla. 

indonesia 

jaava 

TWR-Indonesia 

Rukoillaan yhdessä -radio-ohjelman tuotanto- ja 
lähetyskulut Balilla, ja mediakoulutusta FEBC:n ra-
dioasemien ohjelma-avustajille ja opiskelijoille 
teologisissa seminaareissa. 

indonesia Yaski, Heartline 
FM/ FEBC-Indone-
sia 

Tuetaan koulutuksella ja materiaalilla kriisiradiotii-
min valmiutta pystyttää matkalaukkuradioasema 
kriisialueilla, toimia lyhytaikaisen paikallisradio-
aseman toimittajina ja jakaa tietoa, lohdutusta ja 
toivoa katastrofin uhreille. 

indonesia FRR (First Res-
ponse Radio) 

Henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja pyhien 
kirjoitusten tutkimiseen perustuva evankelioimis-
työmuoto muslimimaailmassa. 

aasialainen 
kieli 

aasialainen yhteis-
työkumppani 

Media-
lähetystyö 
Keski-Aasiassa 

Toivoa naisille –radio-ohjelman lähetykset keski-
pitkillä aalloilla. 

kazakki TWR 

    

Medialähetys-
työ Lähi-idässä 
ja Pohjois-Afri-
kassa 

 

SAT-7 Pars 

Sansan kansallinen työntekijä Parastoo Poortaheri 
toimittaa ja tuottaa SAT-7 Parsin persiankielisiä las-
tenohjelmia. Lisäksi hän vastaa monista toimisto-
tehtävistä SAT-7 Pars Kyproksen toimistolla. 

Aikuisille suunnattu evankelioiva opetusohjelma, 
jossa on useita opettajia persiankieliseltä alueelta. 

arabia 

farsi 

tadžikki 

turkki 

SAT-7 
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Nimi KUVAUS 

Mitä hankkeita tai työmuotoja sisältää? 

kielet kumppani 

Kielen yleisnimitys on persia, mutta ohjelmia teh-
dään vuosittain vaihtelevasti darin, farsin ja 
tadžikin murteilla. 

SAT-7 Arabic 

Sansan seniorityöntekijä David Ezzine tekee vii-
koittain puolen tunnin arabiankielisen ohjelman, 
joka uusitaan useita kertoja viikossa. Vuonna 2020 
alkaa uusi ohjelmatyyppi, joka tarjoaa pohjoisafrik-
kalaisille evankelioivaa raamattuopetusta.  

SAT-7 Academy on opetusohjelma, joka näkyy SAT-
7 Kids kanavalla. Sen tavoitteena on toimia kou-
luna lapsille, jotka sodan tai muun syyn takia eivät 
pääse normaaliin kouluun.  

SAT-7 Türk 

Sansa tukee taloudellisesti kanavan ohjelmatuo-
tantoa.  

Medialähetys-
työ Israelissa 
/juutalaisen 
kansan parissa 

Caspari-keskuksen tuottama ja Sansan sekä Norjan 
Norean kustantama webinaari ”Haluan opettaa” 
varustaa messiaanisten seurakuntien vapaaehtoi-
sia sapattikoulun opettajia. Webinaari sisältää pe-
dagogista opetusta ja raamattuopetusta.  

 

heprea 

venäjä 

Caspari-keskus 

Toivoa naisille -
työ 

Toivoa naisille radio-ohjelman tuottaa turkkilainen 
Radio Light, ja se on kuultavissa paikallisradiossa ja 
internetissä. 

turkki 

 

TWR 

    

Medialähetys-
työ Afrikassa 

Etiopian Mekane Yesus -kirkon amharankielisen 
lastenohjelman lyhytaaltolähetykset ja musli-
meille suunnattujen evankelioivien ohjelmien ly-
hytaaltolähetykset afarin, amharan ja oromon kie-
lillä sekä jälkihoitotyö afarinkielellä. Eritrean ev.lut. 
kirkon tigrinjankielisten perheille ja nuorille suun-
nattujen radio-ohjelmien lähetykset lyhytaalloilla. 

 

Sawtu Linjiila -radiostudion työ Kamerunissa ta-
voittaa fulfuldea puhuvia fulaneja Länsi-Afrikassa. 
Ohjelmat lähetetään Saksasta lyhytaalloilla ja han-
ketta johtaa Kamerunin evankelis-luterilaisen kir-
kon mediaosasto Luterilaisen maailmanliiton oh-
jauksessa.  

afar 

amhara 

fulfulde 

oromo 

tigrinja 

EECMY 

ELCE 

TWR 

LML 
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Nimi KUVAUS 

Mitä hankkeita tai työmuotoja sisältää? 

kielet kumppani 

Medialähetys-
työ Venäjällä 

Inkerin kirkon Pietarista käsin tehtävä viestintätyö. 
Karjalassa yhteistyötä Uskon ABC -ohjelman ja Pot-
retti-nimisen ajankohtaisohjelman tuottamiseksi 
Karjalan tasavallan televisioon. 

venäjä 

suomi 

Inkerin kirkko 

Työ Kroatiassa Kutinan seurakuntatyö ja koulutusta. 

Kroatian evankelisen kirkon mediatyö tuottaa har-
tausohjelmia paikallisille radioasemille sekä tele-
visio-ohjelmaa valtion televisiokanavalle. 

kroatia Kroatian evankeli-
nen kirkko 

Tavoittava työ 
Suomessa 

Raamattu kannesta kanteen -ohjelman tuotanto ja 
radiointi paikallisradioissa sekä internetin ja mobii-
liapplikaation välityksellä. Rkk-kumppanit ovat Ra-
dio Dei ja Järviradio. 

suomi Medialähetys Sa-
nansaattajat 

    

Globaali media-
lähetystyö 

Prostituoiduille suunnattu kymmenosainen MP3-
soittimilla jaettava Kätketyt aarteet -audiosarja. 
Sarjaa tuotetaan monilla eri kielillä ja jaetaan 
usean järjestön muodostaman verkoston kautta. 

Domini Life mobiilisovelluksen kansainvälistämi-
nen. 

venäjä 

hindi 

TWR 

European Freedom 
Network (EFN) 
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Liite 2 Hallitus 

Sansan hallitus 2020 

Eskelinen Kari, kirkkoherra, teologian maisteri, Nastola 

Hurskainen Mikko, myyntipäällikkö, BBA, Hyvinkää 

Immonen-Räihä Pirjo, erikoislääkäri, lääketieteen tohtori/dosentti, Kaarina 

Peltonen Susanna, erityisopettaja, kasvatustieteiden maisteri, Tammela 

Repo Heikki, seurakuntapastori, teologian maisteri, Tampere  

Tepora Jarno (puheenjohtaja), siviilioikeuden emeritusprofessori, Vantaa 

Vuorimaa Päivi, johtaja, kauppatieteiden maisteri, Espoo 

Liite 3 Sansan työntekijät, arvioitu tilanne 1.1.2020 

Lähetys- ja projektityöntekijät (9) 

Aasia 

Kastepohja Ilkka, aluepäällikkö, TWR Aasia, Singapore 

Kastepohja Päivi, viestintäkoordinaattori, TWR Aasia, Singapore 

Murphy Eila, tutkija, FEBC, Suomi 

Rissanen Sirpa, projektihallinnan asiantuntija, Wind-FM, Mongolia 

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

Vähäsarja Jari, digitaalisen median projektipäällikkö, Operaatio Mobilisaatio (OM), Itävalta 

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

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

Eurooppa 

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

Virtanen Tiina, hankehallinnon assistentti, TWR-Eurooppa, kotimaassa 

Työntekijät kotimaassa (20) 

Auvinen Juha, toiminnanjohtaja, päätoimittaja  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, Putiikin vastaava  050 564 3541 

Kauppinen Merja, mediatuottaja   050 564 3798 

Keränen Marjaana, mediatoimittaja   050 5643 837 

Lankinen Timo, hallintojohtaja   050 400 4320 

Laurell Sirpa, talouspäällikkö   050 564 3831 

Mikkola Helmi, toimistosihteeri   050 564 3511 
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Pakkanen Annaleena, tiedottaja   050 437 2155 

Pihlajamaa Marko, henkilöstöjohtaja   050 572 3858 

Rasi Tea, palvelukoordinaattori   050 437 2151 

Reuhkala Timo, kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja  050 368 8077  

Salo Erkki, varainhankinnan koordinaattori   050 327 3900 

Savuoja Arja, aluepäällikkö    050 437 2154 

Soikkeli Marja, sidosryhmäpäällikkö, kotimainen työ   050 551 6130 

Tillgren Erja, suunnittelija, johdon assistentti  050 564 3843 

Viuhko Mervi, verkostotoiminnan johtaja   050 551 6180 

Vuorela Anitta, kumppanuuspäällikkö   050 448 8009 

sähköpostit etunimi.sukunimi@sansa.fi 

 


