
Medialähetys Sanansaattajien hallituksen jäsenten valintaa valmistelevan 
työryhmän esitys hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi vuosille 2020–2021 
 
Sansan syyskokous 2018 valitsi valmistelutyöryhmään seuraavat henkilöt: Antero Salminen (jäsenseurakunnan 
edustaja, Leppävaaran seurakunta), Matti Auramo (yksityishenkilöjäsen) ja Johanna Rantalankila (jäsenseurakunnan 
edustaja, Hyvinkään seurakunta). Valmistelutyöryhmä järjestäytyi kokouksessaan 16.4.2019 ja valitsi 
puheenjohtajaksi Johanna Rantalankilan, työryhmän sihteerinä ja kokoonkutsujana on toiminut henkilöstöjohtaja 
Marko Pihlajanmaa.  
 
Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 5 kertaa.  
 
Sansan sääntöjen § 11 mukaan valmistelutyöryhmän tehtävä on ”tehdä seuraavalle syyskokoukselle esitys 
ehdokkaista siinä syyskokouksessa erovuoroisten tilalle hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenestä. Esitystä 
tehdessään työryhmän on pidettävä tavoitteena, että hallituksessa on yhdistyksen toiminnan kannalta tarvittavaa 
monipuolista osaamista ja kokemusta. Lisäksi työryhmän on huolehdittava, että ehdokkaissa on molempien 
sukupuolien edustus.  
 
Ehdokkaiden nimeäminen ja esitysten valmistelu  
Yhdistyksen jäsenet antavat perustellut ehdotuksensa ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi 
valmistelutyöryhmälle sen ilmoittamalla tavalla. Työryhmän on varmistettava ehdolle asetettujen oma suostumus. 
Työryhmän on esityksensä lisäksi annettava syyskokoukselle riittävät henkilötiedot kaikista hallituksen jäseniksi ja 
varajäseneksi ehdotetuista sekä selonteko työskentelystään.” 
 
Kuluvana vuonna valmistelutyöryhmä lähetti yhdistyksen jäsenille ja jäsenseurakunnille kirjeen, jossa pyydettiin 
nimeämään ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Kirjeessä pyydettiin ehdokkaan suostumus, hänen ansioluettelonsa 
sekä samalla esitettiin ehdokkaalle kysymyksiä, joihin vastatakseen hänen piti perehtyä yhdistyksen sääntöihin ja 
Sansan strategiaan.  Kysymyksiin tuli vastata ehdokasasettelun päättymiseen mennessä 25.10. 2019. 
 
Määräaikaan mennessä tuli 8 ehdokasta. Ehdokkaat ovat:  

- Ville Hoikkala, Oikeustieteen maisteri, asianajaja, paikkakunta Kerava. Ehdolleasettaja: Inga-Lill Rajala 
- Sami Jalonen, Teologian maisteri, toimitusjohtaja, paikkakunta Tuusula. Ehdolleasettaja: Päivi Kastepohja 
- Jarmo Lehtinen, Rakennusarkkitehti, paikkakunta Tampere. Ehdolleasettaja: Harjun seurakunta, Tampereen 

seurakuntayhtymä 
- Kati Lücke, Teologian maisteri, uskonnon ja filosofian lehtori, paikkakunta Tuusula. Ehdolleasettaja: Timo 

Reuhkala 
- Anneli Nieminen, Sosionomi-diakoni, tradenomi, lähetyssihteeri, paikkakunta Oulu. Ehdolleasettaja: Oulun 

tuomiokirkkoseurakunta 
- Irma Pahlman, Oikeustieteen tohtori, varatuomari, MBA, paikkakunta Hyvinkää. Ehdolleasettaja: Hyvinkään 

seurakunta  
- Hannu Rantanen, Filosofian lisensiaatti, turvallisuusalan konsultti, paikkakunta Lohja. Ehdolleasettaja: Lohjan 

seurakunta 
- Kai Takkula, Teologian maisteri, kääntäjä, paikkakunta Pyhtää. Ehdolleasettaja: Anjalankosken seurakunta 

  



Valmistelutyöryhmän esitys vuosikokoukselle 
 
Valmistelutyöryhmä perehtyi ehdokkaiden koulutukseen, työkokemukseen ja antamiin vastauksiin ja esittää Sansan 
varsinaisiksi hallituksen jäseniksi: 
 
Sami Jalonen 
Anneli Nieminen  
Ville Hoikkala 
 
 
Hallituksen varajäseneksi: 
 
Jarmo Lehtinen 
 
 
Esitystä tehdessään valmistelutyöryhmä on huomioinut yhdenvertaisuuden hallituspaikkoja jaettaessa, 
medialähetyksen tavoittavuuden eri ikäryhmien keskuudessa, Sansan merkityksen valtakunnallisena ja 
kansainvälisenä toimijana ja järjestön sidosryhmien merkittävyyden sekä ehdokkaan antaman annin 
hallitustyöskentelyyn.  
 
Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Mikko Hurskainen, myyntipäällikkö, Hyvinkää, Susanna Peltonen, 
erityisopettaja, Tammela ja Jarmo Tepora, siviilioikeuden emeritusprofessori, Vantaa. Varajäsenenä jatkaa Pirjo 
Immonen-Räihä, apulaisylilääkäri ja dosentti, Kaarina.  
 
 
Kiitollisena saamasta tehtävästä, 
 
 
Hyvinkäällä 8.11.2019 
 
 
Valmistelutyöryhmä 
 


