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1. Johdanto	
Vuosi	2019	oli	Sansan	strategiakauden	2016‒2020	neljäs	vuosi.	Toimintansa	46.	vuonna	Sansa	syvensi	
medialähetystyötä	 erityisesti	 Aasiassa	 ja	 Lähi-idässä.	 Vuositeemana	 oli	 Yhteys	 kotiin	 muistuttaen	
perhetyön	merkityksestä	osana	Aasiassa	tehtävää	kristillistä	mediatyötä.	

Strategian	mukaisesti	Sansa	panosti	digitaalisen	median	käytön	vahvistamiseen	alueilla,	missä	sillä	on	
edellytykset	 tavoittaa	 suuri	 joukko	 käyttäjiä.	 Digitaalinen	 media	 on	 erinomainen	 keino	 toteuttaa	
lähetyskäskyä	 rajattomasti	 ja	 kustannustehokkaasti.	 Sansa	 tuki	 mobiilikehityshankkeita	 erityisesti	
Aasiassa.	

Sansa	tuki	mediasisältöjä	kaikkiaan	35	kielellä	Aasiassa,	Afrikassa	ja	Euroopassa.	Sansan	kansainväliset	
pääkumppanit	olivat	Trans	World	Radio	(TWR),	Far	East	Broadcasting	Company	(FEBC	International),	
SAT-7,	Luterilainen	maailmanliitto	(LML)	ja	paikalliset	luterilaiset	kirkot.	

Sansa	 on	 Suomen	 evankelis-luterilaisen	 kirkon	 medialähetysjärjestö.	 Lähetysjärjestön	 ja	 kirkon	
välisellä	 perussopimuksella	 sitoudumme	 kirkon	 tunnustukseen	 ja	 päätöksiin.	 Toteutamme	
medialähetystyön	 kautta	 kirkon	 lähetyksen	 peruslinjausta	 ”Yhteinen	 todistus”.	 Toimimme	 yhdessä	
kirkon,	 hiippakuntien,	 seurakuntien	 ja	 muiden	 lähetysjärjestöjen	 kanssa.	 Vuoden	 lopussa	 88	
seurakuntaa	oli	Sansan	yhteisöjäseniä.	Sansalla	oli	yhteensä	212	yhteistyösopimusta	179	seurakunnan	
tai	kappeliseurakunnan	sekä	neljän	järjestön	kanssa.	

Kaikessa	toiminnassamme	noudatamme	kirkon	ekumeenisen	strategian	periaatteita.	Sansa	on	Suomen	
lähetysneuvoston	jäsen,	Suomen	ekumeenisen	neuvoston	kumppanuusjärjestö	ja	ruotsinkielisen	Por-	
voon	hiippakunnan	lähetystoimikunnan	jäsen.	Kotimaassa	Sansan	työhön	osallistui	satoja	vapaaehtoi-	
sia.	

	
2. Vuositeema	ja	Sansan	strategiasta	nousevat	vuositavoitteet	
2019	
Viime	vuotta	vietimme	teemalla	Yhteys	kotiin.	Pidimme	esillä	perheiden	hyväksi	tehtävää	mediatyötä	
erityisesti	Aasiassa.	Monissa	alueen	maissa	 taloudelliset	resurssit	ovat	vähäiset	 ja	virallisten	 tahojen	
järjestämää	perheneuvontaa	on	vähän	tai	ei	ollenkaan.	Tässä	tilanteessa	perheille	suunnatut	kristilliset	
mediasisällöt	antoivat	erityisesti	henkistä	ja	hengellistä	tukea.	Taustalla	on	malli	yhteisöradiosta,	joiden	
kontaktiohjelmissa	 ihmiset	 pääsevät	 itse	 ratkaisemaan	 elämäänsä	 ja	 yhteisöönsä	 liittyviä	 ongelmia.	
Ohjelmissa	 käsiteltiin	 ajankohtaisia	 kysymyksiä	 ja	 etsittiin	 käytännön	 ratkaisuja,	 jotka	 pohjautuvat	
Raamattuun	 ja	 Jumalan	 apuun.	 Yhteisön	 jäsenet	 osallistuivat	 itse	 perheille	 suunnattujen	 sisältöjen	
tuotantoon.	Omia	sisältöjä	tehtiin	eri	kohderyhmille,	kuten	lapset,	nuoret,	yksin	elävät	ja	pariskunnat.	
Tarvittaessa	käytettiin	ulkopuolisia	asiantuntijoita.	

Vuositeeman	 rinnalla	 työskentelyämme	 ohjasivat	 strategian	 painotuksista	 nousevat	 vuodelle	 2019	
valitut	 tavoitteet.	 Päättymässä	 olevan	 strategiakauden	 ensimmäinen	 painopiste	 on	 se,	 että	 työssä	
keskitymme	 evankeliumin	 viemiseen	heille,	 jotka	 eivät	 sitä	 vielä	 ole	 kuulleet,	 sekä	 vaikeissa	 oloissa	
elävien	 kristittyjen	 vahvistamiseen.	 Vuoden	 aikana	 käytiin	 keskusteluja	 yhteistyökumppaniemme	
kanssa	mediasisällöistä	ja	niiden	yleisöistä,	jotta	voimme	hallituksen	linjauksen	mukaisesti	kohdistaa	
vähintään	puolet	tuesta	raamatunopetus-	ja	evankelioiviin	sisältöihin.	

Strategian	toinen	painotus	koskee	sitä,	että	tiedämme,	mitä	mediaa	ihmiset,	joita	haluamme	tavoittaa,	
käyttävät.	 Vuoden	 aikana	 Sansan	 seuranta-	 ja	 arviointitiimi	 laati	 mediankäyttökuvaukset	 kaikilta	
tarvittavilta	toimialueilta.	

Kolmannen	 painotuksen	 mukaisesti	 yhteistyötä	 kumppanien	 kanssa	 syvennettiin	 erityisesti	 Aasian	
alueella,	 kun	 Sansan	 lähetti	 työntekijäpariskunnan	 Singaporeen.	 Vuoden	 aikana	 ymmärryksemme	
Aasian	yhteistyökumppaneista	ja	heidän	toimintaympäristöstään	syveni	entisestään.	Tämä	auttaa	meitä	
kohdistamaan	 tukemme	oikein.	 Pystyimme	myös	 jakamaan	aikaisempaa	aktiivisemmin	eri	 kanavien	
kautta	tuoretta	tietoa	työn	tukijoille	Suomessa.	
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Vuoden	 neljäs	 painopiste	 oli	 ulkomaanharjoittelun	 kehittäminen,	 ja	 Sansa	 lähetti	 ensimmäisen	
harjoittelijansa	 Kyprokselle	 SAT-7	 Parsin	 studiolle	 Limassoliin.	 Vuoden	 aikana	 alettiin	 työstää	
vironkielistä	 Domini	 Life	 -mobiilisovellusta.	 Englanninkielistä	 sovellusta	 pidettiin	 esillä	 Sansan	
ulkomaisissa	yhteistyöverkostoissa.	

	
	

2.1 Intia	
Viime	vuonna	Sansa	kustansi	TWR-Intian	tuottamia	radio-ohjelmia	kymmenellä	vähemmistökielellä.	
TWR-Intia	tekee	ohjelmat	yhteistyössä	paikallisten	kirkkojen	ja	toimittajien	kanssa.	Sansan	kustanta-	
mat	viikoittain	tuotettavat	15	minuutin	ohjelmat	radioitiin	pääasiassa	Jharkhandin	ja	Gujaratin	osaval-	
tioihin.	

Jharkhandissa	suurin	osa	ohjelmista	tehtiin	Evankelis-luterilaisen	Gossner-kirkon	kanssa,	ja	kirkon	
papit	äänittävät	ohjelmat	TWR-Intian	studiossa.	Vuoden	2019	lopussa	TWR-Intia	aloitti	oman	studion	
rakentamisen	 toimistonsa	 yhteyteen.	 Studio	 valmistuu	 keväällä	 2020.	 Yhteistyö	 jatkui	 tiiviinä	myös	
Luoteisen	Gossner-kirkon	ja	Pohjois-Intian	kirkon	kanssa.	

Gujaratin	osavaltiossa	radio-ohjelmia	 tuotettiin	yhdeksällä	kielellä	paikallisten	kirkkojen	kanssa.	Gu-	
jaratin	osavaltiossa	ei	ole	luterilaista	kirkkoa,	vaan	TWR	tekee	yhteistyötä	Pohjois-Intian	kirkon	(CNI),	
metodistikirkon	ja	eräiden	vapaiden	kirkkokuntien	kanssa.	

Lisäksi	Sansan	tukemia	Toivoa	naisille	-radio-ohjelmia	tuotettiin	neljällä	kiellä,	gujarati,	hindi,	orija	ja	
tamili.	

Vuonna	2019	Sansa	kustansi	22	hindinkielistä	 televisio-ohjelmaa.	Ohjelmat	 tuotti	TWR-Intia	omassa	
studiossaan	Bangaloressa	ja	ne	lähetettiin	kristillisen	Subsandesh-kaapelitelevisiokanavan	kautta.	Oh-	
jelmat	olivat	katsottavissa	myös	YouTubessa.	Misoramin	osavaltiossa	ohjelmat	näkyivät	myös	paikallis-	
televisiossa.	

Intian	yhdistyneet	luterilaiset	kirkot	(UELCI)	vetää	Luterilaisen	maailmanliiton	(LML)	viestintä-	
hanketta	12	luterilaisen	jäsenkirkkonsa	kanssa.	Vuonna	2019	Sansan	tuella	järjestettiin	kolme	työpajaa:	
hindinkielinen	työpaja	Ranchissa,	tamilinkielinen	työpaja	Chennaissa	ja	kansallinen	työpaja	Nagpurissa.	
Työpajoissa	opetettiin	radio-	ja	televisio-ohjelmien	käsikirjoitusten	tekemistä,	ja	ohjelmia	myös	toteu-	
tettiin	työpajan	aikana.	Työpajat	onnistuivat	hyvin	ja	saivat	hyvää	palautetta.	
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2.2 Aasia	
Aasiassa	Sansa	toimii	kuudessa	maassa,	Indonesiassa,	Japanissa,	Kambodzhassa,	Kiinassa,	Mongoliassa	
ja	Thaimaassa	kumppaniensa	FEBC:in	ja	TWR:n	kanssa.	Yhteistyön	ytimessä	on,	että	median	avulla	mil-	
joonat	aasialaiset	voisivat	kuulla	ilosanoman	Jeesuksesta,	kasvaa	uskossa	ja	ymmärtää	paremmin	Raa-	
mattua.	

Indonesiassa	Sansan	kansalliset	kumppanit	käyttivät	sekä	radiota	että	muuta	mediaa	kertoakseen	toi-	
vosta	Kristuksessa.	TWR	Indonesian	ja	FEBC	Indonesian	tuottamat	mediasisällöt	tavoittivat	niin	musli-	
meja,	kristittyjä	kuin	Balilla	asuvia	hinduja.	Ohjelmia	oli	esimerkiksi	kristinuskosta	kiinnostuneille.	Toi-	
voa	naisille	-ohjelmaa	radioitiin	indonesian	ja	jaavan	kielellä.	Teologisissa	oppilaitoksissa	opiskeleville	
järjestettiin	Sansan	kustantamaa	mediakoulutusta.	Näiden	lisäksi	Sansan	tuella	pidettiin	yllä	kansain-	
välisen	Kriisiradiotyön	Indonesian	tiimin	valmiutta,	jotta	luonnonkatastrofin	sattuessa	se	saa	radioase-	
man	toimimaan	72	tunnin	sisällä.	Vuoden	aikana	ei	tapahtunut	sen	kaltaista	katastrofia,	jossa	kriisira-	
diotiimiä	olisi	tarvittu.	

Japanissa	Keikon	kirjelaatikko	 -ohjelmaa	radioitiin	Sansan	 tuella	neljä	kertaa	viikossa.	Yli	40	vuotta	
radioidussa	kontaktiohjelmassa	Keiko	Yoshizaki	lukee	kuuntelijoilta	tulleita	kysymyksiä,	joihin	hän	vas-	
taa	hakien	rohkaisun	sanoja	Raamatusta.	Usein	hän	myös	rukoilee	kuuntelijan	elämäntilanteen	puo-	
lesta.	Keikon	sielunhoidolliseen	ohjelmaan	tuli	noin	300	kuuntelijapalautetta	kuukaudessa.	Yli	60	%	pa-	
lautteen	lähettäjistä	oli	kuunnellut	ohjelmaa	internetin	välityksellä.	

Kambodžassa	FEBC	Kambodžan	perheradio	tuotti	perheille	ja	naisille	suunnattuja	ohjelmia.	Ohjelmat	
sisälsivät	mm.	avioliittoa	ja	perhettä	lujittavia	keskusteluohjelmia	sekä	naisille	suunnattuja	opetusoh-	
jelmia.	Kaikkien	ohjelmien	opetus	on	Raamatusta	nousevaa,	nykyarjen	esimerkein	täydennettynä.	San-	
san	tuella	radioitiin	viikoittain	suoraa	Perheen	parhaaksi	-ohjelmaa,	jossa	luterilainen	perhetyön	pas-	
tori	Joe	Keo	vastasi	kuuntelijoiden	kysymyksiin.	Vuoden	aikana	järjestettiin	myös	useita	kotikäyntejä	
sekä	perhetyön	seminaareja	kuudella	paikkakunnalla,	joihin	osallistui	360	kurssilaista.	Seminaareihin	
olisi	enemmän	tulijoita	kuin	niitä	voidaan	järjestää.	

Kiina	on	maantieteellisesti	suuri	maa.	Myös	Kiinan	eri	alueiden	välillä	on	suuria	eroja;	 taloudellinen	
vauraus,	kulttuuri	ja	etniset	ryhmät	vaihtelevat	maakunnasta	toiseen.	Kristittyjen	määrä	on	kasvanut	
voimakkaasti.	Kuitenkin	Kiinassa	on	edelleen	myös	satoja	miljoonia	ihmisiä,	joille	Kristus	on	täysin	tun-	
tematon.	

Sansan	 yhteistyökumppani	 TWR	 varusti	 kiinalaisia	 kristittyjä	 Raamatun	 ymmärtämiseen	 ja	 koulutti	
seurakuntiin	Raamattua	tuntevia	puhujia	ja	työntekijöitä.	Taiwanilla	toimiva	Voice	of	Salvation	ja	Hong	
Kongissa	toimiva	FEBC	Kiina	tuottivat	Sansan	kustantamana	kristillistä	sisältöä	radioon,	nettiin	ja	mo-	
biilisovelluksiin.	Sosiaalisessa	mediassa	ja	mobiilisovellusten	kautta	he	tarjosivat	alustan	keskusteluille	
kristinuskon	ydinsanomasta.	
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Kaksi	vuotta	sitten	Kiina	tiukensi	uskonnollisen	toiminnan	valvontaa,	mikä	on	vaikeuttanut	varsinkin	
raamattukoulutusta	ja	evankeliointia	sosiaalisessa	mediassa.	Sansan	kumppanin	FEBC	Kiinan	suurin	so-	
siaalisen	median	keskusteluryhmä,	jossa	oli	yli	300	000	osallistujaa,	suljettiin	kesäkuussa	2019.	

Mielenkiinto	kristilliseen	uskoon	ei	kuitenkaan	ole	Kiinassa	pienentynyt.	Vaikeuksista	huolimatta	uusia	
opiskelijoita	on	voitu	hyväksyä	TWR:n	kolmivuotiseen	teologiseen	SOTA	Online	-koulutukseen,	ja	sosi-	
aalisessa	mediassa	keskustelu	kristinuskosta	on	vain	lisääntynyt.	Kiinassa	uskonnonopetus	alle	18-vuo-	
tiaille	on	kielletty.	Siksi	lapsille	ja	nuorille	sekä	maaseudulla	asuville	on	suunnattu	Sansan	tuella	ulko-	
mailta	radioituja	lyhytaalto-ohjelmia.	

Vuoden	 jälkimmäisellä	 puoliskolla	 julkaistiin	 kaksi	 Sansan	 tukemaa	 kiinankielistä	mobiilisovellusta,	
yksi	Taiwanilla	ja	toinen	Hongkongissa.	

Keski-Aasiassa	Sansa	tuki	kazakinkielistä	Toivoa	naisille	-radio-ohjelmaa	kustantamalla	sen	radioinnin	
uudella	voimakkaalla	Silkkitie-lähettimellä.	Sansa	tuki	myös	Keski-Aasian	Toivoa	naisille	-ohjelmien	te-	
kijöitä	varustamalla	heitä	hengellisesti.	

Mongoliassa	Wind	FM	-radioasema	 tuotti	Sansan	 tuella	nuorille	suunnattua	seksuaaliterveydessä	 ja	
perhesuunnittelussa	opastavaa	Kuiskaus-ohjelmaa,	elämän	haasteita	käsittelevää	Elämän	solmu	-ohjel-	
maa	sekä	evankelioivaa	ohjelmaa.	Kuiskaus-ohjelman	puitteissa	Wind	FM	teki	yhteistyötä	valtion	klini-	
kan	kanssa.	Elämän	solmu	-ohjelmassa	psykologi	vastasi	kuulijoiden	kysymyksiin.	Evankelioivaa	ohjel-	
maa	tekivät	neljä	pastoria.	Kohderyhmä	on	Mongolian	valtaväestö,	joka	on	pääasiassa	buddhalaisia,	sha-	
manisteja	 tai	 uskonnottomia.	 Viime	 vuonna	 ohjelmaan	 saatiin	 mukaan	 vapaaehtoisia	 rukoilemaan	
kuuntelijoiden	kanssa.	

Thaimaassa	Sansa	tuki	FEBC	Thaimaan	kuuntelijoiden	suosikin,	Sydänystävä-ohjelman	tuotantoa,	joka	
radioidaan	viikon	jokaisena	arkipäivänä.	Sydänystävä-ohjelma	on	kuunneltavissa	12	eri	paikallisradio-	
aseman	kautta	eri	puolilla	Thaimaata.	Kuuntelijat	lähettivät	kuukausittain	lähes	200	palautetta	tai	ky-	
symystä.	Vuoden	aikana	aloitettiin	myös	tunnustelut	Thaimaan	luterilaisen	kirkon	radiotyön	uudelleen-	
käynnistämiseksi	thai-	ja	lua-kielillä.	
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2.3 Lähi-itä	
Lähi-idässä	 ja	 Pohjois-Afrikassa	 asuu	 suuri	 joukko	 ihmisiä,	 jotka	 eivät	 vielä	 tunne	 Kristusta.	
Kiinnostusta	 ja	 etsintää	 on	 kuitenkin	 paljon.	 Satelliittitelevisio	 on	 alueen	 käytetyin	 media	 ja	 sen	
välityksellä	kristinuskosta	voidaan	kertoa	kymmenille	miljoonille	ihmisille.	

Sansan	tukema	SAT-7	satelliittikanavaperhe	lähettää	televisio-ohjelmia	24	tuntia	vuorokaudessa.	

Arabiankielisten	kanavien	 SAT-7	 Arabic	 ja	 SAT-7	 Kids	 ohjelmien	 lähettämiseen	 käytettiin	 Egyptin	
hallinnoimaa	 Nile	 SAT-satelliittia,	 joka	 on	 erittäin	 suosittu	 arabiaa	 puhuvien	 keskuudessa.	 Sansan	
kansallinen	työntekijä	Libanonissa,	Samir	Faysal,	siirtyi	vuoden	2019	aikana	uusiin	tehtäviin.	

Sansan	 seniorityöntekijä	 David	 Ezzine	 teki	 Pohjois-Afrikkaan	 suunnattua	 arabiankielistä	
jumalanpalvelusohjelmaa.	 Keväällä	 2019	 kuvattiin	 sarjan	 viimeiset	 ohjelmat	 ja	 syksyllä	 siirryttiin	
uuteen	 raamatunopetusohjelmaan.	 Jumalanpalvelusohjelman	 tavoitteena	 on	 ollut	 antaa	 mallia	
kotijumalanpalvelusten	 järjestämiseen,	 ja	 tukea	 hajallaan	 asuvia	 sekä	 suljetuissa	 oloissa	 eläviä	
kristittyjä.	Ohjelmasarjaa	tuotettiin	yhteensä	kolme	vuotta.	

Turkinkielisen	SAT-7	Türk	-kanavan	ohjelmat	lähetettiin	Türk	SAT	-satelliitin	kautta,	joka	on	Turkin	
hallituksen	hallinnoima	ja	eniten	käytetty	satelliitti	Turkissa.	SAT-7	Türk	oli	satelliitin	ainoa	kristillinen	
kanava	vuonna	2019.	Sansan	kansallinen	työntekijä	Gulsum	Ilola	siirtyi	uusiin	tehtäviin.	

Persiankielisen	SAT-7	 Pars	 -kanavan	 ohjelmat	 lähetettiin	 Hotbird	 ja	 Yah	 Sat	 -satelliiteilla.	 Hotbird	
näkyy	 koko	 alueella	 aina	 Eurooppaan	 ja	 Suomeen	 asti.	 Muun	muassa	 Euroopassa	 asuvat	 iranilaiset	
seuraavat	ohjelmia	Hotbirdin	välityksellä.	Yah	Sat	-satelliitti	näkyy	Iranissa	ja	sen	naapurivaltioissa.	Se	
on	Iranissa	suosituin	satelliitti,	koska	se	vaatii	hyvin	pienen	lautasantennin.	

Sansa	lähetti	ensimmäistä	kertaa	Kyproksen	SAT-7	Pars	-studiolle	suomalaisen	media-alan	opiskelijan	
harjoitteluun.	

Osassa	 arabimaailmaa	 naisiin	 kohdistuva	 seksuaalinen	 väkivalta	 ja	 ihmiskauppa,	 ympärileikkaus	 ja	
vapauden	 rajoittaminen	 ovat	 edelleen	 arkipäivää.	 Konfliktit	 alueella	 pahentavat	 tilannetta.	 Paikoin	
tiukka	 islamin	 tulkinta	 lisää	 perheväkivaltaa	 ja	 lapsiavioliittoja.	 Raiskaukset	 ovat	 tavallisia,	 ja	 usein	
niistä	 ei	 rankaista.	Toivoa	naisille	 -sisällöt	neuvovat	kuuntelijoita,	 kuinka	heistä	voi	 tulla	positiivisia	
vaikuttajia	 omassa	 kodissaan,	 yhteisöissään	 ja	 jopa	 maissaan.	 Ne	 kertovat	 Jumalan	 rakkaudesta	 ja	
opastavat	uskoon	ja	kasvamaan	suhteessa	Jeesukseen.	

Sansa	kustansi	arabiankieliselle	Toivoa	naisille	-työlle	 työntekijän,	 joka	vastaa	sosiaalisen	median	
kautta	 tulleisiin	yhteydenottoihin.	Arabiankielisen	Toivoa	naisille	 -työn	Facebook-sivuilla	on	 jo	 lähes	
130	 000	 seuraajaa.	 Eniten	 kommentteja	 tulee	 Algeriasta,	 Irakista	 Libyasta,	 Marokosta,	 Tunisiasta,	
Egyptistä,	 Palestiinasta	 ja	 Jemenistä.	WhatsAppin	 kautta	 sekä	 naiset	 että	miehet	 jakavat	 huoliaan	 ja	
kysyvät	kristinuskosta.	

Turkinkielinen	Toivoa	naisille	-työ	on	nimensä	mukaisesti	toivon	valopilkku.	Turkin	valtapuolue	on	
hitaasti	 vahvistanut	 omaa	 vaikutusvaltaansa	 ja	 islamin	 asemaa.	 Tavalliselle	 turkkilaiselle	
elinkustannukset	ovat	nousseet,	ja	köyhien	määrä	on	kasvanut.	Naisiin	ja	lapsiin	kohdistuu	edelleen	
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paljon	väkivaltaa.	Tämän	keskellä	Sansan	tukemat	Toivoa	naisille	-ohjelmat	kertoivat	kuuntelijoilleen	
jokaisen	ihmisarvosta	ja	Jumalan	rakkaudesta.	

Israelissa	 Sansa	 on	 vuodesta	 1998	 tukenut	 TWR:n	 kautta	 Netivyah-keskuksen	 tuottaman	
hepreankielisen	 Pelastuksen	 ääni	 -radio-ohjelman	 tuotantoa.	 Ohjelmaa	 on	 lähetetty	 keskiaalloilla	 ja	
viime	vuosina	se	on	ollut	kuultavissa	myös	 internetin	kautta.	Tänä	päivänä	keskiaaltolähetyksillä	on	
kuitenkin	hyvin	vähän	kuuntelijoita	 Israelissa.	Syksyllä	2019	Sansan	yli	20	vuotta	 jatkunut	yhteistyö	
Netivyah-keskuksen	kanssa	loppui,	kun	TWR	lopetti	Pelastuksen	ääni	-ohjelman	tuotannon	tukemisen	
ja	lähetykset.	

Sansan	 toinen	 yhteistyökumppani	 Israelissa,	 Caspari-keskus	 toimii	 messiaanisten	 juutalaisten	
yhteisön	hyväksi.	Tärkein	säännöllisesti	toistuva	toiminta	ovat	sapattikoulun	eli	pyhäkoulun	opettajien	
seminaarit,	 joita	 on	 järjestetty	 vuodesta	 1997.	 Vuoden	 2019	 aikana	 Caspari-keskuksessa	 luotiin	
nykyaikainen	oppimisväline,	verkkokurssi	pyhäkoulun	opettajille.	Ensimmäinen	kaksivuotinen	kurssi	
alkoi	 Sansan	 tuella	marraskuussa	 ja	 siihen	 ilmoittautui	 40	opiskelijaa.	Verkkokurssilla	 voi	 opiskella,	
vaikkei	 pääsisikään	 seminaareihin.	 Kurssi	 koostuu	 20	 keskeisestä	 aihepiiristä,	 jotka	 liittyvät	 lasten	
kasvattamiseen	 kotona	 ja	 seurakunnassa.	 Ensimmäisen	 kurssin	 alkukuukausien	 yhteiset	
verkkoseminaarit	 ovat	 sujuneet	 hyvin	 sekä	 teknisesti	 että	 sisällön	 puolesta.	 Vuorovaikutus	 on	 ollut	
vilkasta	ja	avointa.	

Kansalliset	työntekijät	

Parastoo	Poortaheri	käsikirjoitti,	juonsi	ja	toimitti	SAT-7	Parsin	persiankielisiä	lastenohjelmia.	
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2.4 Afrikka	
Etiopian	 evankelisen	 Mekane	 Yesus	 -kirkon	 viestintäosasto	 tuotti	 Sansan	 tuella	 muslimeille	
suunnattuja	15	minuutin	pituisia	ohjelmia	kerran	viikossa	amharan	ja	oromon	kielillä	ja	kolme	kertaa	
viikossa	afarin	kielellä.	Lisäksi	amharan	kielellä	tehtiin	viikoittaista	lastenohjelmaa.	Ohjelmat	radioitiin	
lyhytaalloilla.	 Suurin	 osa	 kuuntelijoista	 asuu	 maaseudulla.	 Vuonna	 2019	 maaseudun	
kuuntelijatapaamisia	 ei	 pystytty	 järjestämään	 levottomuuksista	 johtuen.	 Myös	 toistuvat	 ja	 pitkät	
sähkökatkokset	haittasivat	työtä.	

Eritrean	 evankelis-luterilainen	 kirkko	 tuotti	 Sansan	 tuella	 viikoittain	 tigrinjan	 kielellä	 kaksi	 15	
minuutin	ohjelmaa,	joista	toisen	kohderyhmä	oli	nuoret	ja	toisen	perheet.	

Kamerunissa	ja	sen	naapurimaissa	Radio	Sawtu	Linjiilan	fulfuldenkielinen	työ	on	jatkunut	jo	noin	60	
vuotta.	 Sansa	 tukee	 työtä	 Luterilaisen	 maailmanliiton	 hankkeen	 kautta.	 Kamerunin	 evankelis-	
luterilainen	 kirkko	 vastaa	 studion	 toiminnasta	 yhdessä	muiden	paikallisten	 kirkkojen	 kanssa.	 Radio	
Sawtu	Linjiilan	ohjelmat	lähetetään	sekä	lyhytaalloilla	että	paikallisradiossa	ja	ne	tavoittavat	hajallaan	
eläviä	itäisiä	murteita	puhuvia	fulaneita.	

Fulanit	ovat	pääsääntöisesti	muslimeja,	joiden	perinteinen	elinkeino	on	ollut	paimentolaisuus.	Nykyään	
yhä	 suurempi	 osa	 fulaneista	 on	 kuitenkin	 asettunut	 paikalleen	 maanviljelijöiksi	 ja	 kaupunkeihin.	
Fulfuldenkieliset	 ohjelmat	 koostuvat	 70	 prosenttisesti	 sosiaalisista	 sisällöistä	 ja	 30	 prosenttisesti	
raamatunopetuksesta.	Ohjelmilla	on	 selkeä	kristillinen	profiili,	 ja	niiden	yhtenä	 tavoitteena	on	myös	
rakentaa	 rauhaa	 kristittyjen	 ja	 muslimien	 välille.	 Boko	 Haram	 -terroristiryhmä	 toimii	 fulanien	
asuttamilla	alueilla	ja	siksikin	uskontojen	välistä	jännitettä	pyritään	vähentämään.	

Luterilainen	maailmanliitto	järjesti	evaluaation	Radio	Sawtu	Linjiilan	työstä	marraskuussa	2019.	Yksi	
syy	 tarpeeseen	 arvioida	 työtä,	 oli	 kamerunilaisten	 toive	 siirtää	 radiotuotanto	 televisio-ohjelmiksi.	
Sansan	 mediatutkija	 Eila	 Murphy	 toteutti	 evaluaation	 yhdessä	 Luterilaisen	 maailmanliiton	 kanssa.	
Evaluaation	tuloksista	kävi	ilmi,	että	radio	on	edelleen	kustannustehokkain	tapa	saavuttaa	kohderyhmä.	
Evaluaation	 avulla	 tiedetään	myös,	 että	 radio-ohjelmien	 vaikutuksesta	 jotkut	 kylät	 ovat	 kääntyneet	
kokonaan	 kristityiksi	 ja	 useita	 yksittäisiä	 fulaneita	 on	 omaksunut	 kristinuskon.	 Ohjelmat	 ovat	
vaikuttaneet	paljon	siihenkin,	että	muslimien	keskuudessa	ymmärrys	kristinuskosta	on	lisääntynyt.	Se	
auttaa	muslimien	ja	kristittyjen	välisessä	rauhanomaisessa	yhteiselossa.	
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2.5 Eurooppa	
Venäjällä	 Sansan	 tukema	 uskosta	 ja	 Inkerin	 kirkon	 seurakuntaelämästä	 kertova	 Potretti-niminen	
televisiosarja	 sai	 viime	 vuonna	 paljon	 positiivista	 huomiota.	 Sarjan	 jakso	 Silta	 kansojen	 välillä,	 joka	
kertoo	 Sodderin	 seurakunnasta,	 voitti	 Tverissä,	 Ihminen	 ja	 usko	 -festivaaleilla	 dokumenttiohjelmien	
toisen	 palkinnon,	 minkä	 jälkeen	 se	 televisioitiin	 koko	 Venäjällä.	 Myös	 Sansan	 tuella	 vuonna	 1993	
alkaneen,	Kristinuskon	ABC	-nimisen	televisio-ohjelman	tuotanto	jatkui	läpi	vuoden.	

Kroatian	evankelinen	kirkko	tekee	Sansan	tukemana	radio-ohjelmia	paikallisradioille	Itä-Kroatiassa.	
Radio-ohjelmat	tehdään	kirkon	studiossa	Kutinassa	ja	lähetetään	kaupallisten	paikallisradioiden	kautta.	
Kirkon	pastorit	ja	työntekijät	alueelta	tekevät	ohjelmat.	Satunnainen	palaute	kertoo,	että	ohjelmat	ovat	
kiinnostavalla	tavalla	erilaisia	katolisessa	ympäristössä.	

Vuonna	2019	Kutinan	seurakunnan	työyhteydessä	teki	harjoittelujakson	viisi	opiskelijaa,	muun	muassa	
Diakista.	 Yksi	 opettaja	 teki	 opettajavaihto-ohjelman	 seurakunnassa.	 Vapaaehtoistyöntekijöitä	 oli	
vuodenaikana	viisi	ja	Sansan	senioreita	kolme.	Lisäksi	vierailulla	kävi	viisi	ryhmää	Suomesta.	

Sansa	 tuki	Kroatian	kirkon	nuoriso-	 ja	 tavoittavaa	 työtä	M18	 toiminnan	kautta.	Vuosittainen	 syksyn	
show	keräsi	paljon	yleisöä	ja	viikoittaiset	tanssitunnit	olivat	täynnä.	

Kansalliset	työntekijät	

Oksana	 Dyba	 toimi	 Inkerin	 evankelis-luterilaisen	 kirkon	 Karjalan	 rovastikunnan	
mediakoordinaattorina.	

Nenad	(Neno)	Hadžihajdić	toimi	Kroatian	evankelisen	kirkon	studioteknikkona	päävastuualueenaan	
mediatyö.	
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2.6 Globaali	
Kätketyt	 aarteet	 on	 ihmiskaupan	 uhreille	 ja	 erityisesti	 prostituoiduille	 suunnattu	 10-osainen	
audiosarja.	Vuoden	2019	loppuun	mennessä	sarja	oli	 tuotettu	 jo	seitsemällä	Euroopan	kielellä,	 joista	
Sansa	 on	 kustantanut	 venäjänkielisen	 sarjan.	 Viime	 vuonna	 Sansan	 tuella	 hankittiin	 MP3-soittimia,	
joihin	sarja	tallennettiin	ja	jaettiin	European	Freedom	Network	-verkoston	kautta	12	maassa.	

	
2.7 Lähetys-	ja	projektityöntekijät	
Elina	Braz	de	Almeida	

Elina	 toimi	 Kroatiassa	 Kutinan	 seurakunnan	 kirkkoherrana	 vastaten	
jumalanpalveluselämästä,	raamatunopetus-,	nuoriso-	ja	diakoniatyöstä.	

	
	
	
	

Marja-Liisa	Ezzine	

Marja-Liisa	 avusti	 seniorityöntekijä	 David	 Ezzinen	 tekemien	 arabiankielisten	 tv-	
ohjelmien	 suunnittelussa	 ja	 tuotannossa.	 Marja-Liisa	 toimi	 myös	
maahanmuuttajatyössä	Suomessa.	

	
	
	

Päivi	ja	Ilkka	Kastepohja	

Ilkka	toimi	Sansan	aluepäällikkönä	Aasiassa	ja	digitaalisen	median	konsulttina	
TWR	Aasian	työyhteydessä.	

Päivi	toimi	viestintäkoordinaattorina	tuottaen	uutisia	ja	raportteja	Sansaan.	
	
	

Eila	Murphy	 	

Eila	työskenteli	mediatutkijana	FEBC	Internationalin	työyhteydessä	Suomesta	käsin.	
Tutkimustyön	 lisäksi	 hän	 koulutti	 FEBCin	 maakohtaisia	 tiimejä	 mediatyön	
seurannassa	ja	arvioinnissa.	
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Sirpa	Rissanen	
	

	
	

Mikael	Tunér	
	

	
	

Tiina	Virtanen	
	

	
	

Eeva	Vähäsarja	

	

Sirpa	 toimi	 projektihallinnon	 asiantuntijana	 radioasema	Wind	 FM:n	 palveluksessa	
Ulaanbaatarissa,	Mongoliassa.	
	
	
	
	
	

Mikael	 ohjasi	 ja	 tuotti	 aikuisille	 ja	 nuorille	 suunnattuja	 farsin-	 ja	 tadžikinkielisiä	
televisio-ohjelmia	 asemapaikkanaan	 Suomi.	 Mikael	 toimi	 osana	 Kyproksessa	
sijaitsevan	SAT-7	Pars	-kanavan	tiimiä.	
	
	
	
	
Tiina	avusti	TWR	Euroopan	kansainvälisessä	hankehallinnossa	ja	raportoinnissa	sekä	
Sansan	materiaalituotannossa	asemapaikkanaan	Barneveldt,	Hollanti.	
	
	
	
	
	
Eeva	toimi	Toivoa	naisille	-työn	TWR	Euroopan	sekä	Keski-Aasian,	Lähi-idän	ja	Pohjois-	
Afrikan	(CAMENA-alue)	koordinaattorina	asemapaikkanaan	Wien,	Itävalta.	

	
	
	
	
	

Jari	Vähäsarja	 	

Jari	toimi	digitaalisen	median	projektipäällikkönä	Operaatio	Mobilisaation	(OM)	Media	
Hub	 -tiimissä,	 joka	 tekee	 OM:n	 digitaalisen	 median	 kehitystyötä	 globaalisti.	
Asemapaikkana	Jarilla	on	Itävallan	Wien.	
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3. Suomenkielinen	tavoittava	työ	ylittää	rajoja	

3.1 Raamattu	kannesta	kanteen	-radio-ohjelma	motivoi	
Raamattu	kannesta	kanteen	(Rkk)	radio-ohjelma	tarjosi	viitenä	päivänä	viikossa	kahden	radioaseman	
(Radio	Dei,	Järviradio)	kautta	raamatunopetusta	ja	kutsui	kuuntelijoita	Raamatun	äärelle	ja	löytämään	
paikkansa	 Jumalan	 valtakunnan	 työssä.	 Ohjelmia	 tuotettiin	 262	 jaksoa.	 Uusinnat	 mukaan	 lukien	
ohjelmia	radioitiin	1048	kertaa.	Rkk	radioitiin	lisäksi	Ruotsissa	ja	Norjassa.	

Ohjelman	 toimittaja	 vaihtui	 kesäkuussa.	 Elina	 Vaittisen	 tilalle	 valittiin	 Marjaana	 Keränen.	 Sansan	
vuoden	2019	teema	Yhteys	kotiin	kuului	Rkk-ohjelmissa	monipuolisina	 lyhythaastatteluina	 ja	 lisäksi	
teemavuosi	näkyi	Rkk:n	sosiaalisessa	mediassa.	Rkk:n	kautta	teemavuoden	sisällöille	saatiin	laaja	yleisö	
radion	sekä	sosiaalisen	median	kautta.	

Kansallisen	 radiotutkimuksen	 (KRT)	 mukaan	 Raamattu	 kannesta	 kanteen	 -ohjelma	 on	 ollut	 vuosia	
Radio	Dein	kuunnelluin	ohjelmasarja.	Rkk-ohjelma		tavoitti	 	Radio		Deissä		2019		päiväkohtaisesti	 	n.	
25	 000	 kuuntelijaa.	 Järviradion	 tutkittu	 kokonaiskuuntelijamäärä	 nousi	 yli	 300	 000	 kuuntelijan.	
Järviradiossa	ei	ole	tutkittu	ohjelmakohtaisia	kuuntelijalukuja.	Kuuntelijoiden	määrä	jatkoi	kasvua	sekä	
radiossa	 että	 mobiilisovelluksessa	 ja	 Sansan	 kotisivuilla.	 Rkk-mobiilisovelluksella	 oli	 vuoden	 2019	
lopussa	jo	yli	21	000	aktiivikäyttäjää	eli	n.	10	000	enemmän	kuin	vuonna	2018.	Kuuntelijat	myös	tukivat	
työtä	taloudellisesti	ja	se	mahdollistaa	ohjelman	radiointien	jatkumisen	myös	vuonna	2020.	

	
3.2 Domini	Life	-sovellus	suomalaisille	ja	maailmalle	
Kehitimme	 suomenkielistä	 Domini	 Life	 -mobiilisovellusta	 yhdessä	 sen	 toisen	 omistajan,	 Kansan	
Raamattuseuran,	 kanssa.	 Jatkoimme	 työtä	 sovelluksen	 tunnettuuden	 ja	 aktiivisten	 käyttäjien	
lisäämiseksi.	Vuoden	lopussa	sovelluksen	latauksia	oli	yli	13	000.	Uutena	ominaisuutena	kehitettiin	#-	
ominaisuus,	 jonka	 kautta	 voidaan	 merkitä	 rukousaiheita.	 Tämä	 palvelee	 seurakuntia	 ja	
pienryhmätoimintaa.	 Laajensimme	 entisestään	 kristillisten	 medioiden	 uutisvirtaa	 sekä	
suomenkielisessä	 että	 englanninkielisessä	 versioissa.	 Vironkielisen	 sovellusversion	 käännöstyö	
aloitettiin.	 Sovelluksen	 kansainvälistämiseksi	 tunnusteltiin	 lukuisia	 yhteistyökumppaneita	 erityisesti	
Aasiassa,	Lähi-idässä	ja	Euroopassa.	
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4. Lähetystyöhön	innostava	toiminta	Suomessa	

4.1 Seurakunnat	ja	koko	Sansan	verkosto	haastettiin	mukaan	Aasian	per-	
hetyöhön	
Perhetyö	median	 välityksellä	 vaikuttaa	 työssämme	 erityisesti	 niillä	Aasian	 alueilla,	 joille	 on	muuten	
vaikea	 viedä	 evankeliumia.	 Kotimaisessa	 työssä	 seurakunnat	 haastettiin	 mukaan	 erityisesti	 Yhteys	
kotiin	 -perheradiotyön	 teemavuoden	 kautta.	 Teemavuodella	 oli	 myös	 oma	 nettisivu	 sansa.fi/aasia,	
johon	 koottiin	 niin	 teemaan	 liittyvät	 ajankohtaiset	 artikkelit,	 videot	 kuin	 teemavuoden	
keräysvetoomuksetkin.	

	
4.1.1 Seurakuntayhteistyö	eteni	vierailuilla	
Seurakuntayhteistyötä	vahvistettiin	edelleen	tapaamalla	ja	rohkaisemalla	lähetystyön	vastuunkantajia	
sekä	järjestämällä	medialähetyspyhiä.	Vuonna	2019	läheteistä	Eila	Murphy,	Mikael	Tunér,	Marja-Liisa	
ja	David	Ezzine,	Eeva	ja	Jari	Vähäsarja,	Sirpa	Rissanen,	Raili	Tapio	sekä	Elina	Braz	de	Almeida	kiersivät	
seurakunnissa.	 Ulkomaisista	 vieraista	 seurakunnissa	 vieraili	 Batjargal	 Tuvshintsengel	 (Wind	 FM,	
Mongolia).	

Seurakuntavierailuja	tehtiin	kertomusvuonna	170	eri	seurakunnan	ja	kappeliseurakunnan	alueella	(ei	
sisällä	 Sansa-lähettiläiden	 tilaisuuksia).	 Seurakuntavierailuja	 tehtiin	 yhteensä	 585	 (sisältää	
maahanmuuttajatyön).	 Työntekijöiden	 ja	 lähettien	 rinnalla	 vierailuja	 seurakuntiin	 tekivät	
seniorityöntekijät,	vapaaehtoiset	aluetyöntekijät	sekä	Sansa-	ja	Toivoa	naisille	-lähettiläät.	Vierailuilla	
tavoitettiin	kaiken	kaikkiaan	yhteensä	23	474	henkilöä.	

Vuoden	 2019	 päättyessä	 Sansalla	 oli	 yhteensä	 212	 yhteistyösopimusta	 179	 seurakunnan	 tai	
kappeliseurakunnan	sekä	neljän	järjestön	kanssa.	Yhteisöjäseniksi	liittyi	seitsemän	uutta	seurakuntaa.	
Vuoden	2019	lopussa	yhteisöjäseniä	oli	88.	

Sansassa	on	hiippakunnittain	nimetyt	omat	yhteyshenkilöt.	He	tekivät	yhteistyötä	kansainvälisen	työn	
hiippakuntasihteerien/asiantuntijoiden	kanssa.	Sansan	edustajat	osallistuivat	myös	lähetysjärjestöjen	
edustajien	tapaamisiin	ja	lähetysseminaareihin	sekä	verkostoituivat	siellä.	Hiippakunnallisessa	työssä	
tavoitettiin	erilaisten	seminaarien	kautta	1	250	lähetystyöstä	kiinnostunutta.	

Yhteistyö	 Porvoon	 hiippakunnan	 kanssa	 aktivoitui	 vuoden	 2019	 aikana	 sen	 lähetystoimikunnan	
(missions	 kommitté)	 jäsenyyden	 myötä.	 Medialähetys	 Sanansaattajat	 anoi	 ensimmäistä	 kertaa	
ruotsinkielistä	kolehtipyhää	ja	se	myönnettiin	vuodelle	2020.	
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4.1.2 Verkostotoiminta	monipuolistui	
Sansan	yhteydessä	toimi	lähes	530	vapaaehtoista	ja	talkoolaista.	Laaja	vapaaehtoisjoukko	tekee	työtä	
mm.	 toimistopalveluissa,	 mediallisissa	 tehtävissä,	 pienryhmissä,	 tapahtumissa	 ja	 talkoissa.	 Sansan	
tunnettavuus	kasvoi	osaltaan	laajan	vapaaehtoistoimijoiden	joukon	kautta.	

Sansan	henkilökuntaa	varustettiin	ja	koulutettiin	vapaaehtoistoiminnan	kysymyksissä.	Vapaaehtoiset	
tuovat	oman	panoksensa	entistä	näkyvämmin	Sansan	työn	kokonaisuuteen.	

Pienryhmien	vetäjät	muodostivat	keskeisen	vapaaehtoisresurssin.	Vuoden	2019	lopussa	Sansan	työn	
yhteydessä	 toimi	 kaikkiaan	170	pienryhmää,	 joista	 100	Toivoa	naisille	 -ryhmiä	 ja	 70	muita	 ryhmiä.	
Pienryhmiä	 rohkaistiin	 kantamaan	 vastuuta	 lähetystyöstä	 omissa	 seurakunnissaan	 ja	 tekemään	
medialähetystyötä	 tunnetuksi.	Pienryhmät	keräsivät	 ja	 lahjoittivat	medialähetystyöhön	vuonna	2019	
lähes	satatuhatta	euroa.	

Vapaaehtoisten	 puolestapuhujien	 verkoston	 rakentamista	 jatkettiin.	 Heitä	 koulutettiin	 kotimaassa	
tehtävään	alueelliseen	työhön	pitämään	esillä	medialähetystyötä	seurakunnissa	sekä	muissa	tilanteissa,	
tapahtumissa	 ja	 eri	 medioissa.	 Vuoden	 lopussa	 yhteensä	 40	 henkilöä	 toimi	 vapaaehtoisena	
aluetyöntekijänä	 (9),	 Toivoa	 naisille	 -lähettiläänä	 (18)	 ja	 seniorityöntekijänä	 (13).	
Paikallisseurakunnan	lähetystyön	tukena	toimi	18	Sansa-lähettilästä.	

Vuonna	2019	järjestettiin	kaksi	vapaaehtoisten	koulutusviikonloppua	25.–27.1.2019	ja	13.–15.9.2019	
Lohjalla	Vivamossa	yhteistyössä	Kansan	Raamattuseuran	kanssa.	

Nuoret	 aikuiset	 innostuivat	 harjoittelun	 tai	 vapaaehtoistyön	 kautta	medialähetystyöhön.	 Yhteistyötä	
MiniMissiossa	 jatkettiin.	 Suomen	 Lähetysneuvoston	 NALE-työryhmän	 kautta	 olimme	 mukana	 eri	
toimijoita	yhdistävässä	Legacy-hankkeessa.	

Elina	 Braz	 de	 Almeidan	 ohjattavana	 Kroatiassa	 harjoittelujaksolla	 oli	 viisi	 opiskelijaa,	 kahdeksan	
vapaaehtoista	ja	yksi	opettaja	kävi	opettajavaihto-ohjelman	kautta	tutustumassa	työalueeseen.	Lisäksi	
Kroatiassa	kävi	muita	ryhmiä	ja	Lahden	Launeen	seurakunnan	rippileiri.	Kroatian	lisäksi	Kyproksella	
SAT-7	työyhteydessä	oli	yksi	viestinnän	alan	osaaja	vapaaehtoisjaksolla.	

	
4.1.3 Maahanmuuttajatyössä	seurakuntien	tukena	
Marja-Liisa	 ja	 David	 Ezzine	 jatkoivat	 edelleen	 aktiivisesti	 arabiankielistä	 maahanmuuttajatyötä	
Suomessa.	 David	 Ezzine	 piti	 arabiankielisiä	 seminaareja,	 kaste-	 ja	 rippikouluja,	 vieraili	
raamattupiireissä	 sekä	 opetti	 Raamattua	 ja	 tietoja	 kristinuskosta.	 Korson	 Medialähetyspäivillä	
järjestettiin	arabiankielinen	kristinuskon	perusteita	tarkasteleva	seminaari,	johon	osallistui	kymmeniä	
arabiankielisiä.	 David	 tarjosi	 myös	 tulkkausapua.	 Henkilökohtaisten	 kohtaamisten	 lisäksi	 David	 oli	
yhteyksissä	maahanmuuttajiin	Skypen	ja	WhatsAppin	välityksellä.	

David	Ezzine	teki	edelleen	joka	viikko	uuden	arabiankielisen	saarnan	kirkkohallituksen	yhteistyöhön	
perustuen.	Saarnat	talletettiin	Sansan	verkkosivuille	ja	SoundCloud-palveluun.	Ne	olivat	kuunneltavissa	
tai	 luettavissa	missä	 päin	maailmaa	 tahansa.	 Sansan	 kotisivuilla	 oli	 Sansa.fi/Hope	 -sivu,	 joka	 palveli	
arabian-	 ja	 farsinkielisiä	 turvapaikanhakijoita,	 pakolaisia	 ja	 maahanmuuttajia	 tarjoamalla	 suoria	
linkkejä	kristillisiin	nettisisältöihin.	

Sansa	 oli	 yksi	 Tampereen	 tuomiokirkkoseurakunnan	 strateginen	 lähetyksen	 ja	 diakonian	
kumppanijärjestö.	 Yhteistyö	 Marhaban-keskuksessa	 jatkui.	 Marhaban-keskus	 on	 Kalevan	 kirkon	
yhteydessä	toimiva	kaikille	avoin	kulttuurien	kohtaamispaikka.	

	
4.1.4 Toivoa	naisille	-rukoustyö	kantaa	
Toivoa	 naisille	 -työssä	 yhdistyy	 sekä	 ulkomaisen	 työn	 tukeminen	 että	 kotimaan	 pienryhmä-	 ja	
rukoustoiminta.	Suomalaiset	 tukivat	Toivoa	naisille	 -ohjelmia	yhdeksällä	kielellä	erityisesti	Aasiassa.	
Lisäksi	tuimme	arabiankielisen	Toivoa	naisille	-työn	sometyöntekijää	sekä	Kätketyt	aarteet	-hanketta	
Itä-Euroopan	alueella.	
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Toivoa	naisille	-työ	Suomessa	jatkoi	hienoista	kasvua.	Rukouskalenterien	tilaajia	ja	Facebook-ryhmän	
jäseniä	 tuli	 lisää.	 Seurakunta-	 ja	 muita	 vierailuja	 tehtiin	 enemmän	 kuin	 edellisenä	 vuonna.	 Sansan	
virallisen	kolehtipyhän	tuotto	kerättiin	Toivoa	naisille	-työlle.	TN-rukousryhmiä	oli	100	(99).	Tietoisuus	
ihmiskaupasta	 ja	 sen	 vastaisesta	 Kätketyt	 aarteet	 -ohjelmakokonaisuudesta	 saavutti	 laajasti	
seurakuntavierailuilla,	 nettisivuilla	 kuin	 Facebookissa.	 Vuoden	 aikana	 järjestettiin	 kolme	 alueellista	
tapahtumaa.	 Toivoa	 naisille	 -lähettiläille	 järjestettiin	 yksi	 tapaaminen	 Sansan	 VAT-	
koulutusviikonloppujen	(2)	lisäksi.	

	
4.1.5 Sähköinen	viestintä	vahvistui	
Osallistuimme	aktiivisesti	Yhteys	kotiin	-teemavuoden	toteuttamiseen	ja	jaoimme	kaiken	mahdollisen	
materiaalin	 eteenpäin	 monikanavaisesti.	 Pääosassa	 olivat	 sosiaalinen	 media	 sekä	 sansa.fi	 ja	
seurakuntalainen.fi	-sivustot.	Näiden	lisäksi	viestintää	tapahtui	Lähde-lehden	välityksellä,	radiossa	sekä	
eri	 tapahtumien	 ja	 vierailujen	 yhteydessä.	 Mediatoimituksen	 vahvistuksena	 toimi	 vapaaehtoisia	
erityisesti	kuvittajina,	kääntäjinä,	kirjoittamassa	nettijuttuja	ja	taittamassa	painotuotteita.	

Someseuraajien	määrä	kasvoi.	Vuoden	aikana	Instagram-	
seuraajien	määrä	 lähes	tuplaantui	(449	->	809),	 ja	heistä	
suuri	 osa	 oli	 tavoittelemiamme	 työikäisiä.	 Suurin	
ikäryhmä	 olivat	 35–44-vuotiaat.	 Mediatoimitus	 päivitti	
koko	kirkon	Kirkko	Suomessa	-Instagram-tiliä	viikon	ajan	
huhtikuussa	 ja	viikon	ajan	syyskuussa.	Myös	se	oli	keino	
lisätä	 tunnettuutta,	 ja	 antoi	 mahdollisuuden	 viestiä	
medialähetystyöstä	iloisesti	ja	nuorekkaan	keski-ikäisesti.	
Sekä	Twitter-seuraajien	että	Face-tykkääjien	määrä	kasvoi	
tasaisesti.	

Julkaisimme	 Sansa.fi	 ja	 Seurakuntalainen.fi-sivustoilla	
yhteensä	138	ajankohtaisartikkelia	 ja	49	blogikirjoitusta.	
Rukouskalenteri	 julkaistiin	 Lähde-lehden	 osana.	 Tämä	
mahdollisti	 rukousaiheiden	 jakamisen	 myös	 heille,	 jotka	
eivät	seuraa	sähköisiä	kanavia.	Sähköisellä	rukousseinällä	

Sansan	Instagram-päivityksiä	 sansa.fi	palvelussa	200	000	rukousaiheen	raja	rikkoutui.	
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4.1.6 Sähköinen	varainhankinta	kehittyi	
Sähköistä	varainhankintaa	 ja	muita	uusia	 lahjoitustapoja	kehitettiin	vuoden	aikana.	Työ	tuotti	hyvän	
tuloksen.	Sähköinen	lahjoittaminen	kasvoi	87	%	eli	lähes	tuplaantui.	Yksityinen	lahjoittaminen	kasvoi	
kokonaisuudessaan	6,4	%.	Vuoden	aikana	automatisoitiin	nimikko-ohjelmiatodistusten	teko	ja	3	352	
ohjelmatodistusta	lähetettiin	lahjoittajille.	

Keräystulot	kasvoivat	edellisvuoteen	verrattuna.	Tähän	vaikuttivat	lisäponnistukset	Raamattu	kannesta	
kanteen	 -ohjelman	 viidennen	 radiointipäivän	 pelastamiseksi	 ja	 ylimääräinen	 Afrikka-keräys.	
Kuukausilahjoitukset	 kasvoivat	 myös	 edellisestä	 vuodesta.	 Sansan	 koko	 lähetyskannatus	 laski	
kuitenkin	 hieman.	 Tulosta	 vahvistivat	 testamenttilahjoitukset.	 Myös	 Lähetyskauppa	 Putiikin	 tuotto	
ohjattiin	työn	tukemiseen.	

Varainhankinnalle	 haastavaa	 on	 aktiivisen	 seurakuntaväen	 ikääntyminen	 vauhdilla.	 Nuorempaa	
seurakuntaväkeä	haastettiin	mukaan	mm.	Run	for	Missions	-toimintaan.	Päätapahtumaan	Tampereelle	
osallistui	 74	 juoksijaa.	 Juoksuhaaste	 sai	 runsaasti	 huomiota	 kristillisessä	 mediassa.	 Radio	 Dei	 oli	
mukana	tiedotuskumppanina.	

Vuoden	 2019	 päättyessä	 Medialähetys	 Sanansaattajilla	 oli	 198	 varsinaista	 jäsentä,	 joista	
seurakuntajäseniä	oli	88.	Kannattavia	jäseniä	oli	805.	

	
4.1.7 Medialähetyspäivät,	tapahtumat	ja	verkostomatka	
Medialähetyspäivät	 järjestettiin	 Korson	 seurakuntakeskuksessa	 25.–26.5.2019	 teemalla	 Näkemisen	
arvoinen.	Päiville	osallistui	700	henkilöä.	Puhujavieraana	oli	Wind	FM	-radioaseman	johtaja	Batjargal	
Tuvshintsengel	Mongoliasta.	Edeltävänä	päivänä	pidettiin	missiologinen	symposiumi	teemalla	Unelma	
kolmannen	vuosituhannen	kirkosta.	Symposiumiin	osallistui	100	henkilöä.	

Medialähetyspäivien	 ohjelmaa	 suoratoistettiin.	 Päivien	 yhteydessä	 järjestettiin	 arabiankielinen	
kristinuskon	 perusteet	 -seminaari.	 Piispa	 Teemu	 Laajasalo	 osallistui	 päiville	 sunnuntaina.	Messussa	
siunattiin	 kolme	 vapaaehtoista	 ja	 neljä	 työntekijää	 sekä	 kaksi	 seniorityötekijää	 medialähetyksen	
tehtäviin.	

Sansan	 valtakunnallinen	 kolehtipyhä	 oli	 5.5.	 Ekumeeninen	 lähetyspyhä	 oli	 13.10.	 Pyhien	 aikana	
vierailtiin	64	tilaisuudessa	ja	niiden	kautta	tavoitettiin	3	085	henkeä.	

Aluetapahtumia	järjestettiin	Soinissa	ja	Pirkkalassa.	

Järjestimme	 Tuomasmessun	 Helsingin	 Tuomasyhteisön	 kanssa	 10.2.	 sekä	 Suomen	 liikemiesten	
lähetysliiton	kanssa	Tuomasmessun	Turussa	17.3..	Osallistuimme	Kirkkopäiville	17.–19.5.	 ja	olimme	
emäntänä	 Millainen	 on	 tulevaisuuden	 digitaalinen	 kirkko?	 -kanavassa.	 Olimme	 pääjärjestäjänä	
lähetysjärjestöjen	yhteisessä	Run	for	Missions	-tapahtumassa	Tampereella	31.8.	

Sansan	verkostomatkoja	kehitettiin	ja	yhteistyötä	jatkettiin	toisten	matkanjärjestäjien	kanssa.	Vuonna	
2019	toteutettiin	SAT-7	Networks	-seminaarimatka	ja	visiomatka	Iraniin.	
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5. Toiminnan	edellytykset	

5.1 Henkilöstö	Sansan	moottorina	
Vuoden	2019	lopussa	Sansan	palveluksessa	oli	yhteensä	30	työntekijää	(34	vuonna	2018).	Päätoimisista	
työntekijöistä	 kymmenen	 työntekijää	 oli	 lähetys-	 ja	 projektityöntekijöinä	 ulkomaantyössä.	 Lisäksi	
Sansan	työyhteydessä	toimi	13	seniorityöntekijää.	

Kilpailukykysopimuksen	eli	kikyn	mukaista	pidennetyn	työajan	tekemistä	jatkettiin.	Resurssityöryhmä	
tarkasteli	 Sansan	 henkilöresurssien	 muutoksia	 viiden	 vuoden	 aikatähtäimellä	 jättäen	 ensimmäisen	
raporttinsa	hallitukselle	syyskuussa.	Työryhmän	työskentely	jatkui	edelleen	loppuvuonna.	

Työhyvinvointiryhmä	 kehitti	 työhyvinvointia.	 Vuonna	 2019	 keskityttiin	 erityisesti	 psykososiaalisten	
kuormitustekijöiden	 tunnistamiseen,	 ehkäisyyn	 ja	 toimenpideohjeiden	 laatimiseen	
kuormitustilanteessa.	 Työryhmä	 ohjeisti	 henkilöstöä	 tunnistamaan	 psykososiaalisen	 kuormituksen	
piirteitä	laatimalla	asiasta	muun	muassa	julisteen.	

Henkilöstökoulutuksen	 aihealueita	 olivat	 Sansan	 ulkomaantyö	 sekä	 sen	 seuranta	 ja	 arviointi,	
kriisiviestintä,	 psykososiaalisten	 kuormitustekijöiden	 tunnistaminen,	 ehkäisy	 ja	 toimenpiteet	
kuormitustilanteessa,	 sosiaalinen	 media	 sekä	 tietotekniikan	 koulutus.	 Erityisen	 merkittävänä	
painopisteenä	oli	vapaaehtoistyön	koulutus.	

	
5.2 Edellytysten	luominen	
Sansan	talous-	ja	hallintotiimin	neljä	jäsentä	palvelivat	sisäisiä	ja	ulkoisia	asiakkaita,	viranomaisia	sekä	
sidosryhmiä.	 Tiimin	 vastuulla	 oli	 mm.	 asiakkuudenhallintajärjestelmä	 TP	 FONSin	 pääkäyttäjyys	 ja	
kehittäminen,	rekisterien	ylläpito	ja	käyttäminen,	palkanlaskenta	ja	siihen	liittyvät	henkilöstöhallinnon	
työt,	 maksuliikenne,	 laskutus,	 kirjanpito,	 taloussuunnittelu,	 raportointi	 sekä	 tilinpäätöksen	
valmistaminen.	Tiimi	hoiti	myös	kiinteistöön	ja	toimistopalveluihin	liittyviä	lukuisia	käytännön	asioita	
ja	 huolehti	 Lähetyskauppa	 Putiikin	 toiminnasta.	 ICT-kysymyksiä	 varten	 oli	 oma	 tiimi,	 jonka	
päätettävänä	 oli	 mm.	 laitekannan	 uusimiseen	 liittyviä	 kysymyksiä.	 ICT-kumppanina	 jatkoi	 Office	
Management.	Pitkäaikaisena	asiakkuudenhallintajärjestelmän	kumppanina	toimi	Tietopiiri	Oy.	

Vuonna	 2019	 kehitettiin	 edelleen	 kirjanpidossa	 ja	 palkanlaskennassa	 käytettävää	 Fivaldi-	
ohjelmistokokonaisuutta	 sekä	 Navita-budjetointi-	 ja	 raportointiohjelmaa.	 EU:n	 tietosuoja-asetuksen	
(GDPR)	soveltamista	ja	siihen	liittyvää	henkilöstön	koulutusta	henkilötietojen	käsittelyn	käytännöistä	
jatkettiin.	 Vuoden	 aikana	 otettiin	 käyttöön	 palkkarakenteen	 uudistus,	 jossa	 mm.	 tehtävien	
vaativuusyhmittelyä	 oli	 muutettu	 sekä	 henkilökohtaisen	 palkanosan	 määrittelyssä	 otettu	 käyttöön	
uudet	perusteet	ns.	arviointikeskustelujen	perustaksi.	Ylimääräistä	huolta	aiheuttivat	varsin	taitavasti	
toteutetut	 tietoturvaa	 uhkaavat	 huijaukset,	 joiden	 torjuntaa	 koulutettiin	 ja	 suojautumistarvetta	
teroitettiin	henkilöstölle.	

Palkkatietojen	viranomaisilmoituksia	koskeva	tulorekisteri	otettiin	käyttöön	1.1.2019	alkaen.	
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6. Talous,	nousuja	ja	laskuja	
Lähetyskannatustuotot	 3.149	 t€	 laskivat	 edellisestä	 vuodesta	 2,3	 %	 jääden	 talousarviosta	 1,5	 %.	
Panostukset	ulkomaiseen	toimintaan	1.974	t€	laskivat	3,8	%	edellisestä	vuodesta.	Ensimmäistä	kertaa	
ryhmiteltiin	tavoittavan	mediatyön	kulut	omaksi	ryhmäkseen,	niiden	kulut	olivat	186	t€.	Ulkomaisen	
toiminnan	 tukitoimintojen	 kulut	 772	 t€	 olivat	 272	 t€	 eli	 26	%	 edellisvuotta	 pienemmät	 pääasiassa	
tavoittavan	 työn	 kustannusten	 uudesta	 esittämispaikasta	 johtuen.	 Hallintopalvelujen	 kulut	 256	 t€	
laskivat	nekin	5,4	%.	Tilivuoden	tulos	jäi	16	t€	alijäämäiseksi.	

	
6.1. Lähetyskannatus	seurakunnista	laski	
Seurakuntien	talousarvio-	ja	vapaaehtoinen	kannatus	yhteensä	oli	1.687	t€,	edellisenä	vuotena	1.808	
t€,	lasku	6,7	%.	

Seurakuntien	talousarvioavustukset	olivat	1.150	t€,	lasku	edellisestä	vuodesta	71	t€,	5,8	%.	
Talousarvioavustuksista	67,9	%	perustui	nimikkosopimuskohteiden	tukemiseen.	

Seurakuntien	 vapaaehtoinen	 kannatus,	 joka	 käsittää	 kolehtituotot,	 muut	 kuin	 talousarviopohjaiset	
nimikkosopimustuotot	ja	seurakuntien	suorat	lahjoitukset,	oli	vuonna	2019	yhteensä	537	t€,	laskua	51	
t€,	8,7	%.	

	
6.2. Lähetyskannatus	yksityisiltä	henkilöiltä	ja	yrityksiltä	kääntyi	kasvuun	
Yksityinen	kannatus	ilman	testamenttilahjoituksia	oli	vuonna	2019	yhteensä	1.324	t€,	kasvua	80	t€,	6,4	
%.	Kasvua	oli	varsinkin	ns.	muissa	suorissa	lahjoituksissa	9,4	%,	panostukset	sähköisen	lahjoittamisen	
edellytysten	parantamiseen	tuottivat	 tuloksen,	kasvu	5,8	%.	Kasvua	oli	myös	keräyskampanjoiden	 ja	
yksityishenkilöiden	tekemien	sopimuslahjoitusten	tuotoissa.	

Talouden	suunnittelussa	ennakoimattomin	erä	on	testamenttilahjoitukset,	jotka	vaihtelevat	vuosittain	
paljon.	Vuoden	2019	 testamenttituotot	olivat	137	 t€.	Useat	henkilöt	ovat	 siten	voineet	 jatkaa	 itselle	
tärkeän	medialähetystyön	tekemistä	vielä	kuoleman	jälkeenkin.	

Sansan	 medialähetystyötä	 on	 ollut	 mahdollista	 tukea	 liittymällä	 varsinaiseksi	 jäseneksi	 tai	 ns.	
kannattavaksi	 jäseneksi.	 Jäsenmaksutuottoja	 saatiin	 yhteensä	 31	 t€.	 Yhteistyösopimuksen	 tehneet	
yhteisöjäsenet	on	vapautettu	jäsenmaksusta.	

	
6.3. Kulut	
Kokonaiskulut,	netottamatta	liiketoiminnan	ja	sijoitus-	ja	rahoitustoiminnan	tuloja	ja	menoja,	olivat	
3.284	t€	

Kokonaiskulut	laskivat	5,5	%,	190	t€.	Kulut	alittavat	budjetoidut	kokonaiskulut	54	t€,	1,6	%.	Kulujen	
alittuminen	johtuu	kautta	linjan	toteutetuista	säästöistä.	

Kulujen	jakaantuminen	huomioiden	liiketoiminnan	nettotulos	sekä	sijoitus-	ja	rahoitustoiminnan	kulut	
oli	 kertomusvuonna	 seuraava:	 ulkomainen	 työ	 61,3	%	 (60,7	%),	 tavoittava	mediatyö	 5,8	%	 (0	%),	
ulkomaisen	työn	tukitoiminta	24,0	%	(30,2	%)	ja	yleishallinnon	kulut	8,9	%	(9,1	%).	
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6.4. Tase	ja	toiminnan	taloudellinen	tulos	
Taseen	loppusumma	31.12.2019	oli	1.065	t€.	Tilikauden	tulos	muodostui	16	t€	alijäämäiseksi.	Vuoden	
lopussa	ei	ollut	pitkäaikaista	vierasta	pääomaa.	

	
6.5. Tulevaisuuden	näkymiä	taloudesta	
Medialähetystyö	 on	 inhimillisesti	 ajatellen	 kustannustehokasta,	 eurolla	 voidaan	 tavoittaa	 lukuisa	
joukko	 ihmisiä	evankeliumin	äärelle.	Työ	vaatii	kuitenkin	rahallisia	panostuksia	niiltä,	 jotka	kokevat	
evankeliumin	sanoman	esillä	pitämisen	tärkeäksi,	ehkäpä	jopa	tärkeimmäksi	asiaksi	elämässä.	Sansan	
talous	ja	sen	myötä	toiminta	riippuu	lahjoittajien	halusta	ja	kyvystä	antaa	tukensa	medialähetykselle.	
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Useiden	 yksityishenkilöiden	 oma	 taloudellinen	 tilanne	 on	 tiukentunut.	 Samoin	monen	 seurakunnan	
taloudellinen	liikkumavara	on	kaventunut.	

Taloudenhoidossa	 onkin	 varauduttava	 kannatustulojen	 pysymiseen	 entisellä	 tasolla	 tai	 jopa	
laskemiseen.	 Taloudellisten	 rakenteiden	 tulee	mahdollistaa	 joustavuus,	mikä	 on	 varsin	 haasteellista	
toteuttaa	pitkäjänteistä	toimintaa	suunniteltaessa.	Riskien	hallinta,	seuranta	ja	raportointi	ovat	entistä	
tärkeämmässä	asemassa.	

Talousarvio	 2020	 on	 laadittu	 tulojen	 ja	 menojen	 tasapainoon.	 Kolmen	 edellisen	 vuoden	 alijäämät	
korostaa	 kulurakenteen	 hallitsemisen	 tärkeyttä	 useiden	 taloudellisten	 epävarmuustekijöiden	
haasteessa.	 Lähetyskannatustulojen	 arvioidaan	 olevan	 3.253	 t€	mikä	 on	 58	 t€	 suurempi	 kuin	 arvio	
vuoden	2019	kannatukselle	ja	sitä	vastaaville	menoille	oli.	Arvioitu	lähetyskannatus	on	peräti	104	t€	
korkeampi	kuin	toteutuma	vuonna	2019.	Medialähetystyön	jatkaminen	edellyttää	uusien	lahjoittajien	
syttymistä	 medialähetykselle,	 nykyisten	 säännöllistä	 ja	 uskollista	 lahjoittamista,	 uusia	
kannatussopimuksia	seurakuntien	kanssa	jne.	Testamenttituloilla	on	olennainen	merkitys	kutistuvien	
liikkumavarojen	 ja	 alijäämän	 uhatessa.	 Tilanne	 on	 nurinkurinen:	 evankeliumilla	 on	 kysyntää	 ja	
vastaanotto	hyvä,	kun	vain	olisi	niitä,	jotka	kokevat	lähettämisen	tehtäväkseen.	
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7. Yhteenveto	
Digitaalisen	 median	 käytön	 kasvu	 vahvistaa	 mahdollisuuksia	 saattaa	 sanoma	 Jeesuksesta	 yhä	
useamman	ihmisen	ulottuville.	Tämä	motivoi	Sansan	strategian	2016–2020	mukaisesti	suuntaamaan	
Kristus-keskeinen	evankeliumi	mobiilisovellusten	 ja	muiden	digitaalisten	alustojen	kautta	 erityisesti	
Aasian	ja	Lähi-idän	maissa.	Perinteisemmät	välineet,	kuten	radio	ja	satelliittitelevisio,	tarjoavat	edelleen	
monille	 säännöllisen	 mahdollisuuden	 kristillisen	 sanoman	 kuunteluun	 ja	 katseluun.	 Digitalisoituva	
media	mahdollistaa	myös	näiden	sisältöjen	pääsyn	erityisesti	miljoonien	pakolaisten	ulottuville.	

Strategiakauden	neljännen	vuoden	aikana	Sansa	kehitti	ulkomaisen	työn	arviointia	sekä	kehitti	välineitä	
ja	 prosesseja	 työn	 suunnittelun	 ja	 seurannan	 avuksi.	 Lisäksi	 kehitettiin	 taloushallintojärjestelmiä	 ja	
sähköistä	varainhankintaa.	

Vuoden	2020	keväällä	nopeasti	globaaliksi	pandemiaksi	levinnyt	koronavirus	Covid-19	on	pakottanut	
ihmiset	eristyksiin	koteihinsa.	Tämä	korostaa	medialähetystyön	mahdollisuuksia	ja	merkitystä.	Monelle	
mediasta	on	tullut	kirkko.	Kumppaniemme	raporttien	mukaan	kristillisten	mediasisältöjen	yleisömää-	
rät	ovat	lähteneet	kasvuun	kaikkialla.	

Tulevien	vuosien	mielenkiintoisten	ja	monipuolisten	mahdollisuuksien	hyödyntämiseen	Jumalan	valta-	
kunnan	tulemiseksi	kaikkialle	maailmaan	Sansa	tarvitsee	hengellisestä	näkyä,	henkistä	voimaa,	talou-	
dellista	tukea	ja	toiminnallista	joustavuutta.	Keskeiseksi	tekijäksi	muodostuu	suomalaisten	seurakun-	
tien	ja	seurakuntalaisten	syttyminen	medialähetystyön	mahdollisuuksille	evankeliumin	sisältämän	ilon,	
toivon	ja	rohkaisun	viemiseksi	kahden	miljardin	ihmisen	ulottuville	Aasiassa,	Afrikassa	ja	Euroopassa.	
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8. Tilinpäätös	
	

TULOSLASKELMA     

Medialähetys Sanansaattajat ry     
 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 

VARSINAINEN TOIMINTA     

ULKOMAINEN TYÖ     
Seurakuntien talousarviomäärärahat 1 149 533,31  1 220 552,85  
Vapaaehtoinen kannatus 1 861 373,43  1 832 340,65  
Testamentit 137 606,25 3 148 512,99 168 651,03 3 221 544,53 

Toimintakulut ja avustukset -1 214 899,77 
 

-1 292 225,19 
 

Henkilöstökulut -758 849,32 -1 973 749,09 -760 225,34 -2 052 450,53 

SUOMENKIELINEN TAVOITTAVA TYÖ 
    

Toimintakulut -114 173,16  -119 099,20  
Henkilöstökulut -59 311,12 -173 484,28 -54 867,97 -173 967,17 

ULK. TYÖN TUKITOIMINNOT KOTIMAASSA 
    

Toimintakulut -270 571,52  -312 262,83  
Henkilöstökulut -514 659,88 -785 231,40 -557 700,63 -869 963,46 

YLEISHALLINTO 
    

Toimintakulut -233 058,54  -265 526,61  
Henkilöstökulut -232 502,57  -243 910,93  
Poistot -15 374,20  -13 804,35  
Siirto muille toiminnanaloille 225 171,55 -255 763,76 252 925,80 -270 316,09 

LIIKETOIMINTA 
    

 65 688,15 65 688,15 95 409,73 95 409,73 

Toimintakulut -37 158,93 
 

-44 791,35 
 

Henkilöstökulut -26 608,39 -63 767,32 -25 597,48 -70 388,83 

VARSINAISEN TOIM. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 
 

-37 794,71 
 

-120 131,82 

VARAINHANKINTA 
    

Jäsen- ja kannatusjäsenmaksutuotot 31 075,00 31 075,00 31 280,00 31 280,00 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

31 075,00 
 

31 280,00 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
    

 23 311,58  31 937,73  
 -32 474,05 -9 162,47 -37 365,86 -5 428,13 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

-9 162,47 
 

-5 428,13 

TILIKAUDEN TULOS  -15 882,18  -94 279,95 
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TASE     

Medialähetys Sanansaattajat ry     

VASTAAVAA 31.12.2019  31.12.2018  

Pysyvät vastaavat 
    

Aineelliset hyödykkeet     
Rakennukset ja rakennelmat 142 101,51  148 022,41  
Koneet ja kalusto 29 301,19 171 402,70 23 755,42 171 777,83 

Sijoitukset     
Osakkeet ja osuudet 51 621,25  51 621,25  
Osakehuoneistot 522 558,76  553 351,12  

Kiinteistö 100 000,00 674 180,01    604 972,37 

Vaihtuvat vastaavat 
    

Vaihto-omaisuus     

Kirja-, kasetti- ja korttivarasto  26 950,26  29 295,47 
Lyhytaikaiset saamiset     

Myyntisaamiset 7 823,31  10 002,34  
Siirtosaamiset 63 832,39 71 655,70 138 425,84 148 428,18 

Rahat ja pankkisaamiset  121 143,95  63 914,52 
	
	

VASTAAVAA YHTEENSÄ 

 	
	
1 065 332,62 

 	
	
1 018 388,37 

	
VASTATTAVAA 

    

Oma pääoma 
    

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 549 772,92  644 052,87  
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) -15 882,18 533 890,74 -94 279,95 549 772,92 

Vieras pääoma 
    

Lyhytaikainen     
Ostovelat 233 325,89  95 855,08  
Muut lyhytaikaiset velat 32 096,94  174 374,34  
Siirtovelat 266 019,05 531 441,88 198 386,03 468 615,45 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  1 065 332,62  1 018 388,37 
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Juha	Auvinen	

toiminnanjohtaja	

	
	

Vuoden	2019	tilinpäätöksen	ja	vuosikertomuksen	vahvistaminen	

	
Hyvinkäällä	huhtikuun	3.	päivänä	2020	

	
	
	

Jarno	Tepora	 Sami	Jalonen	

hallituksen	puheenjohtaja	 hallituksen	varapuheenjohtaja	
	
	
	

Ville	Hoikkala	 Mikko	Hurskainen	

hallituksen	jäsen	 hallituksen	jäsen	
	
	
	

Kati	Lücke	 Susanna	Peltonen	

hallituksen	jäsen	 hallituksen	jäsen	
	
	
	

Pirjo	Immonen-Räihä	 Anneli	Nieminen	

hallituksen	1.varajäsen	 hallituksen	2.	varajäsen	
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Liitteet	

Liite	1	Hankelista	
Hankelista	vuosikertomukseen	2019	

	

Nimi	 KUVAUS	 kielet	 kumppani	
Medialähetys-	
työ	Intiassa	

Intian	vähemmistökielillä	tuotetuista	radio-ohjelmista	osa	on	raama-	
tunopetusta,	ja	osa	evankelioivia,	uusia	ihmisiä	tavoittavia	lyhyt-	ja	kes-	
kipitkillä	aalloilla	kuultavia	ohjelmia.	Niitä	kuunnellaan	pääasiassa	maa-	
seudulla.	Ohjelmia	voi	kuunnella	myös	internetin	ja	mobiilisovelluksen	
avulla.	Ohjelmatuotannon	ja	-lähetysten	lisäksi	kuuntelijoihin	ollaan	ak-	
tiivisesti	yhteydessä	viestien	ja	vierailujen	muodossa.	Toimittajat	toimi-	
vat	myös	opettajina	vierailujen	yhteyteen	järjestetyissä	tilaisuuksissa.	

dhodia	
kharia	
kukna	
kurukh	
kutchi	
magahi	
maithili	
mauchi	
mundari	
vasavi	

TWR-Intia	

Toivoa	naisille	-radio-ohjelmien	tuotantoa	ja	lähetyksiä	Intiassa.	Ohjel-	
mat	gujaratin,	orijan	ja	tamilin	kielillä	kuullaan	keskipitkillä	aalloilla,	ja	
hindinkielinen	ohjelma	lyhytaalloilla.	Ne	voi	kuunnella	myös	mobiiliso-	
velluksen	kautta.	Ohjelmissa	on	15	min	naisten	elämää	koskettavia	ajan-	
kohtaisia	asioita	ja	15	min	raamattuopetusta.	

gujarati	
hindi	
orija	
tamil	

TWR-Intia	

Sinun	toivosi	-niminen	30	min	pituinen	evankelioiva	televisio-ohjelma	
lähetetään	kaapelitelevision	kautta	kristillisellä	kanavalla.	

hindi	 TWR-Intia	

UELCI	Viestivä	yhteisö	-hankkeen	kursseilla	koulutetaan	Intian	eri	lute-	
rilaisten	kirkkojen	edustajia	kertomaan	internetin,	radion	ja	television	
kautta	evankeliumia	ja	jakamaan	tietoa	omasta	toiminnastaan.	Kurssilai-	
set	tekevät	radio-ohjelmia	äidinkielillään.	Ohjelmat	lähetetään	eri	kana-	
vien	kautta	sekä	jaetaan	sähköisesti.	

Vaihtelevia	
kieliä	

UELCI	
LML	

    

Medialähetys-	
työ	Kiinassa	

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

mandariini	 VOS	(Voice	of	Salva-	
tion)	

 Radioraamattukoulu	SOTA	tarjoaa	kiinalaisille	seurakuntapastoreille	ja	
maallikoille	raamattu-	ja	teologista	opetusta	kolmen	vuoden	opintoina.	

mandariini	 TWR	

 Evankeliointia	ja	uskoa	syventävää	työtä	sosiaalisen	median	kautta	in-	
ternetin	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	lä-	
hetys	paikallisradiossa.	Tukea	sosiaalisen	median	ja	älypuhelinsovelluk-	
sen	kehitystyöhön.	

khmer	 Voice	of	Love	
FEBC-Kambodža	

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

thai	 FEBC-Thaimaa	

 Kuuntelijoiden	kysymyksiin	vastaavan	Keikon	kirjelaatikko	-radio-ohjel-	
man	tuotanto	ja	lähetys	lyhytaalloilla	ja	internetissä.	

japani	 FEBC-Japani	

 Nuortenohjelman,	psykologisen	ohjelman	ja	raamattuopetusohjelman	
tuotanto	ja	lähetykset	paikallisradiossa.	

mongoli	 Wind	FM	
FEBC-Mongolia	

Me-	
dialähetystyö	
Indonesiassa	

Toivoa	naisille	-radio-ohjelmien	tuotanto	ja	lähetys	useassa	paikallisra-	
dioissa	sekä	keskipitkillä	aalloilla.	

indonesia	
jaava	

TWR-Indonesia	

 Rukoillaan	yhdessä	-radio-ohjelman	tuotanto-	ja	lähetyskulut	Balilla,	ja	
mediakoulutusta	FEBC:n	radioasemien	ohjelma-avustajille	ja	opiskeli-	
joille	teologisissa	seminaareissa.	

indonesia	 Yaski	
Heartline	FM	
FEBC-Indonesia	

 Tuetaan	koulutuksella	ja	materiaalilla	kriisiradiotiimin	valmiutta	kata-	
strofin	sattuessa	pystyttää	matkalaukkuradioasema	kriisialueilla,	toimia	
lyhytaikaisen	paikallisradioaseman	toimittajina	ja	jakaa	tietoa,	lohdu-	
tusta	ja	toivoa	katastrofin	uhreille.	

indonesia	 FRR	(First	Response	
Radio)	

 Henkilökohtaiseen	vuorovaikutukseen	ja	pyhien	kirjoitusten	tutkimi-	
seen	perustuva	evankelioimistyömuoto	muslimimaailmassa.	

aasialainen	
kieli	

aasialainen	yhteis-	
työkumppani	
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Nimi	 KUVAUS	 kielet	 kumppani	
Me-	
dialähetystyö	
Keski-Aasiassa	

Toivoa	naisille	-radio-ohjelman	lähetykset	keskipitkillä	aalloilla.	 kazakki	 TWR	

    

SAT-7	
televisiotyö	

SAT-7	Pars	-kanavalla	on	aikuisille	ja	nuorille	suunnattuja	evankelioivia	
opetusohjelmia,	joissa	on	useita	opettajia	alueelta.	Kielen	yleisnimitys	on	
persia,	mutta	ohjelmia	tehtiin	vuonna	2019	farsin	ja	tadžikin	murteilla.	
SAT-7	Arabic	-kanavalla	lähetetään	televisiojumalanpalvelus,	jossa	ope-	
tetaan	Raamattua	ja	näytetään	malli	kotijumalanpalvelusten	pitämiselle.	
SAT-7	Kids	-kanavalla	lähetettiin	SAT-7	Academy	-opetusohjelma.	Ohjel-	
man	tavoitteena	oli	toimia	kouluna	lapsille,	jotka	sodan,	pakolaisuuden	
tai	muun	syyn	takia	eivät	pääse	kouluun.	

arabia	
farsi	
tadžikki	
turkki	

SAT-7	

Medialähetys-	
työ	Israelissa	
/juutalaisen	
kansan	parissa	

Netivyah-keskuksen	tuottama	Pelastuksen	ääni	-niminen	radio-ohjelma	
on	raamattuopetusta	juutalaiselle	kuulijalle.	Ohjelma	lähetetään	keski-	
pitkillä	aalloilla	ja	se	on	kuultavissa	myös	internetin	kautta.	Sansa	tuki	
hepreankielisen	ohjelman	tuotantoa.	
Caspari-keskuksen	tuottama	ja	Sansan	ja	Norjan	Norean	kustantama	
hepreankielinen	verkkokurssi	varustaa	hengellisesti	ja	pedagogisesti	
messiaanisten	seurakuntien	sapattikoulujen	opettajia	ja	perheitä.	

heprea	 Netivyah-keskus	
TWR	
Caspari-keskus	

Toivoa	naisille	-	
työ	

Turkinkielisen	Toivoa	naisille	radio-ohjelman	tuottaa	turkkilainen	Radio	
Light,	ja	se	on	kuultavissa	paikallisradiossa	ja	internetissä.	
Arabiankielisen	Toivoa	naisille	-työn	sometyöntekijä	vastaa	ensisijaisesti	
Facebookin	kautta	Lähi-idän	ja	Pohjois-Afrikan	maista	tulleisiin	kysy-	
myksiin	ja	yleisöpalautteeseen.	

turkki	
arabia	

TWR	

    

Medialähetys-	
työ	Afrikassa	

Etiopian	Mekane	Yesus	-kirkon	amharankielisen	lastenohjelman	lyhyt-	
aaltolähetykset	ja	muslimeille	suunnattujen	evankelioivien	ohjelmien	ly-	
hytaaltolähetykset	afarin,	amharan	ja	oromon	kielillä	sekä	jälkihoitotyö	
afarinkielellä.	Eritrean	ev.lut.	kirkon	tigrinjankielisten	perheille	ja	nuo-	
rille	suunnattujen	radio-ohjelmien	lähetykset	lyhytaalloilla.	
Fulfuldenkielisen	Sawtu	Linjila	-radiostudion	työ	Kamerunissa	tavoittaa	
fulfuldea	puhuvaa	fulaniheimoa	Länsi-Afrikassa.	Ohjelmat	lähetetään	
Saksasta	lyhytaalloilla,	ja	hanketta	johtaa	Kamerunin	luterilaisen	kirkon	
mediaosasto	Luterilaisen	maailmanliiton	hankeohjauksessa.	

afar	
amhara	
fulfulde	
oromo	
tigrinja	

EECMY	
ELCE	
TWR	
LML	

    

Medialähetys-	
työ	Venäjällä	

Inkerin	kirkon	Pietarista	käsin	tehtävä	viestintätyö.	Karjalassa	yhteistyö	
raamattuopetusohjelman	ja	Potretti-nimisen	ajankohtaisohjelman	tuot-	
tamiseksi	Karjalan	tasavallan	televisioon.	

venäjä	
suomi	

Inkerin	kirkko	

Työ	Kroatiassa	 Sansa	tukee	Kroatian	evankelisen	kirkon	nuorisotyötä,	seurakuntatyötä	
ja	koulutusta	sekä	Kutinan	seurakuntaa.	
Kroatian	kirkon	mediatyö	tuottaa	hartausohjelmia	paikallisille	radioase-	
mille	sekä	televisio-ohjelmaa	valtion	televisiokanavalle.	

kroatia	 Kroatian	evankeli-	
nen	kirkko	

Työ	Suomessa	 Raamattu	kannesta	kanteen	-ohjelman	tuotanto	ja	radiointi	paikallisra-	
dioissa	sekä	internetin	ja	mobiiliapplikaation	välityksellä.	

suomi	 Medialähetys	Sanan-	
saattajat	

    

Globaali	media-	
lähetystyö	

Ihmiskaupan	uhreille	ja	prostituoiduille	suunnattu	kymmenosainen	
MP3-soittimilla	jaettava	Kätketyt	aarteet	-audiosarja.	Sarja	on	tuotettu	
kuudella	Itä-Euroopan	kielellä	ja	jaetaan	usean	järjestön	verkoston	
kautta.	

venäjä	 TWR	
European	Freedom	
Network	(EFN)	
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Liite	2	Hallitus	ja	henkilökunta	
Sansan	hallitus	2019	

Eskelinen	Kari,	kirkkoherra,	Nastola	(varapuheenjohtaja)	
Hurskainen	Mikko,	myyntipäällikkö,	BBA,	Hyvinkää	
Immonen-Räihä	Pirjo,	geriatrian	dosentti,	erikoislääkäri,	Kaarina	(1.	varajäsen)	
Peltonen	Susanna,	erityisopettaja,	kasvatustieteiden	maisteri,	Tammela	
Pikkarainen	Jyrki,	vapaaehtoistyön	koordinaattori,	diakoni,	Tampere	(23.3.2019	asti)	
Repo	Heikki,	pastori,	Tampere	(2.	varajäsen)	
Tepora	Jarno,	siviilioikeuden	emeritusprofessori,	Vantaa	(puheenjohtaja)	
Vuorimaa	Päivi,	toiminnanjohtaja,	Espoo	

Lähetys-	ja	projektityöntekijät	(10)	

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,	OM	EAST,	Itävalta	

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

Ezzine	Marja-Liisa,	lähetystyöntekijä,	televisiotyö	SAT-7	Arabic,	maahanmuuttajatyö,	Ranska/	Suomi	
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,	Alankomaat	

	
Työntekijät	kotimaassa	(21)	  

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,	 050	564	3541	
Kauppinen	Merja,	mediatuottaja	 050	564	3798	
Keränen	Marjaana,	mediatuottaja	 050	564	3837?	
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	
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	



VUOSIKERTOMUS	2019	

29	
Medialähetys	Sanansaattajat	ry	

	

	

	
	
	

Soikkeli	Marja,	sidosryhmäpäällikkö,	kotimainen	työ	 050	551	6130	
Tillgren	Erja,	suunnittelija,	johdon	assistentti	 050	564	3843	
Tuohisto-Kokko	Elina,	radiotoimittaja	 050	564	3837	
Viuhko	Mervi,	verkostotoiminnan	johtaja	 050	551	6180	
Vuorela	Anitta,	kumppanuuspäällikkö	
	

sähköpostit	etunimi.sukunimi@sansa.fi	

050	448	8009	
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Liite	3	Sansan	seurakuntajäsenet	31.12.2019	
Akaan	seurakunta	
Alavan	seurakunta	
Alavuden	seurakunta	
Anjalankosken	seurakunta	
Espoonlahden	seurakunta	
Espoon	tuomiokirkkoseurakunta	
Eurajoen	seurakunta	
Forssan	seurakunta	
Hankasalmen	seurakunta	
Harjavallan	seurakunta	
Harjun	seurakunta	
Hattulan	seurakunta	
Heinolan	seurakunta	
Hollolan	seurakunta	
Humppilan	seurakunta	
Hyvinkään	seurakunta	
Imatran	seurakunta	
Jokioisten	seurakunta	
Joutjärven	seurakunta	
Juvan	seurakunta	
Kauhavan	seurakunta	
Keminmaan	seurakunta	
Kempeleen	seurakunta	
Keski-Lahden	seurakunta	
Korson	seurakunta	
Kotka-Kymin	seurakunta	
Kouvolan	seurakunta	
Kuhmon	seurakunta	
Kurikan	seurakunta	
Laihian	seurakunta	
Lapinlahden	seurakunta	
Lappeen	seurakunta	
Lappeenrannan	seurakunta	
Lapuan	tuomiokirkkoseurakunta	
Launeen	seurakunta	
Leppävaaran	seurakunta	
Leppävirran	seurakunta	
Lieksan	seurakunta	
Lohjan	seurakunta	
Merikarvian	seurakunta	
Mikkelin	tuomiokkoseurakunta	
Muuramen	seurakunta	
Mänttä-Vilppulan	seurakunta	
Mäntyharjun	seurakunta	
Naantalin	seurakunta	
Nastolan	seurakunta	
Nokian	seurakunta	
Nurmijärven	seurakunta	

Olarin	seurakunta	
Oulaisten	seurakunta	
Oulun	tuomiokirkkoseurakunta	
Outokummun	seurakunta	
Paltamon	seurakunta	
Pieksämäen	seurakunta	
Pielisensuun	seurakunta	
Pitäjänmäen	seurakunta	
Porin	Teljän	seurakunta	
Porvoon	suom.	seurakunta	
Pälkäneen	seurakunta	
Rantakylän	seurakunta	
Rekolan	seurakunta	
Riihimäen	seurakunta	
Rovaniemen	seurakunta	
Salpausselän	seurakunta	
Sastamalan	seurakunta	
Savonlinnan	seurakunta	
Sievin	seurakunta	
Siilinjärven	seurakunta	
Soinin	seurakunta	
Sotkamon	seurakunta	
Säkylä-Köyliön	seurakunta	
Tainionvirran	seurakunta	
Taivalkosken	seurakunta	
Tammelan	seurakunta	
Tampereen	tuomiokirkkoseurakunta	
Tampereen	eteläinen	seurakunta	
Tapiolan	seurakunta	
Tikkurilan	seurakunta	
Toholammin	seurakunta	
Toivakan	seurakunta	
Turun	Martin	seurakunta	
Vaara-Karjalan	seurakunta	
Vehmaan	seurakunta	
Vihdin	seurakunta	
Virtain	seurakunta	
Vuosaaren	seurakunta	
Ylivieskan	seurakunta	
Ylöjärven	seurakunta	
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