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TOIVOA NAISILLE 
 
Jos Herra suo, kokoonnumme ensi syksynä 
Pirkkalassa ja Äänekoskella Toivoa naisille -
konferensseihin. Mukana mm. kansainvälisen 
Toivoa naisille -työn johtaja Peggy Banks sekä 
Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-
Afrikan Toivoa naisille -työn koordinaattori 
Miia da Silva. 
Lisätietoja löytyy Toivoa naisille -työn 
verkkosivuilta kesän jälkeen! 
 

 
Toivoa naisille -työn verkostokoordinaattori 
Satu Hauta-aho, p. 050 574 2855, satu.hauta-
aho@sansa.fi 
 

SANSAN PUTIIKKI PALVELEE 

 
Sansan Lähetyskauppa Putiikista moni-
puolinen valikoima ajankohtaisia tuotteita.  
 
Ostokset mahdollistavat ilosanoman ja  
avun viemisen sinne, missä sitä eniten 
tarvitaan. Klikkaa itsesi Lähetyskauppaan! 
Yhteyshenkilö: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541 

KESÄKERÄYS SUUNTAUTUU 
KORONAN KURITTAMAAN 
INTIAAN 

 

 

Sansan kesäkeräys suuntautuu Intiaan. 
Tuemme maassa 14 kielellä lähetettäviä 
radio-ohjelmia sekä kahta hindinkielistä 
televisio-ohjelmaa. Osa ohjelmista on 
Toivoa naisille -työtä. Lisäksi autamme 
Intian luterilaisia kirkkoja 
mediakoulutuksessa. 

Lähes 1,4 miljardin ihmisen Intia on 
vastakohtien maa. Toiset asuvat 
palatseissa, toiset kärsivät äärimmäisestä 
köyhyydestä. Kastilaitos vaikuttaa ihmisten 
asenteisiin edelleen, ja naisten kokema 
väkivalta on arkipäivää. Myös monet 
kristityt kohtaavat vainoa uskonsa tähden. 

Hengelliset radio- ja tv-ohjelmat ovat 
monelle kuin luotettava ystävä, joka 
lohduttaa ja valaa toivoa vaikeuksissa. 
Ohjelmat ovat tukena myös nyt, kun 
koronapandemia kurittaa maata 
ennennäkemättömällä tavalla. 

Intian tilanteesta voit lukea lisää Erja 
Tillgrenin ajatuksia herättävästä 
blogikirjoituksesta. 

Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18 
Viite: 7111 20253 
Keräyslupa: Manner-Suomi  
RA/2020/1017, myönnetty 26.08.2020, 
Poliisihallitus. Voimassa 01.01.2021 alkaen. 
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KATSO IHMISTÄ – SANSAN SUUNTA 
2025 
 
Sansa sai uuden suunnan - perustehtävä 
pysyy ennallaan! 
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) uusi 
strategiakausi on käynnistynyt. Etäyhteyksin 8. 
toukokuuta järjestetty yhdistyksen 
kevätkokous hyväksyi strategia-asiakirjan, 
jonka nimenä on Katso ihmistä – Sansan 
suunta 2025. 
 
Sansan perustehtävä on edelleen sama kuin 
järjestön perustamisvuonna 1973: viedä 
evankeliumia sinne, missä sitä ei ole kuultu. 
 
− Strategia kertoo, millä tavalla haluamme 
tätä alkuperäistä ja muuttumatonta 
perustehtävää tulevina vuosina tehdä. Sanan 
saattamisen kohteena on yksi ihminen; hän, 
joka miettii, onko vielä toivoa. Haluamme 
saada häneen yhteyden, katsoa häntä ja kuulla 
hänen tarinansa, kertoo 
toiminnanjohtaja Arto Antturi. 
 
Strategian tarkoituksena on auttaa Sansan 
työntekijöitä ja vastuunkantajia pysymään 
uskollisena kutsumukselle ja toteuttamaan 
järjestön perustehtävää niin, että työn tavoite 
saavutetaan. 

 
 
Arto Antturin ja Sansan hallituksen 
puheenjohtajan Sami Jalosen ajatuksia 
uudesta strategiasta, tavoitteista ja 
painopisteistä luettavissa lisää 
ajankohtaisartikkelissamme. 
 
 

 
 
 
 
 

UUSIA ROOLEJA JA 
TEHTÄVÄNIMIKKEITÄ SANSASSA  

Medialähetys Sanansaattajien organisaatio 
muuttuu, mikä näkyy muutoksina myös 
joidenkin johtajien ja päälliköiden rooleissa ja 
tehtävänimikkeissä. Muutokset liittyvät 
uuteen strategiaan ja uudet roolit otetaan 
käyttöön 1. kesäkuuta. 

Toiminnanjohtaja vastaa yhdessä globaalin 
lähetyksen päälliköksi nimitetyn Kristiina 
Ojalan kanssa Sansan ulkomaantyöstä. 
Kotimaisessa työssä vastuuta ottavat 
palvelujohtaja Marja Soikkeli ja 
viestintäjohtaja Mervi Viuhko. Timo 
Reuhkalan kokemusta ja osaamista käytetään 
jatkossa nimikkeellä Senior Advisor sekä 
globaalissa lähetystyössä että kotimaan 
tukitoiminnoissa. 

 
Mervi Viuhko         Marja Soikkeli 

 
Kristiina Ojala                Timo Reuhkala 

Uudessa järjestelmässä toiminnanjohtaja Arto 
Antturin apuna yhdistyksen operatiivisen 
toiminnan johtamisessa on johtoryhmä, johon 
kuuluvat viestintäjohtaja, palvelujohtaja, 
henkilöstöjohtaja ja globaalin lähetystyön 
päällikkö. Senior Advisor ja talouspäällikkö 
osallistuvat johtoryhmän työskentelyyn 
tarpeen mukaan. Henkilöstöjohtajana jatkaa 
Marko Pihlajamaa ja talouspäällikkönä Sirpa 
Laurell. 

 

SEINÄJOEN MEDIALÄHETYSPÄIVIEN 
JÄRJESTELYT OVAT HYVÄSSÄ 
VAUHDISSA 
Seinäjoella 28.-29.8.2021 järjestettävien 
Medialähetyspäivien ohjelma on julkaistu.  
 
Medialähetyspäivät toteutetaan 
hybriditapahtumana.  Suoria nettilähetyksiä 
voi seurata osoitteessa 
https://sansa.fi/tapahtumalive/ . 
Tämänhetkisten ohjeistusten mukaisesti 
paikan päälle Lakeuden Risti -kirkkoon 
voidaan ottaa ennakkoilmoittautumisten 
perusteella 50 henkilöä per päivä. 
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin aukeaa 
toukokuun aikana Sansan nettisivujen kautta.  
 
Mikäli seurakuntanne lähetysystävät eivät 
pääse Seinäjoelle, rohkaisemme teitä 
kokoontumaan yhteen kisastudioiden äärelle! 
Kisastudio on innostava tapa seurata 
Medialähetyspäivien ohjelmaa pienryhmissä 
seurakunnan tiloissa, lähetyskahvilassa tai 
vaikkapa kotiterassilla. Kisastudion 
pystyttämiseen tarvitaan vain tietokone 
suoratoistetun ohjelman seuraamiseksi, 
iloinen ystäväjoukko sekä ripaus reipasta 
lähetysmieltä! 

 
Lisätietoja: yhteisötoimintojen koordinaattori 
Miia Kallio, p.0504488009, 
miia.kallio@sansa.fi  
 

DOMINI LIFE -SOVELLUS PALKITTIIN 
VUODEN 2020 EKUMEENISENA 
TEKONA 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on 
myöntänyt Domini Life -mobiilisovellukselle 
vuoden 2020 ekumeeninen teko -tunnustuksen. 
SEN perustelee palkitsemista muun muassa 
sillä, että sovellus tukee kristillistä elämäntapaa 
ja on koronaviruspandemian aikana osoittanut 
olevansa ajan hermolla. 

 

Domini Lifea Ekumeeninen teko -tunnustuksen 
saajaksi ehdottanut dosentti, Sansan 
varapuheenjohtaja Jaakko Rusama iloitsee 
tunnustuksesta. Myös hän on ollut mukana 
sovelluksen kehittämistyössä alussa asti.            
– Domini Life on aika uniikki juttu. Sansa saa 
olla hyvin ylpeä siitä, Rusama toteaa. 

SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma 
ojensi tunnustuksen etäyhteyden välityksellä 
Neuvoston kevätkokouksen yhteydessä 
21.4.2021. Tunnustuksen vastaanottivat Domini 
Life -mobiilisovellusta kehittävät Medialähetys 
Sanansaattajien verkostotoiminnan johtaja 
Mervi Viuhko ja Kansan Raamattuseuran 
apulaistoiminnanjohtaja Kalle Virta. 

Domini Life -sovelluksen monipuolisuudesta 
voit lukea lisää Sansan nettisivuilta.  

Lataa Domini Life maksutta Android- ja iOS-
laitteille sovelluskaupoista tai Domini Lifen 
verkkosivuilta. 
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