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1. Johdanto 

Medialähetystyö tavoittaa ne, joiden on muuten vaikea kuulla evankeliumia. Vuosi 2020 oli Medialähe-
tys Sanansaattajien (Sansa) 47. toimintavuosi. Samalla se oli strategiakauden 2016–2020 viimeinen 
vuosi. Strategiaa toteutettiin välittämällä raamatunopetusta, evankelioivia ja kristillisen kasvatuksen 
sekä sosiaalisia sisältöjä 35 kielellä eri mediakanavia käyttäen. Työn vaikutuspiirissä oli yli 20 maata ja 
lähes kaksi miljardia ihmistä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Keskeisimmät yhteistyökumppanit oli-
vat satelliittitelevisioyhtiö SAT-7, kansainväliset kristilliset mediajärjestöt TWR (Trans World Radio) ja 
FEBC (Far East Broadcasting Company) sekä Luterilainen maailmanliitto ja sen jäsenkirkot kohdemaissa. 

Vuoden 2020 teemaksi oli valittu Aasia elämään. Halusimme piirtää kuvan aasialaisten arjesta, kulttuu-
rien rikkaudesta, uskontojen kirjosta ja syvästä tarpeesta kuulla evankeliumi. Tässä vuosikertomuk-
sessa esitellään seikkaperäisesti toteutunutta työtä.  

Toiminnanjohtajana vuonna 2002 aloittanut Juha Auvinen jäi vuoden päättyessä eläkkeelle. Auvisen joh-
dolla Sansa vakiinnutti ja vahvisti asemansa kirkon medialähetysjärjestönä. Seurakuntien Sansan kautta 
osoittama lähetyskannatus kantaa hedelmää Jumalan valtakuntaan. ”Pysytään lähellä Kristusta, uskolli-
sena hänen antamalleen tehtävälle ja keskitytään sanomaan”, Auvinen kiteytti testamenttinsa. 

Vuoden aikana jäi eläkkeelle myös hallintojohtaja Timo Lankinen. Hänen ansiostaan Sansalla on käy-
tössä erinomaiset sähköiset hallinnon järjestelmät tuleviksi vuosiksi. Samoin eläkkeelle jäi vuonna 1985 
Sansan lähettinä aloittanut Tiina Virtanen, ja Anitta Vuorela siirtyi seurakuntapastorin tehtäviin. 

Neljä vuosikymmentä medialähetystä hallituksen jäsenen roolissa palvellut professori emeritus Jarno 
Tepora luovutti puheenjohtajan nuijansa syyskokouksessa 23.11.2020 Sami Jaloselle. Näin pitkää ja 
merkittävää ajanjaksoa on vaikea muutamaan sanaan tiivistää. Tepora itse tiivisti sen ristin teologiaan: 
”Sitoudutaan julistuksessa Raamatun sanaan, Jeesuksen sovitus- ja lunastustyöhön maailman puolesta 
syntien anteeksisaamiseksi.” 

Syyskuun alussa aloittanut uusi toiminnanjohtaja Arto Antturi, uusi hallituksen puheenjohtaja sekä 
muut syyskokouksessa valitut uudet hallituksen jäsenet saivat arvokkaan perinnön vaalittavakseen. Pe-
rinnön vaaliminen ei medialähetystyössä voi tarkoittaa paikalleen pysähtymistä, vaan päinvastoin roh-
keaa eteenpäin menemistä. On kyettävä muuttumaan pysyäkseen samana. Nuorta väkeä palkattiin ja 
palkataan edelleen eläkkeelle jääneiden tilalle. Rukous, rohkeus ja rakkaus olivat Sansan työn liikkeelle 
panevia voimia lähes viisi vuosikymmentä sitten. Ne toimivat edelleen. Vuosikertomusta 2020 voi lukea 
myös tästä näkökulmasta. 

- - 

Yhtenä seitsemästä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöstä Sansa osallistuu kirkon lä-
hetystyön toimikunnan työskentelyyn. Vuosittain toteutettava ohjauskeskustelu Kirkon lähetystyön kes-
kuksen kanssa on Sansan näkökulmasta tärkeä vuorovaikutuskanava, joka lisää luottamusta ja vahvistaa 
yhteistä näkyä. Lokakuussa 2020 pidetyssä ohjauskeskustelussa Sansan todettiin tarkastelukaudella 
noudattaneen lähetystyön perussopimusta ja sen Yhteinen todistus -asiakirjan toimintaperiaatteita. 
Sansa on myös Suomen Lähetysneuvoston ja Suomen ekumeenisen neuvoston jäsenjärjestö. 
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2. Evankeliumin asialla pandemian keskellä 
Medialähetystyön tavoitteena on viedä evankeliumi median avulla heille, jotka eivät sitä muuten kuulisi. 
Tässä luvussa esitellään Sansan ulkomaantyön kertomus vuodelta 2020. 

Koronapandemia vaikutti kaikkialla ja laittoi maailmanjärjestystä uusiksi, niin myös medialähetys-
työssä ja Sansan yhteistyökumppanien elämässä ja työssä. Alueellisia eroja oli viruksen levinneisyy-
dessä ja valtion toimissa sen rajoittamiseksi, mutta yhteistä kaikkialla oli ihmisten liikkuvuuden ja lähi-
kontaktien rajoittaminen. Tästä seurauksena studioissa tapahtuvia nauhoituksia jouduttiin perumaan, 
jos ei lähikontaktien välttämiseksi, niin sen tähden, etteivät ulkomaalaiset ohjelmissa esiintyvät pääs-
seet tulemaan paikalle. Kokoontumiset, kuten koulutukset ja konferenssit, siirrettiin mahdollisuuksien 
mukaan virtuaaliympäristöön, ja työt tehtiin kotoa käsin. Kun suunnitelmia jouduttiin muuttamaan, 
myös ohjelmien sisällöt menivät uusiksi. Sen tilalle, mitä ei voitu toteuttaa, tuli uusintoja ja pandemiati-
lanteessa tietoa ja rohkaisua jakavia sisältöjä. Haasteista huolimatta yhteistyökumppanimme jaksoivat 
olla luovia ja venyivät. Me kaikki ymmärsimme, että nyt jos koskaan medialähetystyötä tarvitaan. 

Vuosi 2020 oli myös strategiakauden viimeinen vuosi. Sansan suunta 2016–2020 antoi meille neljä pai-
nopistettä, joiden kehittämiseen kuluneen viiden vuoden aikana erityisesti keskityimme. Nämä olivat 1) 
medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi, 2) mediateknologian mahdollisuudet 
ovat käytössä, 3) kumppanien kuuleminen työn suuntaamisessa ja 4) verkostot ja vapaaehtoiset. 

Ensimmäisen painopisteen 
osalta hallitus linjasi strategia-
kauden puolivälissä, että 51 
prosenttia Sansan tukemien 
ohjelmien sisällöistä tulisi olla 
raamattuopetusta tai evanke-
lioivia ohjelmia. 

Kaaviossa 1 näkyy Sansan tuke-
mien ohjelmien sisältötyypit 
prosentteina vuonna 2020. 
Raamattuopetus ja evankelioi-
vat ohjelmat muodostavat yh-
teensä 42 prosenttia tuetuista 
mediasisällöistä, joten hallituk-
sen asettamasta tavoitteesta 
jäätiin yhdeksän prosenttia. 

 
Kaavio 1. Sansan tukemien ohjelmien sisältötyypit prosentteina vuonna 2020. 
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Sisältöjen tutkiminen ohjasi meidät syventämään näkökulmaa ja perehtymään sisältöjä käyttävään ylei-
söön. Evaluaatioita eli yleisötutkimuksia tehtiin neljä; Intiassa Gujaratin ja Biharin alueilla, Kam-
bodžassa ja Kamerunissa. Koronapandemia hidasti Mongolian ja Indonesian evaluaatioiden toteutusta, 
ja ne saadaan päätökseen vuoden sisällä. Laadimme mediankäyttökarttoja selventämään, mitä mediaa 
ihmiset milläkin alueilla käyttävät. Pidimme näitä esillä yhteistyöneuvotteluissamme, ja kumppanimme 
myös pyysivät meiltä selvityksiä oman työnsä tueksi. Kannustaaksemme kumppaneita digitaalisen me-
dian käytössä varasimme mobiiliapplikaatioiden kehitystyölle ja sosiaalisen median koulutukselle ra-
hoitusta, ja se kantoi hedelmää. Edistimme yhteistyökumppaneittemme alueellista verkottumista muun 
muassa saattamalla yhteen luterilaisia kirkkoja ja mediatoimijoita. 

 

Suurin tarve evankeliumin 
kuulemiselle on edelleen 
Aasiassa ja Lähi-idässä. 
Tämä näkyy myös Sansan 
ulkomaantyön painotuk-
sissa. Aasiaan, Intiaan ja 
Lähi-itään kohdistuvaan 
työhön käytetään yhteensä 
81 prosenttia Sansan ulko-
maan työn menoista (kts. 
Kaavio 2). 

 

 

 

 

 

Työtämme tehostamaan laadimme keväällä Aasian alueen strategian, jonka konkreettiset tavoitteet oh-
jaavat valintojamme. Jatkoimme myös muiden alueiden mediankäyttöselvitysten laatimista ja tausta-
työtä sen selvittämiseksi, miten parhaiten median keinoin tavoitamme heitä, jotka eivät evankeliumia 
vielä ole kuulleet. Kumppaneita varten laadimme toimintaperiaatteemme sisältävän ohjekirjan yhteis-
työtä selkeyttämään. 

Median käytössä siirtyminen mobiiliin ja vuorovaikutteisempaan sosiaaliseen mediaan on kaikkialla 
vallitseva trendi alueellisista eroista huolimatta. Koronapandemia vauhditti kehitystä monin paikoin, ja 
Sansan työssä tämä näkyi erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä. 

Toimintasuunnitelmassa ulkomaantyön erityisiksi tavoitteiksi vuodelle 2020 asetettiin 1. aluestrategi-
oiden laatiminen, 2. englanninkielisen Sansa-manuaalin laatiminen selkiyttämään yhteistyötä ulkomais-
ten kumppanien kanssa, 3. kriteerien luominen verkostoille, joissa olemme mukana sekä 4. ulkomaan 
harjoittelijakonseptin selkiyttäminen. Syksyllä 2020 nämä hankkeet olivat hyvässä vauhdissa, mutta ne 
päätettiin kuitenkin alistaa uudelle, vuoteen 2025 ulottuvalle strategialle. Aloitetut hankkeet siis vie-
dään loppuun uuden strategien mukaisesti. 

Intia
16 %

Aasia
42 %

Lähi-Itä
23 %

Afrikka
5 %

Eurooppa
10 %

Global
4 %

Ulkomaantyön menojen prosenttiosuudet alueellisesti 
2020  

Intia Aasia Lähi-Itä Afrikka Eurooppa Global

Kaavio 2 Ulkomaantyön menojen prosenttiosuus alueellisesti vuonna 2020 
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2.1 Intia 

 

TWR-Intia 
Sansan tukemat radio-ohjelmat tehtiin vuonna 2020 TWR-Intian Gujaratin ja Jharkhandin studioissa. 
Jharkhandin studio saatiin käyttöön vasta elokuussa pandemian aiheuttaman viiveen vuoksi. Siihen 

asti ohjelmat tehtiin kumppanin studiossa, josta ostettiin studioaikaa. Ohjelmat äänitettiin 2–6 kuu-

kautta etukäteen, jolloin aina on noin kahden kuukauden jono ohjelmia valmiina. Tällaisissa ohjel-

missa ei voi puhua ajankohtaisista asioista, vaan niissä keskitytään raamatunopetukseen. Kaikki San-

san tukemat ohjelmat saatiin tehtyä, vaikka pandemian aiheuttaman sulkutilan aikana oli matkustus-

rajoituksia, jotka estivät normaalit äänitysmatkat. 

TWR-Intia jatkoi työtään hindinkielisen Toivoa naisille -ohjelman saamiseksi televisiokanavalle. Tähän 
asti ohjelma on tuotettu radio-ohjelmana ja lähetetty lyhytaalloilla. Televisio-ohjelman kuvaukset alkoi-
vat jo vuoden 2020 lopulla ja lähetykset vuoden 2021 alussa kristillisellä satelliittikanavalla. Hindi on 
Intian suurkaupunkien kieli, ja koska lyhyt- ja keskiaaltolähetysten kuuluvuus kaupunkialueella on 
huono, oli tärkeää saada viesti sellaiselle kanavalle, jota kaupunkilaiset käyttävät. Jokaisesta jaksosta 
tehdään 30 minuutin pituisen televisio-ohjelman lisäksi myös muutaman minuutin pituinen, sosiaali-
sessa mediassa YouTube-kanavalla ja Facebookissa jaettava versio. 

Vuoden alussa TWR-Intia rekrytoi Etelä-Aasian alueen Toivoa naisille -työn koordinaattoriksi kristilli-
sellä televisiokanavalla juontajana työskentelevän Rebecca Lutherin. Rebeccasta piti tulla Sansan kan-
sallinen työntekijä ja hänet ehdittiin jo esitellä suomalaisille työn ystäville, kun hän joutui yllättäen per-
hesyistä siirtymään tehtävästä pois. Rebeccasta tuli anopin omaishoitaja. Asiaan vaikutti myös Intian 
kriittinen koronatilanne, mistä yleinen sairaanhoito kärsi. 

Kätketyt aarteet on TWR:n ihmiskaupan uhreille ja erityisesti prostituoiduille tekemä 10-osainen au-
diosarja. Sarjassa Jeesuksen kohdanneet ihmiskaupan uhrit kertovat oman tarinansa. Sarja välittää Ju-
malan rakkautta ja auttaa ja rohkaisee ihmiskaupan uhreja uuteen elämään. Audiosarjan tuottaminen 
hindin kielelle toteutui suunnitellusti Sansan taloudellisella tuella. Ennen koronapandemian laajene-
mista Intiassa ohjelmasta voitiin pitää tiedotustilaisuus Mumbaissa. Siellä jaettiin prostituoitujen pa-
rissa työskenteleville järjestöille audiosarjan sisältävät MP3-soittimet. Valitettavasti Intian vaikean pan-
demiatilanteen vuoksi järjestöt eivät ole voineet jatkaa työtään normaalisti. Näin ollen soitinten jakelu 
prostituoiduille ei vielä voinut alkaa. 

Sansan tukemia ja TWR-Intian tuottamia Sinun toivosi (Aapki aashaa) -televisio-ohjelmia tehtiin 22 kap-
paletta vuonna 2020. Ne lähetettiin Shubhsandesh-kaapelikanavan kautta. Ohjelmat tuotti pastori 
Anurag, joka on tehnyt ohjelmia viimeiset viisi vuotta. Ohjelmia tuotettiin vähemmän kuin oli suunni-
teltu (52) koronarajoitusten ja ennen kaikkea budjetin vähyyden vuoksi. TWR-Intia rakensi Delhin toi-
miston kellarikerrokseen TV-studion, jossa tehdään suurin osa ohjelmista tästä eteen päin. Studio ra-
kentaminen vei hieman ohjelmien tekemiseen suunniteltuja rahoja. 



7 
 

 

 
United Evangelical Lutheran Churces in India (UELCI) Viestinnän projekti 
Alun perin hankkeen tavoitteena oli järjestää viestinnän työpajoja Intian luterilaisille kirkoille ja tehdä 
mediasisältöjä, joita jaetaan eri kanavien kautta. Koronatilanteen takia hanketta on suunnattu niin, että 
autetaan ja koulutetaan jäsenkirkkoja toimimaan netissä ja tekemään jumalanpalvelukset sähköisesti 
joko Facebookissa tai YouTubessa. 

Hankkeesta on vastannut Luterilainen maailmanliito. Sen oli tarkoitus vetäytyä hankkeesta joulukuussa 
2020, niin että sen jälkeen hanke jatkuisi UELCI:n ja Sansan välisenä. Luterilainen maailmanliitto jatkaa 
hankkeessa kuitenkin vielä puoli vuotta. 

 
2.2 Aasia 

 

Helmikuussa kiinalainen uusivuosi nopeutti koronaviruksen leviämistä Aasiassa sulkien maiden rajat 
maaliskuussa. Alkoi ”uusi normaali” eli pandemian ja rajoitusten aikakausi. Sansan aasialaisille yhteis-
työkumppaneille tämä on tarkoittanut ohjelmatuotannon ja nauhoittamisten tekemistä toimittajien ko-
tona, joskus jopa makuuhuoneessa peittojen alla, ettei liikenteen melu kuulu nauhoituksissa. Mediatyö 
ei ole pysähtynyt, mutta se on hidastunut ja vaikeutunut merkittävästi. 

Indonesiassa tehdään yhteistyötä kolmen eri mediajärjestön kanssa. Balilla toimiva Heartline FM Bali 
muutti suorien ohjelmien toteuttamisen puhelinhaastattelupohjaiseksi ulkonaliikkumiskieltojen 
vuoksi. Yhteydenpitoa kuuntelijoihin kehitettiin erityisesti sosiaalisen median kanaville ja puhelimen 
välityksellä. 

Koronapandemian vuoksi lähes kaikki FEBC-Indonesian koulutukset jouduttiin keskeyttämään. Positii-
vista oli se, että vuoden aikana ei ollut sellaista luonnonkatastrofia, mihin olisi hälytetty kriisiradiotii-
miä. Koulutustuki suunnattiinkin Pakistanin kriisiradiotiimin kouluttamiseen. 

Alkuvuonna suunnitelmat olivat jo hyvin pitkällä Indonesian luterilaisten kirkkojen pastoreiden ja teo-
logian opiskelijoiden radiotoimittajakoulutuksen järjestämiseksi. Koronan vuoksi hankkeen toteuttami-
nen siirtyi seuraavan vuoden maaliskuulle. 

Indonesiassa vuoden merkittävin kristillinen mediaprojekti oli joulukassikampanja yli 40 kristillisen 
paikallisradioaseman kautta. Koronan vuoksi köyhyydessä elävien kuuntelijoiden koteihin jaettiin noin 
2000 ruokapakettia ja hengellistä kirjallisuutta. 

Indonesiassa Sansa tuki Toivoa naisille -työtä jaavan ja indonesian kielillä. Monen vuoden suunnittelun 
jälkeen työn evaluaatio käynnistettiin, mutta koronarajoitusten vuoksi sitä ei voitu toteuttaa alkuperäi-
sen suunnitelman mukaisesti eli kouluttamalla kyselytiimit paikan päällä. Sen sijaan evaluaatio toteute-
taan puhelinhaastatteluna vuoden 2021 puolella. 
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Japanissa Sansa tukee neljä kertaa viikossa radioitavan Keikon kirjelaatikko -ohjelman tuotantoa ja lä-
hettämiskustannuksia. Koronapandemia pakotti työntekijät työskentelemään kodeissaan. Ohjelma on 
saanut yli 40 vuoden aikana uskollisen kuulijakunnan. 15-minuuttista ohjelmaa vuosikymmenet emän-
nöinyt FEBC-Japanin entinen johtaja Keiko Yoshizaki vastaa kuulijoiden esittämiin kysymyksiin. Tähän 
hyvin sielunhoidolliseen ohjelmaan tulee noin 300 kuuntelijapalautetta kuukaudessa. Yli 60 % palaut-
teesta tulee nettikuuntelijoilta. 

Kambodža on Aasian nuorin kansakunta. Maan lähihistoria on tyrmistyttävä. Kommunististen vuosi-
kymmenten aikana maassa tapettiin 1,6 miljoonaa ihmistä. Joukkoteurastusten mukana kuoli myös 
ymmärrys perhe-elämän taidoista, ja koko kansakunta traumatisoitui. Siksi Sansa tukee naisille suun-
nattujen khmerinkielisten Toivoa naisille -ohjelmien radiointia FEBC-Kambodžan Krusa FM -radioase-

man ja lyhytaaltolähetysten kautta sekä kahta perhe-elämän taitoja kehittävää radio-ohjelmaa. 

Perheen parhaaksi ja Toivon ilta -kontaktiohjelmien tarkoituksena on antaa kristillisestä uskosta käsin 
konkreettista perheneuvontaa kuuntelijoiden arjen kysymyksiin. Radio-ohjelmien lisäksi kustannetaan 
perheseminaareja. Pandemiasta johtuen kaikkia seminaareja ei pystytty toteuttamaan. 

Kiinan väestö kasvaa reilun 10 miljoonan ihmisen vuosivauhdilla. Kiinan raamattuseuran arvion mu-
kaan kristityksi kääntyy noin miljoona ihmistä vuodessa. Uusia seurakuntaryhmiä perustetaan viikoit-
tain. Kiinan uskontoministeriön valvontatoimet kohdistuvat kaikkeen uskonnolliseen toimintaan. Eri-
tyisesti rekisteröimättömän kotiseurakuntaverkoston toimintaa ajetaan entistäkin ahtaammalle. 

Sansan yhteistyökumppanit kohdentavat työn Raamattua tuntevien pappien koulutukseen, evankeli-
ointiin monikanavaisten digitaalisten palvelujen kautta sekä nuorten tavoittamiseen radion ja sosiaali-
sen median välityksellä. Nuorten radio-ohjelmien rinnalle on kasvanut myös lyhytvideotoimintaa. Etä-
raamattukoulun opiskelua on häirinnyt opintopiiritoiminnan vaikeutuminen koronarajoitusten ja mat-
kustuskieltojen vuoksi.  

Kiinan viranomaiset sensuroivat entistä tarkemmin internetin keskustelupalstoilla käytävää keskuste-
lua.   Tästäkin huolimatta sosiaalisen median käyttö on kasvanut rohkaisevasti. 

Mongoliassa koronapandemia vaikutti monella tavalla FEBC-Mongolian Wind FM -radioaseman ohjel-
matuotantoon. Jo alkuvuodesta Wind FM kertoi, että se ei koronarajoitusten vuoksi pysty tuottamaan 
sovitusti uusia jaksoja Sansan rahoittamista radio-ohjelmista, vaan niistä lähetetään uusintoja. So-
vimme, että tuotannosta säästyvät varat ohjataan korona-ajan suoriin ohjelmiin, joissa jaetaan tietoa 
viruksen ehkäisystä ja vinkkejä henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Loppuvuonna annoimme sääs-
tyneistä varoista Wind FM:lle lisärahoitusta vammaistietoutta jakavan ohjelmasarjan tuotantoon. Wind 
FM sai myös ensimmäisenä Sansan tuella Echo Global -nimisen yleisövuorovaikutusohjelman, joka on 
vähitellen tarkoitus hankkia myös muille yhteistyökumppaneille. Ohjelman käyttöönotto viivästyi ko-
ronasta johtuvien, muun muassa koulutukseen liittyvien haasteiden vuoksi 

Thaimaassa 12 paikallisradiossa radioitava esievankelioiva Sydänystävä-ohjelma herättelee kuunteli-
joita päivänpolttavilla aiheilla pohtimaan elämää ja elämän valintoja. Ohjelman kautta rohkaistaan kuu-
lijoita näkemään toivo kristillisen uskon kautta. Vuonna 2020 ohjelmasta saatiin kuukausittain lähes 
250 kuuntelijapalautetta. Koronavuonna FEBC-Thaimaan netin ja sosiaalisen median käyttäjämäärät 
kasvoivatkin yli 20 prosenttia. 

Vuoden aikana oli suunnitelma kouluttaa Thaimaan luterilaisen kirkon vapaaehtoisia, jotka tekevät lua-
vähemmistökielellä radio-ohjelmia paikkakuntansa paikallisradioihin. Koulutus jouduttiin siirtämään 
koronarajoitusten vuoksi seuraavan vuoteen. 

Vietnamissa tuettiin projektiluontoisesti maassa toimivan yhteistyökumppanin digitaalisen median 
työtä. Lahjoituksen avulla pystyttiin päivittämään mobiilisovellus ajan tasalle sekä valmistamaan nel-
jälle Vietnamin, Laosin ja Thaimaan alueella puhutulle vähemmistökielelle omat evankelioivat nettisi-
vut. 
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Keski-Aasiassa Sansa tuki Toivoa naisille -ohjelman lähetyksiä yhdellä kielellä. Suunniteltu koulutus-
matka alueen Toivoa naisille -työntekijöiden varustamiseksi ja rohkaisemiseksi jouduttiin pandemian 
takia perumaan. 

 

2.3 Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 

 

SAT-7 

Vuosi 2020 vaikutti merkittävästi satelliittitelevisio SAT-7:n suunnitelmien toteutumiseen. Maaliskuun 
lopussa alkanut matkustuskielto rajoitti toimintoja. Televisio-ohjelmat tehtiin koronarajoituksin ja joi-
takin suoria ohjelmia jätettiin tekemättä. Korona sulki hetkellisesti myös SAT-7 Parsin Lontoon studion, 
ja SAT-7:n Nikosian toimisto oli suljettu ulkopuolisilta. SAT-7:n vuosittainen tukijoiden tapahtuma, Net-
work 2020, peruttiin ja kokoukset muuttuivat virtuaalisiksi. Korona-aika osoitti kuitenkin kristillisen 
median ja SAT-7:n työn tärkeyden, mikä näkyi lisääntyneinä katsojalukuina. 

SAT-7 Parsin lähetykset lopetettiin HotBird-kanavalla, ja keväästä lähtien ne näkyivät vain YahSat -sa-
telliitin kautta. SAT-7 Arabic - ja SAT-7 Kids - kanavien ohjelmat lähetettiin NileSatin kautta ja SAT-7 Tür-
kin ohjelmat TurkSatin kautta. 

Elokuinen räjähdys Beirutin satamassa järkytti koko maailmaa. SAT-7:n Libanonin toimisto säästyi va-
hingoilta, mikä antoi heti mahdollisuuden ryhtyä toimiin. Toimisto organisoi hätäkeräyksen ja teki pal-
jon ohjelmia auttaakseen onnettomuudesta kärsineitä ja innostaakseen ihmisiä auttamaan toisiaan. 

Mikael Tunér ja David Ezzine tekevät Suomesta käsin ohjelmia SAT-7:lle. David ehti juuri ennen matkus-
tuskieltoa tehdä puolet ohjelmista Pariisissa. Loput ohjelmat jäivät tekemättä matkustusrajoitusten ta-
kia. Mikael Tunérin seitsemästä hankkeesta vain kaksi ehti toteutua. 

Toivoa naisille -työ, Turkki 
Turkissa Istanbulissa kuuluva kristillinen paikallisradioasema Radio Light on kuin ihmeen kaupalla saa-
nut jatkaa toimintaansa islamilaisesta valtionhallinnosta huolimatta. Tältä paikallisradiokanavalta lähe-
tettiin Sansan rahoittamaa turkinkielistä Toivoa naisille -ohjelmaa. Koronapandemian tuoma epävar-
muus ja ahdistus saivat monet kuulijat etsimään turvaa Jeesuksesta. Sansa tuki myös arabiankielistä 
Toivoa naisille -työtä maksamalla sosiaalisen median kautta tulleisiin kysymyksiin vastaavan työnteki-
jän henkilökulut. 

 
 
Caspari-keskus, Israel 
Sansan yhteistyökumppani Israelissa, Caspari-keskus, on Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus, 
joka tarjoaa materiaalia, koulutusta ja akateemisia opintoja Jerusalemissa. Yksi Caspari-keskuksen 
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tärkeimmistä toimintamuodoista on jo pitkään ollut sapattikoulun opettajille järjestetty seminaari. 
Muutama vuosi sitten seminaarista alettiin suunnitella verkkokoulutusta, että voitaisiin tavoittaa nekin, 
jotka eivät pääse paikalle Jerusalemiin. Verkkokurssin teko aloitettiin 2019 lopussa, juuri ennen ko-
ronapandemiaa, niin että kun koronarajoitukset estivät koulutuksiin kokoontumisen, oli verkkokurssi 
valmis aloittamaan. Ensimmäisellä verkkokurssilla oli 36 osallistujaa, lapsityöntekijöitä ja vanhempia. 
Kurssilla käytiin läpi 10 aihepiiriä, joista jokaisesta kurssilaiset saivat kolme lyhyttä videota. Niiden ja 
oheismateriaalin pohjalta he tekivät kotitehtäviä, joista keskusteltiin kuukauden lopussa videotapaami-
sessa. Verkkokurssin toteuttaminen on ollut Caspari-keskukselle oppimiskokemus, mutta he ovat Juma-
lalle kiitollisia siitä, että se pystyttiin toteuttamaan juuri koronapandemian aikana. 

Kansalliset työntekijät 

Parastoo Poortaheri toimitti SAT-7 Parsin farsinkielisiä lastenohjelmia. 

Maroon Rached toimi Sansan kansallisena työntekijänä SAT-7 Libanonin studion johtajana. 

Margarita Kantor koordinoi Caspari-keskuksen sapattikoulun opettajille tuotettua verkkokurssia. 

 

2.4 Afrikka 

 

Etiopiassa ja Eritreassa Sansan yhteistyökumppaneina ovat paikalliset luterilaiset kirkot, joiden tuotta-
mien radio-ohjelmien lähetyksiä Sansan kustansi TWR:n lähettimien kautta. Etiopia kärsi maan pohjois-
osan itsenäisyystaisteluista ja koronaviruksen tuomista rajoituksista. Mekane Yesus -kirkko tuotti mus-
limeille suunnattuja ohjelmia afarin, amharan ja oromon kielillä. Ohjelmien kautta perheitä on tullut 
uskoon. Eritrean evankelisluterilaisen kirkon tuottamat ohjelmat oli suunnattu nuorille ja perheille. 

Kamerunin evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä studio Sawtu Linjiila on tehnyt vuodesta 1963 ra-
dio-ohjelmia fulfulden kielellä ja lähettänyt ohjelmat eri lyhytaaltolähettimillä koko Länsi-Afrikan alu-
eelle. Lyhytaaltolähetykset loppuivat helmikuussa 2020, ja kaikki ohjelmat siirtyivät FM lähetyksiksi. 
Kamerunissa ohjelmia lähetti 15 paikallisasemaa ja Tšadissa kaksi paikallisasemaa. Toimintavuoden ai-
kana studio työllisti vakituisesti 11 ihmistä ja osa-aikaisesti viisi. 

Sansan mediatutkija Eila Murphy teki Sawtu Linjiilan työstä evaluaation 2019 lopussa, mutta evaluaatio-
raportti ilmestyi vasta alkuvuodesta 2020. Evaluaation tuloksena todettiin, että itse toiminta on tavoit-
teiden mukaista ja kannatettava, mutta hallinnossa on suuria ongelmia. Sawtu Linjiilan radiotyö on ra-
kentanut yhteyttä muslimien ja kristittyjen välille. Sawtu Linjiilan tuottamat ohjelmat ovat tärkeitä ja 
niihin luotetaan fulfuldea puhuvien kuuntelijoiden keskuudessa. Evaluaation erityiskysymyksenä oli 
mahdollinen televisiotyöhön siirtyminen. Evaluaation tuloksena voitiin todeta, että fulfuldenkielisillä 
radio-ohjelmilla on merkittävä kattavuus ja televisiotyön myötä työn painopiste siirtyisi kaupunkeihin 
ja muihin kieliin kuin fulfulde. 
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2.5 Eurooppa 

 

Kroatian evankelinen kirkko 
Sansan tuki kohdistuu pääsääntöisesti Kutinan seurakuntaan, mutta työ vaikuttaa sieltä koko kirkkoon. 
Kutinan seurakunnan kirkkoherrana toimii Sansan lähetystyöntekijä Elina Braz de Almeida. Seurakunta 
toimii vahvasti vapaaehtoisten varassa. Kutinan seurakunnassa järjestetään myös ekumeenisia tilai-
suuksia ja pidetään aktiivisesti yllä suhteita muihin kirkkokuntiin.  

Pandemian alettua avattiin seurakunnalle oma YouTube-kanava. Sitä kautta oltiin yhteydessä seurakun-
talaisiin sekä tavoitettiin monia uusia ihmisiä vuoden aikana viikoittaisilla Poruka Nedjelje -hartausoh-
jelmilla. 

Koronan tähden Kutinan seurakunta ei voinut vastaanottaa vuosittaisia Diakin ja muiden oppilaitosten 
harjoittelijoita. Samoin muiden ryhmien, kuten aktio- ja ripikouluryhmien vierailut täytyi peruuttaa. Ko-
ronan takia Sansan seniorityöntekijöitä ei myöskään lähetetty talkootyöhön Kroatian evankelisen kir-
kon palvelukseen. 

Sansa tukee myös Kroatian kirkon radio- ja televisiotyötä. Radiostudio sijaitsee Kutinan kirkon yhtey-
dessä, ja siellä tuotetut radio-ohjelmat lähetettiin paikallisradioiden kautta Itä-Kroatiaan. Korona ei 
muuttanut radiotyötä merkittävästi. Ohjelmista tulee satunnaisesti palautetta, joka kertoo, että niitä 
kuunnellaan ja arvostetaan. Suurin osa televisio-ohjelmista kuvattiin Slavonski Brodin kirkolla paikalli-
sen televisioyhtiön toimesta.  

M18-ryhmän työ jatkui rajoitusten puitteissa. M18-ryhmän nuoret lähetystyöntekijät toimivat aktiivi-
sesti Kutinan seurakunnassa. Sulkutilan aikana muun muassa tanssitunteja siirrettiin suoratoistetta-
viksi sekä toimitettiin ruokaa ja hengellistä materiaalia koteihin. Koronasta huolimatta uusia lapsia, 
nuoria ja aikuisia tuli mukaan toimintaan. Vuosittainen show jäi kuitenkin järjestämättä pandemian 
vuoksi, samoin kuin osallistuminen Sansan Medialähetyspäiville. M18-ryhmä tunnetaan Kutinassa, ja se 
on tuonut paljon myönteistä imagoa evankeliselle kirkolle. Työn kautta myös seurakuntaan tulee uusia 
ihmisiä. 

Kroatiassa on edelleen pienimuotoista ja spontaanisti syntynyttä kummityötä. Tämä tukee seurakunta-
työtä sekä antaa lähettäjille toisenlaisen mahdollisuuden olla mukana lähetystyössä. 

Inkerin kirkko, Venäjä 
Venäjällä koronapandemiaan liittyvät kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat monella tavalla Sansan yh-
teistyökumppanin, Inkerin kirkon työtä. Karjalan televisioon tuotettua Uskon ABC -ohjelmaa pystyttiin 
nauhoittamaan viimeisen kerran helmikuussa, ja ohjelman lähetykset jatkuivat pääsiäiseen asti. Kirkon 
hengellisestä elämästä kertovassa Potretti-ohjelmasarjassa viimeinen jakso tehtiin vuoden 2020 alussa 
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Petroskoin seurakunnan 50-vuotisjuhlista. Oma kirkko -niminen jakso lähetettiin keväällä, ja syksyllä se 
voitti ensimmäisen palkinnon Karjalan 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyssä karjalan- ja vepsänkie-
listen toimittajien dokumenttiohjelmien sarjassa. Voiton jälkeen ohjelmaa esitettiin uusintana, ja niinpä 
Inkerin kirkko ja sen edustama hyvä sanoma saivat näkyvyyttä koko Venäjällä. Ohjelmat ovat nähtävissä 
myös YouTubessa ja Venäjällä suositussa VK:ssa (aiemmin vKontakte). Koronarajoitusten vuoksi juma-
lanpalveluksia suoratoistettiin, ja Inkerin kirkon papit pitivät vuorollaan päivittäin venäjänkielisen 
aamu- ja iltahartauden sosiaalisessa mediassa. Viestintäosasto julkaisee myös neljästi vuodessa Inkerin 
kirkko -lehteä venäjän ja suomen kielillä.  

Kansalliset työntekijät 

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

alueenaan mediatyö. 

• Oksana Dyba toimi Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon Karjalan rovastikunnan mediakoor-

dinaattorina. 

 

2.6 Globaali 

 

Kätketyt aarteet on ihmiskaupan uhreille ja erityisesti prostituoiduille TWR:n tekemä 10-osainen au-
diosarja. Sarjassa Jeesuksen kohdanneet ihmiskaupan uhrit kertovat oman tarinansa. Sarja välittää Ju-
malan rakkautta sekä auttaa ja rohkaisee uhreja uuteen elämään. Kuten Intia-otsikon alla kerrottiin, 
hindinkielisen Kätketyt aarteet -audiosarjan tuottaminen toteutui suunnitellusti. 

MP3-soitinten ostaminen ja jakelu eri kristillisille järjestöille ja edelleen prostituution uhreille jaetta-
vaksi toteutui koronapandemiasta johtuen vain osittain. Pandemian vuoksi monissa maissa yhteiskun-
nat suljettiin, ja työ prostituoitujen parissa vaikeutui. Soittimia kuitenkin jaettiin muun muassa Roma-
niassa, Moldovassa ja Tšekissä. 

Prostituution parissa työskentelevien eurooppalaisten järjestöjen kattojärjestön European Freedom 
Networkin (EFN) vuotuinen konferenssi jouduttiin perumaan. Tässä konferenssissa on useana vuonna 
kerrottu Kätketyt aarteet -audiosarjasta, ja monet ovat sen johdosta ottaneet sarjan käyttöön omassa 
työssään. Samoin jouduttiin perumaan Amsterdamiin elokuun 2020 alussa suunniteltu matka, jossa oli 
tarkoitus tutustua Scarlet Cord -järjestön työhön Amsterdamin punaisten lyhtyjen alueella. 

Kätketyt aarteet -audiosarjaa voitiin ja voidaan kuitenkin jakaa kaikille avoimen nettisivuston hishid-
dentreasures.com kautta. Sarja on kuunneltavissa ja ladattavissa eri eurooppalaisilla tuotantokielillä lu-
kuun ottamatta unkaria. Nettisivusto valmistui alkuvuonna 2020, ja sitä varten luotiin Kätketyt aarteet 
-logo. Sivustolla on mahdollisuus antaa palautetta ohjelmasta. Joka kielellä on myös annettu yhteyden-
ottomahdollisuus, mikäli ohjelma herättää ahdistusta, takaumia tai kysymyksiä. 
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Kätketyt aarteet -audiosarja on tähän mennessä tuotettu englanniksi, romaniaksi, unkariksi, albaniaksi, 
bulgariaksi, venäjäksi, tšekiksi ja hindiksi. Näistä Sansan on kustantanut venäjän- ja hindinkieliset sar-
jat. Korean- ja espanjankieliset tuotannot ovat käynnissä.  Ohjelma on käännetty myös saksaksi, ruot-
siksi ja portugaliksi. 

 

 

2.7 Lähetys- ja projektityöntekijät 

 Elina Braz de Almeida 

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

 Miia da Silva 

Miia aloitti elokuussa Sansan uutena lähetystyöntekijänä Eeva Vähäsarjan rinnalla, kun Eeva koulutti 
Miiaa tämän tulevaan tehtävään Toivoa naisille -työn TWR-Euroopan sekä Keski-Aasian, Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan (CAMENA-alue) koordinaattorina. Miia asuu miehensä Lucas da Silvan opiskelujen 
vuoksi Dublinissa, Irlannissa. 

 Päivi ja Ilkka Kastepohja 

Ilkka toimi Sansan aluepäällikkönä Aasiassa ja digitaalisen median konsulttina TWR-Aasian työyhtey-
dessä. 

Päivi toimi Sansan Aasian alueen viestintäkoordinaattorina. 

 Eila Murphy 

Eila työskenteli mediatutkijana FEBC Internationalin työyhteydessä Suomesta käsin. Tutkimustyön li-
säksi hän koulutti maakohtaisia FEBC:n tiimejä seurannassa ja arvioinnissa. 



14 
 

 

 Sirpa Rissanen 

Sirpa Rissanen toimi kesään asti projektihallinnon asiantuntijana radioasema Wind FM:n palveluksessa 
Ulaanbaatarissa, Mongoliassa. Elokuussa hän aloitti Sansan Lähi-idän viestintäkoordinaattorin työn, 
asemapaikkana Kypros. 

 Mikael Tunér 

Mikael ohjasi ja tuotti aikuisille ja nuorille suunnattuja farsin- ja tadžikinkielisiä televisio-ohjelmia ase-
mapaikkanaan Suomi. Mikael toimi osana Kyproksessa sijaitsevan SAT-7 Pars -kanavan tiimiä. 

 Eeva Vähäsarja 

Eeva toimi Toivoa naisille -työn TWR-Euroopan sekä Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan (CA-
MENA-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. Asemapaikkoina Jarilla olivat Wien, Itä-
valta ja Suomi. 
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3. Suomenkielinen tavoittava työ ylittää rajoja  

3.1 Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma toi turvaa koronapande-
mian keskellä  

Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma (Rkk) tarjosi viitenä päivänä viikossa kahden radioaseman 
(Radio Dei, Järviradio) kautta raamatunopetusta. Koronavuonna myös netti- ja mobiilikuuntelijoiden 
määrä jatkoi kasvuaan, ja Rkk-nettisivuilla vieraili 45 751 kävijää. Ohjelmia tuotettiin 265 jaksoa. Uu-
sinnat mukaan laskettuina ohjelmia radioitiin 1062 kertaa. Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa radi-
oitiin lisäksi Ruotsissa ja Norjassa 504 kertaa. Radiointi alkoi loppuvuodesta myös Radio LFF:ssä Poh-
janmaalla ja lähiradio Skövdessä Ruotsissa. 

Ohjelman toimittaja vaihtui tammikuussa, kun Elina Karonen tuli Marjaana Keräsen toimivapaan si-
jaiseksi. Sansan vuoden 2020 teema Aasia elämään kuului Raamattu kannesta kanteen -ohjelmassa mo-
nipuolisina lyhythaastatteluina ja lisäksi vuositeema näkyi ohjelman sosiaalisen median sivuilla. 

Kansallisen radiotutkimuksen (KRT) mukaan Raamattu kannesta kanteen -ohjelma on ollut vuosia Ra-
dio Dein kuunnelluin ohjelmasarja. Vuonna 2020 ohjelma tavoitti Radio Deissä päiväkohtaisesti n. 
24 000 kuuntelijaa. Järviradion tutkittu kokonaiskuuntelijamäärä nousi yli 318 000 kuuntelijan, mutta 
ohjelmakohtaisia kuuntelijalukuja ei kerätä. Rkk-mobiilisovellusta käyttää päivittäin runsaat 10 000 
henkeä. Mobiilisovelluksen kehityshanke aloitettiin, mutta sen toteutus siirtyi vuoteen 2021. 

Syksyllä vietettiin Raamattu kannesta kanteen -kuuntelijaviikkoa. Silloin jokaisessa ohjelmassa oli 
kuuntelijoiden palautteita ja haastatteluja. Viikkoon liittyi myös kuuntelijakysely. Sen mukaan kuunte-
lijat ovat oppineet ymmärtämään Raamattua, lukemaan sitä ja soveltamaan sitä elämäänsä. Joka neljäs 
on oppinut todistamaan Jeesuksesta. Kyselyn perusteella yhteenvetona voidaan sanoa, että Raamattu 
kannesta kanteen -radio-ohjelma on edelleen hyvin kuunneltu ohjelma, joka saa kertomaan uskosta 
muillekin, ja sen radiointia kannattaa jatkaa. 

3.2 Domini Life -sovellus suomalaisille ja maailmalle 

Domini Life -sovelluksen vakiinnuttamis- ja kehittämistyötä jatkettiin yhteistyössä toisen omistajata-
hon, Kansan Raamattuseuran, sekä teknisen toteuttajan Valu Digitalin kanssa. 

Sovelluksella oli runsaat 15 000 latausta kaikista maanosista. Käytössä olivat suomen- ja englanninkie-
liset versiot. Ruotsin- ja vironkielisiä sovellusversioita valmisteltiin sekä neuvoteltiin muun muassa 
swahilin- ja arabiankielisten sovellusversioiden tekemisestä yhteistyökumppanien kanssa. 

Vuoden aikana toteutettiin neljän iteraation laajuinen Tila- ja Tori-toimintojen kehitystyö sekä valmis-
tettiin Domini Life -adventtikalenteri ja markkinointivideoita. Domini Lifen sisällöllinen 
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periaatedokumentti laadittiin sovelluksen markkinoinnin vahvistamiseksi. Sovellukselle haettiin toista 
kertaa Vuoden ekumeeninen teko -tunnustusta, jonka Suomen Ekumeeninen Neuvosto myöntää. Päätös 
tunnustuksesta julkistetaan keväällä 2021. 
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4. Lähetystyöhön innostava toiminta Suomessa 

4.1 Sähköistä innostusta ilmassa seurakuntatyössä ja viestinnässä 

Kotimaisessa työssä seurakunnat haastettiin mukaan Aasia elämään -teeman mukaisesti rukoilemaan 
ja toimimaan Aasian alueen hyväksi.  Vuositeema painotti kahta näkökulmaa: evankeliumi tekee Aasian 
hengellisesti eläväksi, ja uutisten ja ihmisten tarinoiden kautta Aasian mediatyö tulee tunnetuksi Suo-
messa. Ennen koronarajoituksia seurakunnissa vieraili FEBC-Thaimaan ohjelmatoiminnan ja kuunteli-
japalvelun päällikkö Kamolthip Prapungpong. 

Vuoden aikana siirsimme lähes kaikki toiminnot sähköisiksi, sillä koronapandemia vauhditti meitä di-
giloikkaan. Facebookin Sansa-yhteisö luotiin maaliskuun poikkeustilan aikana pikavauhtia vastaamaan 
seurakuntien työntekijöiden, vapaaehtoisten ja työn ystävien yhteydenpidon ja hartauden tarpeeseen. 
Koulutusbrändiksi luotu Lähetyskiihdyttämö siirtyi niin ikään etäkoulutukseksi, johon voitiin kätevästi 
osallistua eri puolilta Suomea Teams-sovelluksen avulla. 

4.1.1 Seurakuntayhteistyö haki uusia muotoja 

Koronapandemian aiheuttaman poikkeusajan vuoksi seurakuntavierailuja tehtiin hieman tavanomaista 
vähemmän, mutta virtuaalivierailujen määrä kasvoi merkittävästi. Vierailuja oli yhteensä 536. Fyysisillä 
ja virtuaalisilla seurakuntavierailuilla tavoitettiin yhteensä 25 482 henkilöä. Vierailuista yli puolet liittyi 
sisällöltään maahanmuuttajatyöhön. Työntekijöiden ja lähettien rinnalla vierailuja tekivät seniorityön-
tekijät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät sekä Sansa- ja Toivoa naisille -lähettiläät.  

Vuoden päättyessä yhteistyösopimuksia oli 215 kappaletta 179 seurakunnan tai kappeliseurakunnan 
sekä neljän järjestön kanssa. Viisi uutta yhteistyösopimusta astui voimaan ja 25 sopimusta päivitettiin 
tai muutettiin. Yhteisöjäseniksi liittyi neljä uutta seurakuntaa. Vuoden lopussa yhteisöjäseniä oli 92 kap-
paletta. 

Suomenkielisissä seurakunnissa vietettiin Sansan kolehtipyhää 8.3.2020. Kolehti kannettiin ”evankeli-
oimiseen median kautta aasialaisille”. Sansan ensimmäinen ruotsinkielinen kolehtipyhä Porvoon hiip-
pakunnassa oli 19.4.2020. Se kannettiin Toivoa naisille -työlle.  

Sansan rooli seurakuntien lähetystoimijoiden virtuaalisena varustajana vahvistui. Huhtikuussa käyn-
nistettiin seurakuntien lähetystyön toimijoille ja Sansan verkostoaktiiveille suunnatut virtuaaliset Lä-
hetyskiihdyttämö-koulutushetket (Teams). Sansa nyt -tiedote ilmestyi neljä kertaa, lisäksi koordinoitiin 
42 rukouskummijaksoa. Lady3R:n räpit saivat myönteisen vastaanoton erilaisissa ja eri-ikäisille suun-
natuissa tilanteissa. 
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4.1.2 Verkostotoiminta Sansa-yhteisön rakentajana 

Toimintavuosi oli verkostotoiminnassa innovatiivinen ja muutosten täyttämä. Poikkeusajan alettua pe-
rustettiin välittömästi 16.3.2020 kutsuryhmänä Facebookiin Sansa-yhteisö, johon liittyi nopeasti useita 
satoja jäseniä. 

Sansa-yhteisön tarkoituksena on kohdata, viestiä ja välittää toivon näköaloja sekä olla vuorovaikutuk-
sessa medialähetyksessä mukana olevien ja siitä kiinnostuneiden kanssa. Vuoden lopussa ryhmässä oli 
mukana 1500 jäsentä. Ryhmässä alettiin pitää aluksi kuusi kertaa, myöhemmin kaksi kertaa viikossa 
Sydänääniä-nimisiä hartauksia. Niitä pidettiin 129 kertaa. Katsojakertoja oli kaikkiaan 43 332. 

Hartaudet koettiin rohkaiseviksi viesteiksi korona-aikana, ja siksi heräsi toive saada niitä kirjallisessa 
muodossa. Sydänääniä korona-aikana toimitettiin syksyllä, ja se julkaistiin 8.12.2020. Kirja sisältää 32 
puheenvuoroa 27 henkilöltä, heidän joukossaan arkkipiispa Tapio Luoma. Kirja lähetettiin jouluterveh-
dyksenä kirkolliskokousedustajille, piispoille, kansainvälisen työn hiippakuntasihteereille ja kirkkohal-
lituksen ylimmille virkamiehille. Kirja oli Putiikin joulumyynnissä. 

Pienryhmien vetäjät muodostivat Sansan työn keskeisen vapaaehtoisresurssin. Vuoden lopussa toimi 
kaikkiaan 166 pienryhmää, joista 106 Toivoa naisille -ryhmiä ja 60 muita ryhmiä. Kuusi uutta Toivoa 
naisille -ryhmää syntyi korona-aikana, vaikka ei voitu kokoontua fyysisesti yhteen. Pienryhmätoiminta 
jäi maaliskuussa pääosin tauolle. Ryhmiä ohjeistettiin lahjoitustavoista poikkeusaikana. Piirien kanna-
tus pysyi kokoontumisrajoitusten aikana korkeana. 

4.1.3 Maahanmuuttajatyössä seurakuntien tukena 

Seniorityöntekijät Marja-Liisa ja David Ezzine jatkoivat arabiankielistä maahanmuuttajatyötä Suomessa. 
Henkilökohtaiset kohtaamiset olivat poikkeusajan vuoksi rajoitettuja. David Ezzine piti aiempaa enem-
män yhteyksiä maahanmuuttajiin muun muassa Skype- ja WhatsApp-sovellusten välityksellä. Hän piti 
arabiankielisiä kaste- ja rippikouluja, vieraili raamattupiireissä sekä opetti Raamattua ja kristinoppia 
eri yhteyksissä. Koulutuksia ja tilaisuuksia toteutettiin virtuaalisesti. Yhteensä tapaamisia ja vierailuja 
oli 311, joista runsaat 90 prosenttia virtuaalisia. David Ezzine tarjosi myös tulkkausapua. 

David Ezzine valmisti joka viikko arabiankielisen saarnan. Ne tallennettiin Sansan verkkosivuille ja 
SoundCloud-palveluun, missä ne olivat luettavissa ja kuunneltavissa. Saarnoja toimitettiin myös Poh-

jois-Afrikkaan, Lähi-itään ja Ranskaan. Saarnat lähetettiin suoraan noin 900 henkilölle Suomessa ja 

noin 300 henkilölle ulkomaille. 8.−13.3.2020 David oli Life Agapen studiolla 26:n puolen tunnin televi-

sio-ohjelman kuvauksissa. Raamatunopetusohjelmat tuotettiin SAT-7 Arabic -kanavalle. 

Nettisivu sansa.fi/hope palveli arabian- ja farsinkielisiä turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahan-
muuttajia tarjoamalla suoria linkkejä kristillisiin nettisisältöihin. Yhteistyö Tampereen Kalevan kirkon 
yhteydessä toimivan ja kaikille avoimen kulttuurien kohtaamispaikan Marhaban-keskuksen kanssa 
vahvistui. 

4.1.4 Toivoa naisille -rukoustyö 20 vuotta Suomessa 

Toivoa naisille -työn aloittamisesta Suomessa tuli kuluneeksi 20 vuotta. Poikkeusajasta johtuen juhla-
vuoden tapahtumia toteutettiin virtuaalisesti, siirrettiin tulevaisuuteen ja joitakin tapahtumia peruttiin. 
Yhteistyössä Porvoon suomalaisen seurakunnan kanssa järjestettiin alueellinen Tuhat ja yksi toivoa -
naistenpäivä 8.3. 

Piiritoiminnan jäätyä tauolle aloitettiin huhtikuussa virtuaaliset Toivoa naisille -piirit Facebookin sulje-
tussa Toivoa naisille -ryhmässä. 

Vuoden päätapahtuma, 20-vuotisjuhlakonferenssi Toivon säteitä, järjestettiin virtuaalisesti webinaa-
rina 14.11. yhdessä Pirkkalan seurakunnan kanssa. Videon välityksellä mukana oli Toivoa naisille -työn 
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kansainvälinen johtaja Peggy Banks. Suoratoistoa seurasi yli sata ihmistä ja tallennetta viikon aikana 
687. Webinaarilla oli vuoden päättyessä yli 800 katselukertaa. (Suluissa edellisten vuosien tunnuslu-
vut.) 

Toivoa naisille -lähettiläitä 20 (18, 2019). 

Toivoa naisille -ryhmiä 106 (100, 2019). 

Toivoa naisille Facebook-ryhmän jäsenet 359 (239, 2019). 

Seurakuntavierailut 42 (89, 2019). 

Yhteistyösopimukset 32 (31, 2019). 

toivoanaisille.fi-sivujen eri kävijät 3051, uusia kävijöitä 83,7 prosenttia. 

4.1.5 Sansa.fi/toivonverkko yhdisti Sansan sähköisen viestinnän 

Mediatoimitus osallistui monikanavaisesti Aasia elämään -vuositeeman toteuttamiseen. Sähköinen 
viestintä oli ollut valtavirtaa jo aikaisempina vuosina, mutta koronapandemian vuoksi siihen panostet-
tiin entistä enemmän. Mediatoimituksen ydinpalvelut esiteltiin koronasulun alettua maaliskuussa ko-
koomasivulla sansa.fi/toivonverkko. Uudelle sivulle oli koottu linkkejä Sansan tuottamiin mediasisältöi-
hin. Vuonna 2020 oli tarpeen uutisoida paitsi pandemian kotimaassa aiheuttamista muutoksista ja vir-
tuaalisista tapahtumista, myös siitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia pandemia toi ulkomaisille kump-
paneille. 

Sansa.fi-sivuston kävijämäärä kasvoi 18,3 prosenttia. Vuonna 2020 Sansan verkkosivuilla oli 84 669 kä-
vijää. Kaikista sivukäynneistä yli 54 prosenttia ohjautui rukousseinäsivuille. Vuoden aikana seinälle jä-
tettiin lähes 100 000 rukousaihetta. Sansan verkkosivuilla julkaistiin 104 ajankohtaisartikkelia ja 37 
blogikirjoitusta. Lisäksi Seurakuntalainen.fi-sivustolla julkaistiin 34 uutista ja 8 blogia. 

Sosiaalisen median kanavien seuraajamäärä olivat kasvussa. Instagramissa kasvua oli 33,5 prosenttia ja 
Twitterissä 15,9 prosenttia. Suurimman yleisön ja aktiivisimman toiminnan Facebookissa tykkääjien 
määrä kasvoi 8,5 prosenttia. Mediatoimitus päivitti Kirkko Suomessa -Instagram-tiliä viikon ajan kesä- 
ja lokakuussa, ja myös tämän kautta tavoitettiin uutta yleisöä. 

Medialähetystyöstä kertova Lähde-lehti ilmestyi neljä kertaa. Päätoimittajana oli toiminnanjohtaja Juha 
Auvinen kolmanteen lehteen asti, joka jälkeen päätoimittajuus siirtyi Arto Antturille. Lehti on jäsenille 
ja tilaajille ikkuna lähetystyön ja median maailmaan. 

4.1.6 Sähköinen varainhankinta kehittyi 

Sähköistä varainhankintaa ja muita uusia lahjoitustapoja kehitettiin vuoden aikana. Se tuotti tulosta.  
Keräystulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna yli 5 prosenttia. Sansalla oli vuoden 2020 aikana lähes 
4000 henkilölahjoittajaa, ja lahjoittajien määrä kasvoi peräti 15 prosenttia. Voimassa olevien kuukausi-
lahjoitussopimusten määrä kasvoi myös. Varainhankinnan tehostamistoimista huolimatta Sansan koko 
yksityinen lähetyskannatus laski hieman. Tulosta vahvistivat testamenttilahjoitukset. Myös Lähetys-
kauppa Putiikin tuotto ohjattiin työn tukemiseen. Putiikin kirjamyynti kasvoi ilahduttavasti ko-
ronavuonna. 

Varainhankinnalle haastavaa on se, että seurakuntaväki ikääntyy vauhdilla. Onnistuimme kuitenkin 
vuoden aikana saamaan runsaasti uusia lahjoittajia. Suuntaa on hyvä, vaikka euromääräinen keskilah-
joitussumma onkin hieman laskenut. 

Medialähetys Sanansaattajat, Radio Dei ja Kristityt yhdessä ry. toteuttivat tammikuussa Testamentti tu-
tuksi -tapahtuman ja loppuvuodesta saman aiheisen webinaarin. 
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Vuoden 2020 päättyessä Medialähetys Sanansaattajilla oli 205 varsinaista jäsentä, joista seurakuntajä-
seniä oli 92. Kannattavia jäseniä oli 754. 

4.1.7 Medialähetyspäivät, tapahtumat, järjestöyhteistyö ja verkostomatkat 

Medialähetyspäivät suunniteltiin pidettäväksi 16.–17.5. 2020 Seinäjoella yhdessä Seinäjoen seurakun-
nan kanssa teemalla Ollahan Herran hallus. Koronapandemian takia tapahtuma siirrettiin pidettäväksi 
28.–29.8.2021. 

Medialähetyspäivien yhteyteen suunniteltu seminaari siirrettiin syksyyn ja toteutettiin 9.10.2020 Mait-
ten ääriin asti! -lähetyswebinaarina. Siinä tarkasteltiin Sansan eläkkeelle jäävälle toiminnanjohtaja Juha 
Auviselle tärkeitä teemoja sekä peilattiin medialähetyksen nykytilannetta ja tulevaisuuden haasteita. 
Puheenvuoron käyttivät Jukka Kääriäinen ja piispa Kaisamari Hintikka (puheen luki piispan puolesta 
Mervi Viuhko). Ulkomaisista kumppaneista videotervehdykset esittivät George Philip (TWR-Intia), 
Panayiotis Keenan (SAT-7 Pars) sekä Takanori Nagakura ja Keiko Yoshizaki (FEBC-Japani). Webinaaria 
varten luotiin sansa.fi/tapahtumalive -sivu. Kertomusvuoden loppuun mennessä webinaaria oli kat-
sottu lähes 1300 kertaa. 

Uusheräyksen kanssa järjestettiin lähetystilaisuus 9.2. Helsingissä. Tuomasmessu järjestettiin Turussa 
23.2. yhteistyössä Suomen Liikemiesten Lähetysliiton (Missionmen) kanssa. Kemijärven seurakunnan 
kanssa raamattupäivät toteutettiin video-opetuksina. 

Mervi Viuhko piti 2.4. Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) virtuaalisesti toteuttamassa missiologisessa 
symposiumissa esitelmän Digitalisaatio ja kokonaisvaltaisuus lähetystyössä. KLK:n Facebook-sivuilla 
esitelmällä oli 2800 näyttöä ja siihen saatiin 96 kommenttia. Esitelmän keskeinen sisältö julkaistiin 
Lähde-lehdessä. 

Evankelisen lähetysyhdistyksen ja Hengen uudistus kirkossamme -järjestön kanssa jatkettiin yhteistyötä. 
Molempien järjestöjen toiminnanjohtajat pitivät muun muassa Sydänääniä-hartauksia. Kansan Raamat-
tuseuran kanssa yhteistyö jatkui Vivamon kurssikeskuksen ja Domini Life -sovelluksen merkeissä. 

Kaikki Sansan verkostomatkasuunnitelmat muuttuivat koronaepidemian vuoksi. Matkat siirrettiin 
myöhempään ajankohtaan ja matkojen markkinointi keskeytettiin. Intian seminaarimatkan suunnitel-
miin lisättiin Intia-aiheisen missiologisen symposiumin järjestäminen vuonna 2021. 
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5. Toiminnan edellytykset 

5.1 Henkilöstö Sansan moottorina 

Vuoden 2020 lopussa Sansan palveluksessa oli yhteensä 32 työntekijää (30 vuonna 2019), joista yhdek-
sän työntekijää toimi ulkomaantyössä lähetys- tai projektityöntekijänä. Lisäksi Sansan työyhteydessä 
toimi 14 seniorityöntekijää. 

Sansan hallitus antoi resurssityöryhmälle toimeksiannon kartoittaa Sansan avaintehtäviä viiden vuoden 
tähtäimellä. Työryhmä jätti hallitukselle loppuraporttinsa 8.5. 

Laadimme osana Sansan tulevaa strategiaa osaamisstrategian. Sitä valmisteltiin tekemällä henkilöstölle 
osaamiskysely sekä keskustelemalla siitä hallituksen ja johtoryhmän strategiapäivässä syksyllä. 

Työhyvinvointiryhmä kehitti työhyvinvointia. Työsuojelun toimintaohjelma laadittiin vuosille 2021–22. 

Koronapandemian myötä Sansan henkilöstö siirtyi tekemään pääosin etätyötä. Pandemia-aikaisen tur-
vallisuuden takaamiseksi laadittiin erityiset työskentely- ja turvallisuusohjeet. Henkilöstöä ohjeistettiin 
pitkin vuotta hyvän turvallisuuden takaamiseksi. Etätyö toi mukanaan henkistä kuormitusta ja haasteita 
ergonomiaan. Henkilöstön henkistä kuormitusta ja hyvää työergonomiaa on seurattu henkilökohtaisin 
keskusteluin ja kyselytutkimuksin. 

Koulutuksen painopistealueita ovat olleet muun muassa Sansan ulkomaantyö ja tuleva strategia 2021–
25, työhyvinvointi, viestinnän sävy ja globaali digitalisaatiokehitys. 

5.2 Edellytysten luominen 

Sansan varsinaista tehtävää, evankeliumin viemistä varten tarvitaan monenlaisia tukitoimintoja myös 
Suomessa. Sansan nelihenkinen (joulukuusta 2020 lähtien kolmihenkinen) talous- ja hallintotiimi hoiti 
talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä palvellen sekä Sansan henkilökuntaa että asiakkaita. Tiimin teh-
täviin kuuluivat esimerkiksi talouden suunnittelu ja seuranta, kirjanpito, maksuliikenteen hoito, palk-
kahallinto, rekisterin hoito, ICT-asiat ja kiinteistöasiat.  

Taloushallintoon liittyviä järjestelmäuudistuksia ei kertomusvuonna ollut tarpeen tehdä. Muutaman 
vuoden toiminnassa olleet Visman Fivaldi-taloushallinto-ohjelma ja Azetsin Navita-budjetointi- ja ra-
portointiohjelma sekä Tietopiiri Oy:n TP-Fons-asiakkuudenhallintaohjelma palvelivat hyvin taloutta, 
palkkahallintoa ja rekisterin ylläpitoa. ICT-kumppanina jatkoi Office Management. 
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6. Talous 

Vaikeasta koronavuodesta huolimatta lahjoitustulot 3 379 t€ kasvoivat vuonna 2020 hieman sekä bud-
jettiin että edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua budjettiin verrattuna oli 3,8 % ja edelliseen vuoteen 
verrattuna 7,3 %. Lahjoitustulot olivat 125 t€ budjetoitua suuremmat. 

6.1 Lähetyskannatus seurakunnista 

Seurakuntien kautta saatu lähetyskannatus 1 873 t€ kasvoi budjettiin verrattuna 5,8 % ja edelliseen 
vuoteen verrattuna 11,1 %. Seurakuntien lähetyskannatusta kasvattivat talousarvioavustukset 1 377 
t€, jotka nousivat peräti 10,9 % budjettiin verrattuna ja 19,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vapaaehtoinen seurakuntien kautta saatu lähetyskannatus 496 t€ laski 6,4 % budjettiin ja 7,7 % edelli-
seen vuoteen verrattuna.  Laskuun on varmasti vaikuttanut korona-ajan tuoma vaikeus vierailla seura-
kunnissa ja järjestää tapahtumia samalla tavalla kuin niin kutsuttuna normaalina aikana. Virallinen kirk-
kokolehti ehdittiin onneksi suurimmaksi osaksi kerätä vuoden alussa ennen kuin kokoontumisrajoitteet 
astuivat voimaan, joten kolehtitulot eivät olennaisesti vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. 

6.2 Lähetyskannatus yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä 

Yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saadut suorat lahjoitukset ilman testamenttilahjoituksia 1 311 t€ py-
syivät lähellä budjetoitua (-3 %) sekä edellisen vuoden (-1 %) tasoa. Keräyskampanjat tuottivat tulosta: 
tuotot kasvoivat 7,4 % budjetoidusta ja 9 % edellisvuodesta.  

Testamenttituottoja saatiin 195 t€. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 41,8 %. 

6.3 Kulut 

Kokonaiskulut netottamatta liiketoiminnan ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloja ja menoja olivat 
3 382 t€. Kokonaiskulut 3 382 t€ pysyivät täysin budjetoidussa menokehyksessä. Kokonaiskulut nousi-
vat edellisvuodesta 2,9 % eli 98 t€. Ulkomaisen työn kulut, 2 061 t€ olivat 1,8 % budjetoituja suuremmat 
ja kasvoivat 4,4 % edellisvuodesta. Kotimaassa tehtävän työn (suomenkielinen tavoittava työ, ulko-
maantyön tukitoiminnot kotimaassa ja yleishallinto) kulut olivat 1 195 t€, 6,5 % budjetoitua pienem-
mät, ja laskivat 1,7 % edellisvuodesta. 

Kulut jakaantuivat seuraavasti huomioiden liiketoiminnan ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotulos:  

Ulkomainen toiminta 63,2 % (61,3 %), tavoittava mediatyö 5,8 % (5,8 %), ulkomaisen työn tukitoiminta 
22,7 % (24,0 %) ja yleishallinto 8,3 % (8,9 %). 
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6.4 Tase ja toiminnan taloudellinen tulos 

Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 1 021 t€. Tilikaudelta tuli ylijäämää 151 t€. Pitkäaikaista vierasta 
pääomaa ei kertomusvuoden lopussa ollut. 

6.5 Tulevaisuuden näkymiä taloudesta  

Sansan talous ja toiminta on täysin sen varassa, miten sen kumppanit eli seurakunnat, erilaiset yhteisöt 
ja yksittäiset lahjoittajat haluavat tulevaisuudessa olla mukana Sansan tekemän mediatyön tukijoina eli 
kuinka arvokkaana ja tärkeänä he kokevat Sansan tekemän työn. 

Sansa suhtautuu luottavasti tulevaisuuteen. Uskomme ja rukoilemme, että kumppanit jatkavat edelleen 
lähetystyötä Sansan kautta ja että myös uudet tukijat löytävät tiensä Sansan työyhteyteen. 

Sansa pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan seuraamaan omaa toimintaympäristöään ja siinä tapahtuvia 
muutoksia ja ottamaan sen huomioon taloutensa ja toimintansa suunnittelussa. 

Lähivuosina Sansan tulopohjaa vahvistavat todennäköisesti aikaisempaa enemmän testamenttitulot. 
Toivomme myös, että seurakuntien Sansan lähetyskohteisiin myöntämät talousarviotuet kasvavat. 

Yksityisten lahjoittajien tukea halutaan kasvattaa varainhankinnan toimenpiteillä. Uskomme Sansan 
työn vaikutusten esillä pitämisen johtavan siihen, että uusia tukijoita saadaan mukaan Sansan kautta 
tehtävään lähetystyöhön. 
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7. Yhteenveto 

Jälleen voimme sanoa: ”Tähän asti on Herra auttanut” (1. Sam 7: 12). Pienestä, mutta sitoutuneesta ja 
evankeliumin levittämiselle palavasta nuorten joukosta vuonna 1973 alkanut työ on noussut merkittä-
väksi osaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon maailmanlaajuisen lähetystehtävän toteuttamista. 
Työn aloittanut sukupolvi elää vielä vahvasti mukana, mutta vastuu on siirtynyt uusille. Työnäyn jatku-
vuus ja uudistuminen ovat tässä muutoksessa avainasemassa. On pysyttävä vahvasti kiinni siinä, mikä 
ei muutu. Sanoma rististä on edelleen Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle ihmiselle. 

Samalla on rukoillen ja rohkeasti etsittävä uusia väyliä evankeliumille. Missä meitä erityisesti tarvitaan, 
jotta sanoma menee perille? Vuonna 2021 alkavan strategiakauden teemana on Katso ihmistä. Halu-
amme oppia katsomaan entistä paremmin ja tarkemmin – niin kuin Jumala meitä katsoo, rakastaen. 
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Liitteet 

Liite 1 Hankelista 

Hankelista 2020 

Nimi KUVAUS kielet kumppani 
Medialähetys-
työ Intiassa 

Intian vähemmistökielillä tuotetuista radio-ohjelmista osa on raama-

tunopetusta ja osa evankelioivia, uusia ihmisiä tavoittavia lyhyt- ja keski-

pitkillä aalloilla kuultavia ohjelmia. Niitä kuunnellaan pääasiassa maa-

seudulla. Ohjelmia voi kuunnella myös internetistä ja mobiilisovelluk-

sella. Ohjelmatuotannon ja -lähetysten lisäksi kuuntelijoihin ollaan aktii-

visesti yhteydessä viestien ja vierailujen muodossa. Toimittajat toimivat 

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. Niitä voi kuunnella myös mobii-
lisovelluksella. 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 kaapelitelevisiossa 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) 

 Kiinankielinen etäraamattukoulu (ent. Radioseminaari, Seminary on the 
Air) tarjoaa 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-Kambodza 

 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-
diossa sekä keskipitkillä aalloilla. 

indonesia 
jaava 

TWR-Indonesia 

    
 Rukoillaan yhdessä -radio-ohjelman tuotanto- ja lähetyskulut Balilla 

sekä mediakoulutusta FEBC:n radioasemien ohjelma-avustajille ja opis-
kelijoille teologisissa seminaareissa. 

indonesia Yaski 
Heartline FM 
FEBC-Indonesia 

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

indonesia FRR (First Response 
Radio) 
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Nimi KUVAUS kielet kumppani 
 Henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja pyhien kirjoitusten tutkimi-

seen perustuva evankelioimistyömuoto muslimimaailmassa. 
aasialainen 

kieli 

aasialainen yhteis-
työkumppani 

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 2018 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 

Caspari-keskuksen tuottama ja Sansan kustantama venäjänjuutalaisille 
suunnattu Raamattu-opetusohjelma oli nähtävissä Oasis-median nettisi-
vuilla. 
Margarita Kantor toimii Sansan kansallisena työntekijänä Caspari-kes-
kuksen työyhteydessä koordinoiden sapattikoulun opettajien verkko-
koulutusta. 

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 lyhyt-
aaltolähetykset ja muslimeille suunnattujen evankelioivien ohjelmien ly-
hytaaltolähetykset afarin, amharan ja oromon kielillä sekä jälkihoitotyö 
afarin kielellä. Eritrean ev.lut. kirkon tigrinjankielisten perheille ja nuo-
rille suunnattujen radio-ohjelmien lähetykset lyhytaalloilla. 
Fulfuldenkielisen Sawtu Linjiila -radiostudion työ Kamerunissa tavoittaa 
fulfuldea puhuvaa fulaniheimoa Länsi-Afrikassa. Ohjelmat lähetetään 
FM-aalloilla Kamerunissa ja Tšadissa ja hanketta johtaa Kamerunin lute-
rilaisen kirkon mediaosasto Luterilaisen maailmanliiton hankeohjauk-
sessa.  

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 

Prostituoiduille suunnattu kymmenosainen MP3-soittimilla jaettava Kät-
ketyt aarteet -audiosarja. Sarja on tuotettu kuudella Itä-Euroopan kie-
lellä ja jaetaan usean järjestön verkoston kautta. 

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

Sansan hallitus 2020 

Hoikkala Ville, asianajaja, Kerava 

Hurskainen Mikko, myyntipäällikkö, Hyvinkää 

Immonen-Räihä Pirjo, geriatrian dosentti, Kaarina (1. varajäsen) 

Jalonen Sami, toimitusjohtaja, Tuusula 

Lücke, Kati, filosofian ja uskonnon lehtori, Järvenpää 

Nieminen Anneli, diakoni, Oulu (2. varajäsen) 

Peltonen Susanna, erityisopettaja, Tammela 

Tepora Jarno (puheenjohtaja), siviilioikeuden professori, Vantaa 

 

Lähetys- ja projektityöntekijät 

Aasia 

da Silva, Miia, Toivoa naisille -työn koordinaattori, TWR-Eurooppa, Irlanti 

Kastepohja Ilkka, aluepäällikkö ja digitaalisen viestinnän asiantuntija, TWR-Aasia, Singapore  

Kastepohja Päivi, viestintäkoordinaattori, Singapore 

Murphy Eila, tutkija, FEBC International, Suomi 

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 

Rissanen Sirpa, viestintäkoordinaattori, Kypros  

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

Eurooppa 

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

 

Työntekijät kotimaassa 

Antturi Arto, toiminnanjohtaja, päätoimittaja  050 471 0078 

Auvinen Juha, Senior Advisor    

Hauta-aho Satu, verkostokoordinaattori    050 574 2855 

Heinomo Sami, graafinen suunnittelija (AD)   050 564 3512 
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Hyövälti Pirjo, kirjanpitäjä    050 564 3541 

Karonen Elina, RKK-toimittaja   050 534 5619 

Kauppinen Merja, mediatuottaja (toimivapaa)   

Keränen Marjaana, mediatoimittaja (toimivapaa)   

Laurell Sirpa, talouspäällikkö    050 564 3831 

Mikkola Helmi, toimistosihteeri   050 564 3511 

Niemenmaa, Viivi, mediatoimittaja   050 472 2337 

Ojala Kristiina, sidosryhmäpäällikkö, ulkomainen työ  050 597 8130 

Pakkanen Annaleena, tiedottaja   050 437 2155 

Pihlajamaa Marko, henkilöstöjohtaja   050 572 3858 

Rasi Tea, yhteyspäällikkö    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 

Uusikylä, Elina, mediatoimittaja   050 453 4700 

Viuhko Mervi, verkostotoiminnan johtaja    050 551 6180 

Vuorela Anitta, kumppanuuspäällikkö 

 

sähköpostit etunimi.sukunimi@sansa.fi 
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Liite 3 Sansan seurakuntajäsenet 2020 lopussa 

Akaan seurakunta 

Alavan seurakunta 

Alavuden seurakunta 

Anjalankosken seurakunta 

Espoon tuomiokirkkoseurakunta 

Espoonlahden seurakunta 

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 

Keski-Porin seurakunta 

Kirkkonummen suom. srk 

Kokkolan suom. seurakunta 

Korson seurakunta 

Kotka-Kymin seurakunta 

Kouvolan seurakunta 

Kuhmon seurakunta 
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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 



31 
 

 

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 eteläinen seurakunta 

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta 

Tapiolan seurakunta 

Tikkurilan seurakunta 

Toholammin seurakunta 

Toivakan seurakunta 

Turun Martinseurakunta 

Turun tuomiokirkkoseurakunta 

Vaara-Karjalan seurakunta 

Vehmaan seurakunta 

Vihdin seurakunta 

Virtain seurakunta 

Vuosaaren seurakunta 

Ylivieskan seurakunta 

Ylöjärven seurakunta 

 

Yhteensä 92 


