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1. YLEISKATSAUS VUOTEEN 2022 

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja tulevaisuuden ennakointi on tullut entistä vaikeam-

maksi. Siksi Sansan suunta ja strategia eivät perustu ennusteisiin, vaan kutsumukseemme ja pe-

rustehtävään. Jokaiseen suunnitelmaan liitämme varauksen: jos Herra suo. Niin myös tähän toi-

mintasuunnitelmaan. Haluammehan olla osa Jumalan missiota tässä maailmassa. 

”Kutsumuksemme on elää Jeesuksen seuraajina ja välittää tämä sama kutsu mahdollisimman mo-

nelle. - - Tehtävämme on viedä hyvä sanoma Jeesuksesta median ja kumppanien välityksellä sinne, 

missä meitä eniten tarvitaan. - - Strategian tarkoituksena on auttaa meitä pysymään uskollisena 

kutsumuksellemme ja toteuttamaan perustehtäväämme niin, että saavutamme tavoitteemme.” 

(Katso ihmistä - Sansan suunta 2025) 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on laadittu kutsumuksen ja perustehtävän näkökulmasta. 

Strategiassa määritellyt painopisteet, vaikuttavuus, kasvu ja osaaminen, toimivat meitä ohjaavina 

apuneuvoina. 

Rukous, rohkeus ja rakkaus määriteltiin Sansan työn tukipilareiksi jo toiminnan alkuaikoina. Tu-

keudumme edelleen samoihin voiman lähteisiin. Tarvitsemme erityisesti rukousta juuri nyt, kun 

varaudumme työntekijäjoukon uudistumiseen ja kohdennamme ulkomaista työtämme uudelleen. 

Siksi nimeämme vuoden 2022 rukouksen vuodeksi teemalla Näkymätön yhteys. 

Kesäkuussa 2022 alkaa Sansan viideskymmenes toimintavuosi. Historiatyöryhmä kokoaa parhail-

laan aineistoa, joka on tarkoitus julkaista kirjana ja sähköisesti, kun puoli vuosisataa täyttyy 

vuonna 2023. Jos Herra suo, juhlavuotta vietetään teemalla Rohkeus. 

Strategiset hankkeet 

Strategiamme tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä kohdentaa kasvava resurssimme sinne, 

missä sillä on suurin vaikutus. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän on tutkittava vaikuttavuutta, an-

nettava mahdollisuus kasvulle ja kehitettävä osaamistamme. Vaikuttavuus ja kasvu kohdentuvat 

selkeästi: ensin mainittu globaaliin lähetystyöhön, jälkimmäinen tukitoimintoihin eli työhön koti-

maassa. Osaaminen kulkee näiden rinnalla niitä tukien. 

Kokonaiskirkollinen ja ekumeeninen toiminta 

Sansa ei ole olemassa itseään varten. Se on yksi niistä kanavista, joiden kautta Jumalan missio ja 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien lähetystyö toteutuu. Työskentelemme 

yhteistyössä Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa ja tuomme aktiivisen panoksemme Kirkon lä-

hetystyön toimikuntaan. Ylläpidämme läheisiä suhteita muihin lähetysjärjestöihin myös Suomen 

lähetysneuvoston jäsenjärjestönä ja etsimme hyödyllisiä yhteistyötapoja. 

Sansa seuraa aktiivisesti kansainvälistä missiologista keskustelua muun muassa siksi, että lähetys-

työtä tekevät yhä enemmän Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kirkot ja kristityt. Osallis-

tumme Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokoukseen Saksan Karlsruhessa syyskuun alussa. Heti 

yleiskokouksen jälkeen 23.9.2022 järjestämme Helsingin hiippakunnan lähetysseminaarin osana 

Porvoon medialähetyspäiviä. 

Marraskuussa 2022 valitaan seurakuntiin uudet luottamushenkilöt. Valinnoilla voi olla vaikutuksia 

seurakuntien lähetystyölle osoittamaan rahoitukseen. Rukoilemme kirkolle vastuullisia ja evanke-

liumin sanomalle palavia päättäjiä. 
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2. MEDIALÄHETYSTYÖ MAAILMALLA 

Sansan työ maailmalla painottuu niin kutsuttuun 10/40-ikkunaan eli 10. ja 40. leveyspiirin väli-
selle kaistaleelle, joka ulottuu Pohjois-Afrikasta Itä- ja Kaakkois-Aasian saarille. Kristityt ovat tällä 
alueella vähemmistö, monin paikoin häviävän pieni vähemmistö. Islam ja hindulaisuus ovat alueen 
valtauskontoja. Uskonnot ylipäänsä ovat tärkeä osa alueen maiden kulttuuria ja identiteettiä; 
kaikki suuret maailmanuskonnot ovat lähtöisin tuolta alueelta. Väestöennusteiden mukaan musli-
mien ja hindujen osuus väestöstä kasvaa entisestään. Samaan aikaan köyhyys vähenee, ihmisten 
koulutustaso nousee, kaupungistuminen etenee ja sähköinen media kehittyy huimaa vauhtia. Van-
hat totuudet eivät enää pidä paikkaansa. Moni nuori on pettynyt uskonnolliseen fanatismiin ja etsii 
vaihtoehtoja. Evankeliumi Jeesuksesta kiinnostaa uudella tavalla. Sielläkin, missä valtiojohtoinen 
valvonta on tiukkaa, sähköinen media avaa kanavat maailmalle. Myös kristittyjen määrän ennus-
tetaan kasvavan tuolla alueella. Kiinassa kristinuskon arvioidaan olevan nopeimmin kasvava us-
konto. 

2.1. Missä meitä tarvitaan eniten? 

Lähetystyön haasteet ovat suuria ja Jumalan mahdollisuudet vielä suurempia. Missä meitä tarvi-
taan eniten? Missä työmme tuo eniten lisäarvoa Jumalan valtakuntaan? Missä panokset muuntu-
vat aikaansaannoksiksi ja vaikutuksiksi? Strategiakaudella 2021–2025 haluamme entistä parem-
min paneutua työmme vaikuttavuuteen.  

Edellisellä strategiakaudella panostimme digitaalisen median ja mobiiliteknologian hyödyntämi-
seen, kumppanien voimavarojen vahvistamiseen sekä verkostoitumiseen. Uudessa strategiassa 
digitaalisen median ja mobiiliteknologian tarjoamaa analytiikkaa hyödynnetään työn vaikuttavuu-
den mittaamisessa. 

2.2. Strateginen hanke: vaikuttavuuden arviointi 

Toteutamme vaikuttavuuden arvioinnin yhdessä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa vah-

vistaen heidän resurssejaan. Joissakin tilanteissa kumppani tarvitsee paikallisia verkostoja toi-

mintansa vaikutusten arviointiin, esim. paikallisia tilastoja tutkimalla tai omaa tutkimusta ja kar-

toitusta tekemällä. Joissakin tilanteissa kumppani voi tarvita osaamisen vahvistamista tai työka-

lujen hankkimista. 

Tehtävämme on viedä hyvä sanoma Jeesuksesta median ja kumppaneiden välityksellä sinne, 

missä meitä eniten tarvitaan. Vaikuttavuusarvioinnit toivottavasti paljastavat evankeliumille otol-

lisia alueita, joiden saavuttamisessa media on ainutlaatuinen väline. 

Vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvan seurannan (monitorointi) ja yksittäisten arviointiprojektien 

(evaluaatiot) avulla. Jatkuva seuranta tarkoittaa kumppanin säännöllistä ja toistuvaa seurantatie-

don keruuta ja analysointia. Arviointiprojektit ovat kunakin vuonna erikseen rahoitettavia, tasa-

puolisesti eri kumppaneille kohdennettuja määrällisiä tai laadullisia tutkimushankkeita. 

Vaikuttavuushankkeen eteneminen 

Loppuvuoden 2021 aikana Sansan aluepäälliköt kartoittavat kumppaneiden käsityksiä työn tavoit-
teista, odotettavissa olevista aikaansaannoksista sekä tiedonkeruusta vaikuttavuuden mittaa-
miseksi. Vuoden 2022 alussa meillä on käsitys kunkin kumppanin nykytilanteesta ja tavoitteista 
ja voimme määritellä, miten kunkin kumppanin kohdalla vaikuttavuutta mitataan. Lisäksi meillä on 
käsitys heidän mahdollisista vaikutusten arvioinnin kehittämistarpeistaan. 
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Vuonna 2022 nykytilan arvioinnin jälkeen määrittelemme vaikuttavuuden mittaamisen toiminta-
tasot ja mittarit yhdessä kumppaneiden kanssa. Teknologian nopeassa muutoksessa mittarit ke-
hittyvät koko ajan, minkä vuoksi oleellisin huomio tulee olemaan siinä, mitä kumppani haluaa 
saada aikaiseksi. Tämän jälkeen on mahdollista päättää, mikä on relevanttia vaikutuksen mittaa-
mista. Mittarit eivät ole itsetarkoitus; siksi vain oleelliset mittarit valitaan ja varmistetaan prosessi, 
jossa mittareita käytetään. 

Mikäli tarvetta ilmenee seurannan, arvioinnin ja tiedonkeruun tiimoilta, Sansa ja kumppanit sopi-
vat tukitoimia (koulutusta, välineitä) kumppanin osaamisen kasvattamiseksi. Pääasia on, että stra-
tegiakauden aikana kukin kumppani kehittyy työn vaikuttavuuden arvioinnissa. 

Vuonna 2023 testaamme ja arvioimme vaikuttavuuden toimintatasot kumppaneittain. Kotimaan 
työssä tarkkailemme, miten vaikuttavuuden seuranta ja kohdennetut tutkimukset parhaiten vies-
titään seurakuntiin ja sidosryhmiin. 

 

 

Kaavio 1. Vaikuttavuushankkeen eteneminen vuosina 2021–2024 

 

Tavoitteenamme on, että vuonna 2024 jatkuva työn ja toiminnan seuranta toimii kumppaneittain 
ja Sansa saa säännöllisesti tietoa työn vaikutuksista. Pyrimme siihen, että kumppanit toteuttavat 
itsenäisesti seurantaa ja laativat vuosittain kukin yhden tutkimusprojektin vaikutusten todentami-
seen. 

2.3. Ulkomaisen työn rakenne 

Sansan tekemä medialähetystyö toteutuu hankkeina, joita tuemme joko suoraan tai kansainväli-
sen yhteistyökumppanin kautta, sekä lähettämällä lähetystyöntekijöitä ja maksamalla kansallisten 
työntekijöiden palkkoja. Lähettien ja kansallisten työntekijöiden osuus yhteensä ulkomaantyön 
kaikista kuluista on noin 29 prosenttia. 

Tärkeimmät kansainväliset kumppanimme ovat TWR (Trans World Radio), FEBC (Far East Broadcas-
ting Company), SAT-7 satelliittitelevisioyhtiö sekä Luterilainen maailmanliitto (Lutheran World Fe-
deration, LWF) ja paikalliset luterilaiset kirkot. Yhteistyömme OM:n (Operation Mobilisation) 

2021
•kumppaneiden tavoitteiden, vaikuttavuuskäsitysten ja seurantatoimintojen kartoittaminen

2022

•vaikuttavuuden mittaamisen toimintatasojen määrittäminen kumppaneittain yhdessä heidän 
kanssaan, mahdolliset tukitoimet

•kodennetut tutkimusprojektit

2023

•vaikuttavuuden toimintatasojen testaaminen, 

•tuloksien viestintä kumppanilta Sansalle ja Sansalta seurakunnille ja sidosryhmille

•kohdennetut tutkimusprojektit

2024

•jatkuva seuranta toimii

•kumppanit itseohjautuvia

•kohdennetut tutkimusprojektit
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kanssa jatkuu ja kehittyy mediastrategian alalla. Lisäksi teemme yhteistyötä useiden pienempien 
alueellisten kumppaneiden kanssa. 

Olemme jakaneet työmme alueittain. Intia on yksittäisenä maana suurin työalueemme. Aasialla 
tarkoitamme Intian itäpuolisia alueita eli Itä- ja Kaakkois-Aasiaa. Lähi-itä pitää sisällään myös Poh-
jois-Afrikan sekä Keski-Aasian. Eurooppa ja (Saharan eteläpuolinen) Afrikka muodostavat omat 
alueensa. Alueellisten hankkeiden lisäksi tuemme joitakin aluerajat ylittäviä, globaaleja hankkeita. 

Työ rahoitetaan seurakuntien talousarviotuella, seurakuntien muulla varainhankinnalla sekä yksi-
tyisillä lahjoituksilla. 

 

2.3.1. Intia 

Suurin osa Sansan tuesta Intiaan suuntautuu TWR-Intian kautta Toivoa naisille -ohjelmiin ja pien-
ten kieliryhmien radiotyöhön. TWR-Intian tavoitteena on siirtää Toivoa naisille -ohjelmat radiosta 

Intia
17 %

Aasia
29 %

Lähi-itä
29 %

Afrikka
5 %

Eurooppa
10 %

Globaali
10 %

Budjetoidun tuen jakaantuminen 
alueittain 2022

TWR
27 %

SAT-7
15 %

FEBC
11 %

LWF
3 %

Kroatia
5 %

Lähetit
25 %

Muut kumppanit ja 
menot 14 %

Budjetoidun tuen jakautuminen 
kumppaneittain 2022
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televisioon. Hindinkielinen ohjelma siirtyi televisioon 2021, ja vuonna 2022 myös gujaratinkieli-
set ohjelmat siirtyvät radiosta televisioon. 

Sansan tukema radiotyö jatkuu niiden kymmenen kieliryhmän alueilla, joilla on vielä radion kuun-
telijoita. Samanaikaisesti ohjelmat ovat saatavilla sähköisesti kaikilla yleisölle sopivilla tavoilla. 
Ohjelmat ovat kuunneltavissa ja ladattavissa internetsivuilta, ja niitä jaetaan muistikorteilla ja 
muistitikuilla. Näillä tavoilla tavoittelemme tämän hetken parasta vaikuttavuutta Intiassa. 

Intian luterilaisten kirkkojen (United Lutheran Churches of India, UELCI) kanssa Sansan yhteistyö 
jatkuu koulutusohjelmassa, jossa luterilaiset kirkot oppivat viestimään yhteiskunnassa ja jaka-
maan evankeliumia Intian tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Senior Advisor Timo Reuhkala vastaa Intian hankkeista. Vuoden 2022 aikana tutkimme mahdolli-
suutta palkata kansallinen työntekijä koordinoimaan Sansan hankkeita Intiassa ja raportoimaan 
niistä. 

Sansalla on seurakuntien, kappeliseurakuntien ja järjestöjen kanssa 68 yhteistyösopimusta, joiden 
kohteena on työ Intiassa.  

2.3.2. Aasia 

Sansan työ Itä- ja Kaakkois-Aasiassa jakautuu kolmeen pääkehitysteemaan. Aasialaisten kumppa-
neiden kanssa arvioimme yhteistyön ja ohjelmasisältöjen mediavaikutuksia. Toiseksi jatkamme 
kesken jääneiden mediakoulutushankkeiden loppuunsaattamista ja siitä seuranneen toiminnan 
tukemista. Kolmanneksi jatkamme kumppaneiden mediatoimintojen tukemista sekä edistämme 
heidän hallintonsa ja osaamisensa vahvistamista. 

Kambodžassa menetettiin kokonainen sukupolvi 1970-luvulla Pol Potin kommunistivuosien seu-
rauksena. Samalla katosivat ymmärrys ja esikuvat esimerkiksi perheen hoitamisesta ja avioliitosta. 
Siksi Sansa tukee yhteistyöllä viikoittain kolmea perheteemaista radio-ohjelmaa, jotka radioidaan 
FEBC-Kambodžan paikallisradion kautta. Ohjelmien lisäksi järjestetään useita avioliittoseminaa-
reja eri puolilla maata. 

Kiina on maailman väkirikkain maa. Viranomaiset ovat kiristäneet entisestään kaikkea uskonnolli-
sen toiminnan valvontaa, ja siksi he ovat sulkeneet kiihtyvällä tahdilla haitalliseksi luokittelemiaan 
kristittyjen digitaalisen median alustoja. Sansan yhteistyökumppaneiden avoinna olevat digitaali-
set kanavat ovat ruuhkautuneet ohjelmasisältöjen latausmääristä. Työmahdollisuuksien muuttu-
misen vuoksi toimintavuonna tehdään työmetodien perusteellinen uudelleenarvio. 

Indonesiassa jatkuu luterilaisen kirkon pastoreiden ja teologian opiskelijoiden radiotoimittajaval-
miuksien varustaminen ja opettaminen virtuaalikoulutuksena. Sansa tukee yhteistyöllä myös kris-
tillistä paikallisradiotyötä Balilla. Radioasema sijaitsee maaseudulla 50 minuutin ajomatkan 
päässä saaren pääkaupungista. 

Sansa ohjaa tukea myös Indonesian kriisiradiotiimien First Response Radio (FRR) peruskoulutta-
miseen ja toimintavalmiuden ylläpitämiseen. Koulutuksella taataan radiotiimeille valmius nope-
aan toimintaan sekä tilapäisen radioaseman pystyttämiseen luonnonkatastrofin tai maanjärjestyk-
sen sattuessa. First Response Radio toimii läheisessä yhteistyössä Indonesian viranomaisten ja 
kansainvälisten avustusjärjestöjen kanssa. 

Thaimaassa Sansa jatkaa Thaimaan luterilaisen kirkon lua-vähemmistökieliryhmälle tehtävien oh-
jelmien koulutustukea. Tämän lisäksi kustannetaan FEBC-Thaimaan (Far East Broadcasting Com-
pany) tuottamaa thainkielisiä Sydänystävä-ohjelmaa, joka radioidaan 12 paikallisradioaseman 
kautta. Uskosta kiinnostuneet buddhalaistaustaiset kuuntelijat ohjataan paikallisseurakuntaan tai 
kristinuskon kirjekurssille. Vuoden 2021 lopulla raamattukirjekurssilla opiskelee 1240 opiskelijaa. 
Toimintavuonna 2022 FEBC-Thaimaa testaa thainkielisen interaktiivisen LINE-pikaviestiohjelman 
soveltuvuutta kristinuskon perusteiden opettamiseen virtuaalisena opintopiirinä. 
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Japanin 128 miljoonasta asukkaasta alle yksi prosentti on kristittyjä. Japanissa jatkuu edelleen 
Keikon kirjalaatikko -ohjelma neljänä päivänä viikossa. Juontaja on järjestön eläkkeellä oleva joh-
taja Keiko Yoshizaki. Vuoden aikana näitä sielunhoidollisia ohjelmia välitetään myös sosiaalisen 
median kanavilla uusien kuuntelijaryhmien tavoittamiseksi. 

Aluepäällikkö Ilkka Kastepohja jatkaa lähetystyöntekijänä Aasiassa siten, että hänen asemapaik-
kansa on Suomessa. Mediatutkija Eila Murphy toimii lähetystyöntekijänä FEBC:n työyhteydessä. 

Sansalla on seurakuntien tai kappeliseurakuntien kanssa 42 yhteistyösopimusta, joiden kohteena 
on työ Aasiassa.  

2.3.3. Lähi-itä 

Sansan työn painopiste Lähi-idässä on kumppanuus SAT-7-televisioyhtiön kanssa. Rajoitetun va-
pauden maissa satelliittitelevision käyttöä on vaikea valvoa, ja se on Lähi-idässä edelleen käyte-
tyin media. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen haasteina ovat nuori väestö, konfliktit, ilmaston-
muutos, poliittinen ja taloudellinen epävakaus sekä kristittyjen maastamuutto. Näköalattomuus, 
maiden sisäinen pakolaisuus ja yhteiskunnalliset arvotyhjiöt haastavat tavoittamaan erityisesti 
nuoria. Ohjelmasisällöt nostavat esille usein vaiettuja asioita naisten, vammaisten ja pakolaisten 
asemasta. Ne välittävät suljettuihin koteihin toivoa, erilaisuuden ymmärtämistä ja viestiä Jumalan 
kokonaisvaltaisesta rakkaudesta. 

Työ toteutuu ekumeenisesti paikallisia kristillisiä kirkkoja tukien. Sansa tukee SAT-7:n neljällä ka-
navalla arabian-, persian- ja turkinkielisiä evankelioivia, sosiaalisia sekä opetuksellisia ohjelmasi-
sältöjä, pakolaisia ja lukutaidottomia unohtamatta. Ohjelmat ja ohjelmaseuranta tehdään paikal-
listen toimesta paikalliselle yleisölle kulttuurikonteksti huomioiden. Tuemme kahta kansallista 
työntekijää: Maroun Rachedia Libanonissa sekä Parastoo Poortaheria Kyproksella. Haluamme roh-
kaista digitaalisten mahdollisuuksien, katsojaseurannan sekä online-sisältöjen ja alustojen kehit-
tämistä edelleen erityisesti nuoren sukupolven tavoittamiseksi. 

Mikael Tunérin tuottamat farsin-, tadžikin- ja darinkieliset ohjelmat saavuttavat katsojia erityisesti 
Iranin, Tadžikistanin sekä Afganistanin alueilla. Darinkieliset ohjelmat ovat näkymättömän yhtey-
den ja toivon tuojia erityisesti naisille ja kristityille Afganistanin sekavassa nykytilanteessa. 

David Ezzinen Pohjois-Afrikan kristityille arabeille suunnattu evankelioiva televisio-ohjelma pal-
velee SAT-7 Plus -sovelluksen kautta myös Suomessa asuvia arabiankielisiä maahanmuuttajia. 

SAT-7-kanavien katsojia on tutkitusti ainakin 25 miljoonaa ja potentiaalina on jopa 400 miljoonaa. 
SAT-7 Plus -sovelluksella ohjelmia seurataan ympäri maailman.  

53 seurakuntaa, kappeliseurakuntaa tai järjestöä tukee SAT-7:n ohjelmatoimintaa Sansan yhteis-
työsopimuksen välityksellä. Tähän sisältyvät myös Mikael Tunérin ja Lähi-idän aluepäällikön Sirpa 
Rissasen työtä tukevat sopimukset. 

Israel 

Sansa tukee Israelissa Caspari-keskuksen tuottamaa sapattikoulun opettajien verkkokurssia.  Verk-
kokurssista vastaava koordinaattori Margarita Kantor on Sansan kansallinen työntekijä. Toiminta-
vuonna kartoitamme työn vaikutuksia ja olemme avoimia uusille mahdollisuuksille. Israelissa teh-
tävä työ kuuluu Sirpa Rissasen vastuualueeseen. 

Kolme seurakuntaa tukee Sansan kautta työtä Israelissa. 

2.3.4. Afrikka 

Sansa tukee Afrikassa mediatyötä niillä alueilla, missä kristinuskon osuus on alle 50 %. Toiminta 
painottuu Eritreaan, Etiopiaan ja Länsi-Afrikkaan. 
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Länsi-Afrikan hanke toteutetaan Kamerunista käsin. Sillä tavoitetaan fulfuldea puhuvia paimento-
laisia. Ohjelman toteuttaa Kamerunin luterilaisen kirkon studio Luterilaisen maailmanliiton joh-
dossa. 

Etiopiassa suurin osa ohjelmista menee afar-kieltä puhuvien tavoittamiseen Etiopian pohjois-
osassa. Ohjelman toteuttaa Mekane Yesus -kirkon viestintäosasto. 

Eritrean tigrinjankielisen ohjelman tekee Eritrean luterilaisen kirkon viestintä yhteistyössä TWR-
Afrikan kanssa.  

Henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa toimii Etiopian ja Eritrean aluevastaavana. 

Yhdeksän seurakuntaa tai kappeliseurakuntaa tukee Sansan kautta medialähetystyötä Afrikassa. 

2.3.5. Eurooppa 

Kroatia 

Sansa on tehnyt työtä Kroatiassa järjestön perustamisesta alkaen. Vuonna 2022 Sansan tuki Kroa-
tian evankeliselle kirkolle jakautuu kirkon media- ja nuorisotyöhön osoitettuun tukeen sekä palk-
kakuluihin. Kutinan seurakunnan kirkkoherrana toimiva Elina Braz de Almeida on Sansan lähetys-
työntekijä. Sansan kansallinen työntekijä Nenad (Neno) Hadžihajdić toimii kirkon mediatyössä. 
Vuoden 2022 aikana tutkimme, miten brasilialaisen presbyteerikirkon lähetystyön pohjalta synty-
nyt mutta Kroatian kirkon nuorisotyöhön integroitunut M18-tanssiryhmä tulee nähdä osana San-
san tukemaa toimintaa.  

Sansalla on 12 seurakunnan tai kappeliseurakunnan kanssa yhteistyösopimukset, joiden kohteena 
on työ Kroatiassa. Timo Reuhkala vastaa Kroatian työalueesta. 

Venäjä 

Venäjällä Sansa jatkaa yhteistyötä Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja tukee sen kahta 
Karjalassa tuottamaa ohjelmaa Venäjän valtion televisioon. Nämä suomenkieliset ohjelmat teksti-
tetään venäjäksi ja lähetetään vähemmistökielten ohjelmablokissa. Inkerin kirkon Karjalan rovas-
tikunnan tiedottaja Oksana Dyba on Sansan kansallinen työntekijä, ja hän koordinoi tv-työtä. Sansa 
tukee myös Inkerin kirkon viestintäosaston työntekijöiden palkkakuluja Pietarissa.  

Tuemme uutena avauksena myös FEBC-Venäjän tavoittavaa työtä sosiaalisessa mediassa. Vaikka 
venäläisistä suurin osa laskee itsensä kristityiksi, vain noin 1–4 % käy säännöllisesti kirkossa, eikä 
kristinuskon perusteita tunneta hyvin. FEBC-Venäjän työntekijöiden ja vapaaehtoisten tuottamilla 
YouTuben Shorts-videoformaattiin sopivilla lyhyillä videoilla on tarkoitus puhutella sosiaalisessa 
mediassa aktiivista nuorta yleisöä. Videot käsittelevät ajankohtaisia aiheita ja nuoria aikuisia kiin-
nostavia kysymyksiä kristillisestä näkökulmasta sekä esittelevät kristinuskon perusteita. Odotus 
videoiden katselukerroista on 2,5 miljoonaa, mikä tarkoittaa noin 2 miljoonaa eri katsojaa. FEBC-
Venäjä jakaa videoita sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Vkontakte, Instagram, TikTok). Työ-
tekijät ja vapaaehtoiset vastaavat aktiivisesti videoiden kommentoijille. 

Työtä Venäjällä tukee 4 seurakuntaa Sansan yhteistyösopimuksen välityksellä. Globaalin lähetys-
työn koordinaattori Helmi Mikkola toimii Venäjän aluevastaavana. 

2.4. Globaalit hankkeet 

2.4.1. Toivoa naisille -työ 

Toivoa naisille -työssä (TN, engl. TWR Women of Hope) yhdistyvät tietoisuuden lisääminen maail-
man naisten tilanteesta sekä evankeliumin sanoman vieminen naisten ulottuville median keinoin 
heidän omalla kielellään. Kulttuurinormit sulkevat naiset monissa maissa koteihinsa. Ihmiskaupan 
uhreiksi tai prostituutioon alistetut naiset on kasvatettu uskomaan, että he ovat naisina vähem-
piarvoisia. Tutkitusti he ovat avoimia uskonnolle. TN-työllä on rooli näiden naisten 
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omanarvontunnon kohottamisessa ja toivon tuojana – nähdä hunnun takana ihminen. Ohjelmat 
rohkaisevat kuulijoita hakeutumaan pienryhmätoimintaan paikalliset tilanteet ja turvallisuus huo-
mioiden. Sosiaaliset ohjelmat yhdistettynä hengelliseen sisältöön tähtäävät naisten elämän koko-
naisvaltaiseen paranemiseen. 

TN-työ on TWR:n toimintaa. Sansan lähetystyöntekijä Miia da Silva toimii Toivoa naisille -työn TWR-
Euroopan sekä Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan (CAMENA-alue) koordinaattorina asema-
paikkanaan Irlanti. Sansa jatkaa TN-työn tukemista Intiassa, Indonesiassa, Kambodžassa, Turkissa 
ja Keski-Aasiassa. Tuemme paikallisen TN-koordinaattorin työtä Kambodžassa, arabiankielistä kan-
sallista työntekijää ja Kätketyt aarteet -ohjelmakokonaisuutta. Rohkaisemme yhteistyökumppa-
neita toimimaan rohkeasti myös sosiaalisessa mediassa ja panostamme työn vaikutusten analy-
sointiin. Vahvistamme olemassa olevia hankkeita ja tuemme paikallisia yhteistyökumppaneita tar-
vittaessa evaluointikoulutuksen osalta. 

Strategian mukaisesti laajennamme verkostojamme ja suuntaamme työmme erityisen vähän ta-
voitettujen ihmisryhmien pariin. Aloitamme kaksi uutta hanketta: kurmandžinkielisellä Turkin kur-
dialueella sekä turkinkielisellä Pohjois-Kyproksella. Turkin maaseudulla elävät kurdit ovat hyljek-
sittyjä, ja erityisesti naisten asema on heikko. Samoin on Pohjois-Kyproksen turkinkielisellä alu-
eella. Muita kristillisiä mediatoimijoita ei näiden naisten parissa ole. Ohjelmien tuotanto, vaiku-
tuksien seuranta, kuuntelijapalautteet, raportointi sekä jälkihuolto ovat paikallisissa käsissä. Sansa 
on mukana työn vaikuttavuuden ja seurannan kehittämisessä kumppania tukien ja tarvittaessa 
kouluttaen. Nämä uudet hankkeet antavat mahdollisuuden seurata työn vaikutuksia alusta saakka 
ja asettaa toiminnalle standardit. 

Hyödynnämme median mahdollisuudet työssä entistä tehokkaammin. Viestimme monikanavai-
sesti TN-työn tunnettuuden lisäämiseksi ja suuren yleisön tavoittamiseksi. Kasvatamme työn ver-
kostoa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Rukoilevien ja työtä tukevien kannattajien ja Toivoa 
naisille -lähettiläiden verkosto kasvaa, kun pienryhmiä tulee lisää. 

Sirpa Rissanen vastaa Sansan tuesta Toivoa naisille -ohjelmille globaalisti.  

2.4.2. Media Works 

Operaatio Mobilisaatio (OM) on yli 3500 työntekijän maailmanlaajuinen lähetysjärjestö. Itävallasta 
käsin toimiva yksikkö Media Works (entinen OM EAST) auttaa globaalisti paikallisia kristillisiä toi-
mijoita kehittämään strategiaansa ja luomaan kontekstualisoituja sisältöjä. Digitaalisilla jakeluka-
navilla ne vievät sanomaa Jeesuksesta omissa yhteisöissään. Jari Vähäsarja jää vuoden 2022 
alussa eläkkeelle digitaalisen median projektipäällikön tehtävästä. Erja Tillgrenin lähettäminen 
Media Worksin työyhteyteen mediastrategiksi Wieniin antaa Sansalle aitiopaikan seurata, kehittää 
ja evaluoida vaikuttavuutta strategisen painopisteen mukaisesti. Sansalla on mahdollisuus osal-
listua erikseen sovittaviin mediaprojekteihin toimintavuoden aikana. 

2.4.3. Kulttuurirajat ylittävä työ Suomessa 

Palvelemme seurakuntien maahanmuuttajatyötä vierailuin sekä sosiaalisen median kautta. David 
Ezzine tekee saarnoja arabian kielellä audio- ja tekstimuodossa. Muuta materiaalia maahanmuut-
tajatyön tueksi löytyy Sansan kotisivuilta sansa.fi/hope. 

Sansalla on edellisissä kappaleissa mainittujen yhteistyösopimusten lisäksi yhteensä 31 sopi-
musta seurakuntien, kappeliseurakuntien ja järjestöjen kanssa mm. globaalien hankkeiden ja nii-
den parissa työskentelevien lähetystyöntekijöiden, Toivoa naisille -työn ja laajasti medialähetys-
työn tukemiseksi. 

http://www.sansa.fi/hope
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3. TAVOITTAVA TYÖ KOTIMAASSA 

3.1. Raamattuopetus siunaa suomalaisia 

Kehitämme Raamattu kannesta kanteen -ohjelmakokonaisuutta (Rkk). Radioimme ohjelmaa Suo-
messa Radio Dein ja Järviradion taajuudella. Ruotsissa Radio Borås ja Radio Skövde sekä Norjassa 
saamelaisradio Radio DSF lähettävät Rkk-ohjelmia. Kasvatamme loppuvuonna 2021 julkaistun uu-
den Rkk-sovelluksen tunnettuutta ja lisäämme käyttäjien määrää. Uudistamme Rkk:n verkkosivut 
ja aloitamme videomuotoisen raamatunopetuskokonaisuuden. 

3.2. Domini Life -sovellus vahvistaa rukouselämää 

Jatkamme sovelluksen teknistä kehittämistä huomioiden kieliversiot. Vahvistamme yhteistyötä eri 
yhteistyötahojen kanssa. Kasvatamme seurakuntaversioiden määrää suomenkielisessä Domini 
Life -sovelluksessa. Tarjoamme englanninkielistä versiota eri tahojen käyttöön. Markkinoimme 
ruotsinkielistä sovellusversiota muun muassa Porvoon hiippakunnan kolehtipyhän yhteydessä. 
Jatkamme vironkielisen version käytännön soveltamista. Työskentelemme arabian- ja swahilinkie-
listen sovellusversioiden toteuttamisen puolesta. 

 

4. KOTIMAAN TYÖ MAHDOLLISTAA KASVUA 

Rakennamme kotimaantyötä niin, että vuonna 2025 puoli miljoonaa suomalaista tuntee Sansan 
tekemää medialähetystyötä ja sen vaikuttavuutta. Tähän tavoitteeseen etenemme asteittain. Ta-
voitteemme on, että rukoilevien, lahjoittavien ja toimivien medialähetystyötä tukevien ihmisten 
joukko kasvaa vuosittain.  

 

 

2021

•viestinnän tavoittavuuden analyysi ja mittareiden rakentaminen 

• kohderyhmäanalyysin aloittaminen

•Sansa-lehti uudistui, Rkk-applikaatio uusittiin ja liitettiin viestinnän virtaan

2022

•nettiuudistus

•kohderyhmien täsmennys

•rukousverkostossa vaikuttaminen ja rukoilijoiden haastaminen mukaan työhön

2023

•viestimme ovat 300 000 rukoilijan ulottuvilla 

•viestimme työmme vaikuttavuudesta niin seurakuntiin kuin muillekin työn tukijoille

2024

•viestimme ovat 400 000 rukoilijan ulottuvilla

•nuorempaa sukupolvea on työssämme neljännes

2025

•viestimme ovat 500 000 rukoilijan ulottuvilla

•seurakuntatukijoiden joukko on kasvanut ja yksityisten lahjoittajien määrä on tuplaantunut vuoteen 2020 verrattuna. 



  Toimintasuunnitelma 2022 
   

11 
 

4.1. Näkymätön yhteys − rukouksen vuosi 

Rukous on sydämen avaamista Jumalalle ja hänen todellisuudelleen. Rukous yhdistää meidät Kris-
tukseen ja toinen toisiimme.  Näkymätön yhteys -rukousteema kulkee vuonna 2022 työmme yh-
distävänä siteenä. Lähetystyö alkaa rukouksesta. Opettelemme elämään kristittyjen yhteyttä to-
deksi kumppaneidemme kanssa. Liitymme kirkolliskokouksen päätökseen rukouselämän vahvis-
tamisesta. Vuositeema ohjaa läpäisevästi kotimaan toimintaa ja viestintää. 

4.1.1. Viestimme puolelle miljoonalle suomalaiselle 

Viestinnän kautta syvennämme ja uloshengitämme Sansan strategiaa. Kirkastamme brändiä 
Sansa-lehden avulla, päivittämällä Sansan brändikuvauksen ja kehitämme aineistopolkua työn 
vaikuttavuudesta maailmalla entistä nopeammaksi. Julkaisemme uudet verkkosivustot (sansa.fi, 
toivoanaisille.fi, lahetyskauppa.fi ja Rkk-Sansa.net). Sosiaalisen median strategian viitoittamalla ta-
valla kasvatamme medialähetystyön tunnettuutta ja terävöitämme Sansan imagoa sosiaalisen me-
dian viidellä alustalla (Facebook, Instagram, SoundCloud, Twitter ja YouTube).  Tuotamme kiinnos-
tavia, laadukkaita ja monipuolisia mediasisältöjä. Panostamme laadukkaisiin videoihin. Vaiku-
tamme eri viestinnän verkostoissa kotimaassa. 

4.1.2. Innostamme seurakuntia medialähetystyöhön 

Seurakunta on lähetystyön perusyksikkö, ja siksi tuemme seurakuntia niiden lähetystyössä. Vah-
vistamme medialähetystyön osaamista sopimusyhteistyön, säännöllisten Lähetyskiihdyttämö-
koulutushetkien sekä kohtaamisten avulla. Tarjoamme sopimusseurakunnille Sansan jäsenyyttä ja 
täten vaikutusmahdollisuutta Sansan päätöksentekoon. Tavoitteena on vierailla 150 seurakun-
nassa joko paikan päällä tai virtuaalisesti. Etsimme uusia medialähetystyöstä kiinnostuneita seu-
rakuntia, ja tavoitteena on solmia 10 uutta yhteistyösopimusta. 

Seurakuntayhteistyössä avainasemassa ovat Sansan yhteyshenkilöt hiippakunnittain, seurakunta-
vierailuja tekevät henkilöt, Sansa-lähettiläät ja seurakunnissa toimivat medialähetysryhmät. Hiip-
pakuntatasolla jatkamme yhteydenpitoa kansainvälisen työn hiippakuntasihteereihin. Myös San-
san maahanmuuttajatyö tukee seurakuntien työtä Suomessa. 

4.1.3. Kasvatamme Sansa-lähettiläiden verkostoa 

Tavoitteemme on innostaa medialähetystyöhön myös uusia rukoilijoita, ryhmiä ja tukijoita. Sansa-
lähettiläiden verkosto kasvaa 20 uudella lähettiläällä. Sansa-lähettiläitä ovat kaikki vapaaehtoiset 
aluetyöntekijät, seniorityöntekijät, pienryhmien vetäjät, Toivoa naisille -lähettiläät ja seurakun-
nassa toimivat yhteyshenkilöt.  Varustamme heitä Lähetyskiihdyttämö-koulutusten kautta. 

Sansa-lähettiläät palvelevat kirkon ja seurakuntien lähetystehtävää sekä medialähetystyötä. Vah-
vistamme yhteyttä pienryhmiin ja tuemme niiden toimintaa. Kutsumme seuraavaa sukupolvea 
kantamaan vastuuta lähetystyöstä ja tarjoamme heille vapaaehtoistehtäviä Suomessa sekä har-
joittelujaksoja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla. 

4.1.4. Toivoa naisille -työ 

Toivoa naisille -työn keskiössä on maailmanlaajuinen rukous. Työssä yhdistyvät tietoisuuden li-
sääminen maailman naisten tilanteesta sekä evankeliumin sanoman vieminen naisten ulottuville 
heidän omalla kielellään medialähetystyön keinoin. 

Rukoilevien ja työtä tukevien kannattajien ja Sansa-lähettiläiden verkosto kasvaa strategian ta-
voitteiden mukaisesti pienryhmien lisääntyessä 10 ryhmällä. Hyödynnämme median mahdolli-
suuksia työssä entistä tehokkaammin. 

Suomenkielisissä seurakunnissa kerätään kirkkokolehti 13.3. ja ruotsinkielisissä seurakunnissa 
24.4. Toivoa naisille -työhön. 
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4.1.5. Kutsumme mukaan lahjoittamaan 

Etsimme uusia tukijoita työllemme. Turvaamme Sansan työn taloudellisia edellytyksiä myös ker-
tomalla työn vaikutuksista maailmalla. Lisäämme kampanjointia ja yhteydenpitoa eri kohderyh-
miin sähköisen viestinnän ja uuden nettisivuston mahdollistamin keinoin. Vahvistamme yhtey-
denpitoa tukijoihin ja hiomme lahjoituspalvelua sujuvaksi. Tarjoamme kuukausilahjoitusmahdol-
lisuutta työhömme satunnaisesti lahjoittaneille. Kehitämme kirkon lähetysjärjestöjen ja seurakun-
tien kanssa Run for Missions -juoksuhaastetapahtumaa. Lisäämme varainhankintamahdollisuuksia 
uusitun Raamattu kannesta kanteen -mobiilisovelluksen yhteyteen. 

4.1.6. Tapahtumat ja verkostomatkat 

Sansan valtakunnallista suomenkielistä kolehtipyhää vietetään 13.3.2022. Tällöin laaja joukko 
Sansan työntekijöitä ja verkostolaisia jalkautuu seurakuntiin kertomaan Toivoa naisille -työstä. 
Porvoon hiippakunnan seurakunnissa vietetään Sansan kolehtipyhää 24.4.2022. Tuolloin kolehti-
kohteena on myös Toivoa naisille -työ. 

Kehitämme Medialähetyspäivien konseptia. Yhteistyössä Porvoon suomalaisen seurakunnan 

kanssa järjestämme Medialähetyspäivät uutena ajankohtana 23.−25.9.2022 Porvoossa. Perjan-

taina järjestämme missiologisen symposiumin aiemmin samassa kuussa pidetyn Kirkkojen maail-
manneuvoston yleiskokouksen teemoista. Perjantai-iltana järjestämme matalan kynnyksen musii-
killisen tapahtuman Taidetehtaalla. Lauantai on medialähetyksen innostuspäivä erilaisilla työpa-
joilla päättyen rukousiltaan. Sunnuntain messu on samalla radiojumalanpalvelus Yle1:n taajuu-
della, ja siinä mukana on Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. 

Verkostomatkojen suunnittelu on ollut haasteellista vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Pyrimme 
toteuttamaan vuosina 2022–2023 Aasiaan suuntautuvan uudenlaisen koulutus- ja opintomatka-
kokonaisuuden yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa. Matkaa suunnitellaan Thaimaahan ja 
Kambodžaan. 

4.1.7. Putiikki 

Sansan työn yhteydessä toimiva Putiikki myy kirjoja ja lahjatavaroita. Se kirkastaa ja ylläpitää osal-
taan Sansan brändiä. Vuonna 2022 Putiikin palveluita kehitetään yhä enemmän digitaaliseen 
suuntaan.  Tähän asti Putiikki on toiminut kohtaamispaikkana niin vanhoille kuin uusille työn tuki-
joille. Sansan toimiston uudet tilaratkaisut linjaavat myös Putiikin tulevaisuutta. Putiikin kautta 
Sansa saa vuosittain keskimäärin 100 uutta nimeä rekisteriin.  Putiikin nettikauppa on palvelu-
muoto kaikkialle Suomeen, kun kristillistä kirjallisuutta, kortteja ja lahjatuotteita myyvien kristil-
listen kirjakauppojen määrä vuosi vuodelta vähenee. Erikoistumalla vapaaehtoisten lahjoihin ja 
brändituotteisiin saadaan näkyvyyttä ja tuottoa medialähetystyölle. 

5. EDELLYTYKSET 

5.1. Henkilöstö  

Sansan palveluksessa työskentelee vuoden 2022 alkaessa 29 henkilöä, joista 21 on kotimaan-
työssä ja loput kahdeksan lähetys- ja projektityössä. Jälkimmäisten tehtävät ja vastuut on lueteltu 
luvussa 2. Medialähetystyö maailmalla. 

Johtoryhmän muodostavat toiminnanjohtaja Arto Antturi, henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa, pal-
velujohtaja Marja Soikkeli, Senior Advisor Timo Reuhkala ja viestintäjohtaja Mervi Viuhko.  

Palvelujohtajan läheisinä työtovereina ovat kirjanpitäjä Pirjo Hyövälti, talouspäällikkö Sirpa Laurell, 
yhteyspäällikkö Tea Rasi, järjestösihteeri Santtu Silventoinen, varainhankinnan koordinaattori Erkki 
Salo, aluepäällikkö Arja Savuoja (toimivapaalla) ja yhteisötoimintojen koordinaattori.  
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Viestintäjohtajan työyhteydessä toimivat graafinen suunnittelija Sami Heinomo, mediakoordinaat-
tori Elisheva Karonen (60 % ma. 31.5. saakka), mediatuottaja Merja Kauppinen (toimivapaalla 
31.5.2022 saakka), mediatuottaja Marjaana Keränen, mediatuottaja Viivi Niemenmaa (60 % ma. 
31.5. saakka), viestintäasiantuntija Annaleena Pakkanen ja mediatoimittaja Elina Uusikylä (60 % 
ma. 31.5. saakka). 

Toivoa naisille -työtä koordinoi verkostokoordinaattori Satu Hauta-aho työparinaan Elisheva Karo-
nen (ma. 31.5. saakka).  

Varaudumme vuoden 2022 aikana useisiin eläköitymisiin. Taloushallinnon osalta eläköitymiset 
luovat mahdollisuuden toimintojen ulkoistukseen. 

Palkatun henkilöstön lisäksi Sansan työssä on mukana laaja osaavien vapaaehtoisten verkosto. 

Osaaminen on yksi kolmesta strategisesta painopisteestä. Kehitämme henkilöstön ja vapaaehtois-
ten osaamista, jotta kykenemme saavuttamaan strategiakaudelle asetetut tavoitteet. Vuonna 
2022 vahvistamme osaamisen perustaa kehittämällä laatua sekä määrittelemällä toiminnan tehoa 
kuvaavia tunnuslukuja. Vahvistamme maailmanlähetyksen tuntemistamme sekä kehitämme ta-
poja innostaa yhä enemmän ihmisiä mukaan yhteiseen työhön. 

Osaamiseen kuuluu myös työhyvinvoinnin osaaminen. Sansa haluaa olla aidosti inhimillinen ja 
innostava työnantaja. Hyvä työhyvinvointi yhdistettynä ammattitaitoiseen johtamiseen tuottaa 
tutkitusti hyvää tulosta. Tuemme henkilöstön jaksamista korostamalla työn ja levon oikeaa tasa-
painoa, palautumista, terveellistä ravintoa sekä liikunnallisia elämäntapoja. 

5.2. Toimitilat ja hallintopalvelut 

Sansan kevätkokous teki 8.5.2021 päätöksen valtuuttaa hallitus myymään toimitilakiinteistön 
Munckinkatu 67. Hallituksen puheenjohtaja allekirjoitti kesäkuussa toimeksiantosopimuksen 
RE/MAX-kiinteistönvälittäjien kanssa. Toimintasuunnitelman kirjoittamisen aikaan kiinteistö on 
edelleen aktiivisesti myynnissä. Vuoden 2022 talousarvioon on kirjattu varovaisen arvion mukaan 
100 000 euron myyntivoitto. Vaikka myynnin ajankohtaa on mahdotonta ennakoida, on samalla 
tehtävä valmisteluja vuokratiloihin siirtymiseksi. Tavoitteemme on, että Sansan toimitilat siirtyisi-
vät vuokratiloihin vuoden 2022 alussa. 

Hallintopalvelujen tavoite on omalta osaltaan tukea strategisia tavoitteita. Kun henkilömäärä hal-
lintopalveluissa supistuu, samalla kehitetään entistä enemmän digitaalisia palveluja. Tutkimme 
alkuvuoden aikana mahdollisuutta siirtää taloushallinnon palvelut erilliseen osakeyhtiöön yh-
dessä Kylväjän ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetyksen kanssa. 
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6. TULO- JA MENOARVIO 2022 

Lähetyskannatustuloista yli puolet arvioidaan kertyvän seurakuntien avustuksista nimikkokohtei-
siin ja yleisesti Sansan medialähetystyöhön. Koronan jälkeisen ajan taloudellisista haasteista joh-
tuen lähetyskannatuksen odotetaan kasvavan vain hieman. Vuoden 2022 talousarvio pohjautuu 
edellisten vuosien toteutumiin sekä suunniteltuihin viestinnän ja varainhankinnan toimenpiteisiin 
vuonna 2022. Varaudumme taloudellisesti uuden nettisivuston julkaisuun, kiinteistön myyntiin 
sekä muuttoon omasta talosta vuokratiloihin. Aikaisempien vuosien ylijäämä ja runsaat testament-
tilahjoitukset mahdollistavat talouden tasapainon säilymisen myös epävarmana taloudellisena ai-
kana.  

TULOT     

VARSINAINEN TOIMINTA 2020 Tot. 2021 Budj. 2022 Budj. 

Lähetyskannatustulot   
 

 Seurakuntatuotot:   
 

 Yleinen kirkkokolehti    94 978 109 700 80 000 
 Muut kirkkokolehdit 30 926 37 900 35 000 

 Talousarvioavustukset nimikkokoh-
teisiin 

908 674 
652 000 900 000 

 Nimikkosop.tulot (muut kuin ta-
avustukset) 

244 195 
272 100 265 000 

 Talousarvioavustukset  468 224 589 000 450 000 
 Muut seurakuntatuotot 125 976 114 217 125 000 
 Suorat lahjoitukset:  

  
 Muut suorat lahjoitukset 677 391 785 000 700 000 

 Sopimuslahjoitustulot 232 672 189 600 240 000 

 Yhteisö- ja yrityssopimuslahjoituk-
set 

18 143 
28 395 25 000 

 Keräyskampanjat 370 424 346 000 385 000 
 Seurakuntalaisten lahjoitukset 11 959   

 Testamenttitulot 195 090 137 353 80 000 

Lähetyskannatustulot yhteensä 3 378 652 3 261 265 3 285 000 
   

  
Liiketoiminta, Lähde/Sansa-lehti ja Putiikki  

  
 Lähde/Sansa-lehden tulot 17 098 23 587  
 Putiikin tulot 53 291 33 500 33 500 

Liiketoiminnan tulot yhteensä 70 389 57 087 33 500 
   

  
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT YHT. 3 449 041 3 318 352 3 318 500 

   
  

VARAINHANKINTA  
  

 Jäsenmaksut 3 925 3 900 3 900 
 Kannatusjäsenmaksut 26 980 29 200 36 700 

VARAINHANKINNAN TULOT YHT. 30 905 33 100 40 600 
    

 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT   

 
 Korko- ja muut rahoitustulot 33 128 1 000 101 800 

 Vuokratulot 19 890 19 826 20 000 
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SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 53 018 20 826 121 800 
        

KAIKKI TULOT YHTEENSÄ 3 532 964 3 372 278 3 480 900 
     

MENOT   
  

VARSINAINEN TOIMINTA 2020 Tot. 2021 Budj 2022 Budj 

Toiminta ulkomailla    

 Intia 268 532 296 363 301 999 
 Aasia 721 649 586 557 513 473 
 Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 390 507 456 626 523 520 
 Afrikka 82 953 84 175 84 175 
 Eurooppa 179 107 169 110 179 653 
 Global 60 746 98 220 183 596 
 Ulk. työn suunn. ja seurannan menot 357 388 328 140 318 790 

Toiminta ulkomailla yhteensä 2 060 882 2 019 191 2 105 206 
     

Lähetystyö suomen kielellä    

 Raamattu kannesta kanteen henki-
löstömenot 

34 681 35 950 27 570 

 Raamattu kannesta kanteen toimin-
tamenot 

127 085 138 911 132 710 

 Domini Lifen henkilöstömenot 15 238 13 190 13 240 
 Domini Lifen toimintamenot 24 935 29 672 30 582 

Lähetystyö suomen kielellä yhteensä 201 939 217 723 204 102 
     

Ulkomaantyön tukitoiminnot kotimaassa    

 Suunnittelun ja seurannan henkilös-
tömenot 

60 373 
46 480 49 260 

 Tukitoimintojen osuus yleiskuluista 131 252 150 000 138 800 

 Verkostotoiminnan henkilöstöme-
not 

47 885 
46 660 35 870 

 Verkostotoiminnan toimintamenot 13 355 15 200 13 600 
 Viestinnän henkilöstömenot 140 687 155 080 201 220 
 Viestinnän toimintamenot 64 018 56 000 61 922 
 Keräystoiminnan henkilöstömenot 11 963 22 330 30 630 
 Keräystoiminnan toimintamenot 31 399 30 000 30 800 

 Seurakuntapalvelujen henkilöstö-
menot 

121 485 
125 110 157 650 

 Seurakuntapalvelujen toimintame-
not 

12 619 
22 800 24 000 

 Hiippakunta- ja rovastikuntatapah-
tumat 

1 203 
3 000 2 500 

 Tapahtumien henkilöstömenot  
21 470 22 130 

 Tapahtumien toimintamenot 2 041 16 000 12 800 

 Toivoa naisille -työn henkilöstöme-
not 

34 123 
37 690  

 Toivoa naisille - työn toimintamenot 11 120 15 000 12 500 
 Varainhankinnan henkilöstömenot 61 952 48 360 49 840 
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 Varainhankinnan toimintamenot 4 601 15 000 10 200 
 Saadut korvaukset -14 249 -16 600 -20 800 

Ulkomaantyön tukitoiminnot yhteensä 735 827 809 580 832 922 
     

Edellytyspalvelut ja yleishallinto    

 Ed.palvelujen ja yleishallinnon hen-
kilöstöm. 

237 384 
224 180 221 220 

 Ed.palvelujen ja yleishallinnon toi-
mintam. 

19 873 
25 820 35 010 

Edellytyspalvelut ja yleishallinto yhteensä 257 257 250 000 256 230 
    

 
Liiketoiminta, Lähde-lehti ja Putiikki   

 
 Liiketoiminnan henkilöstömenot 21 158 25 970 14 740 

 Liiketoiminnan muuttuvat menot 37 319 30 260 17 700 

Liiketoiminnan menot 
yhteensä 

  58 477 
56 230 32 440 

   
  

VARSINAINEN TOIMINTA YHT. 3 314 382 3 352 724 3 430 900 
     

SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT    

 Korko- ym. rahoitusmenot 57 080 4 200 3 400 
 Osakehuoneistojen menot 10 441 7 800 8 200 

SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 67 521 12 000 11 600 
         

KAIKKI MENOT YHTEENSÄ 3 381 903 3 364 724 3 442 500 
     

YLI-/ALIJÄÄMÄ 151 061 7 554 38 400 
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Liite: Sansan ulkomaisen työn hankkeet 2022 

KIELET HANKE 

dhodia 

kharia  

kukna  

kurukh  

kutchi  

magahi  

maithili  

mauchi  

mundari  

vasavi 

Radiotyö. Intian vähemmistökielillä tuotetuista radio-ohjelmista osa on raa-
matunopetusta ja osa evankelioivia, uusia ihmisiä tavoittavia, lyhyt- ja keski-
pitkillä aalloilla kuultavia ohjelmia. Niitä kuunnellaan pääasiassa maaseu-
dulla. Ohjelmia voi kuunnella myös internetistä ja mobiilisovelluksella. Oh-
jelmatuotannon ja lähetysten lisäksi kuuntelijoihin ollaan aktiivisesti yhtey-
dessä viestein ja vierailuin. Toimittajat toimivat myös opettajina vierailujen 
yhteyteen järjestetyissä tilaisuuksissa. Kumppani TWR-Intia (Trans World Ra-
dio). 

gujarati TV 

hindi TV 

orija 

tamil 

Toivoa Naisille -ohjelmien tuotanto ja lähetykset. Radio-ohjelmat orijan ja ta-
milin kielillä kuullaan keskipitkillä aalloilla, ja niitä voi kuunnella myös mobii-
lisovelluksella. Ohjelmissa on 15 min naisten elämää koskettavia ajankohtai-
sia asioita ja 15 min raamattuopetusta. Vuonna 2021 hindinkielinen ohjelma 
siirrettiin radiosta televisio-ohjelmaksi. Vuonna 2022 myös gujaratinkielinen 
radiotyö vaihtuu tv-työksi. Kansallisen TN-koordinaattorin rekrytointiprosessi 
vuonna 2022. Kumppani TWR-Intia. 

hindi Televisiotyö. Sinun toivosi -niminen 30 min pituinen evankelioiva televisio-
ohjelma lähetetään kristillisellä kaapelitelevisiokanavalla. Ohjelmalle hae-
taan aktiivisesti uusia kaupallisia televisiokanavia. Kumppani TWR-Intia. 

useita intialaisia kieliä Luterilaisten kirkkojen työ. Intian yhdistyneiden luterilaisten kirkkojen Vies-
tivä yhteisö -hankkeen kursseilla koulutetaan Intian luterilaisten kirkkojen 
edustajia kertomaan internetin, radion ja television välityksellä evankeliumia 
ja jakamaan tietoa omasta toiminnastaan. Kurssilaiset tekevät radio-ohjelmia 
äidinkielillään. Kumppanit UELCI (United Evangelical Lutheran Churches of 
India) ja LWF (Luterilainen maailmanliitto). 

  

mandariini Kiinassa nuorille suunnatun evankelioivan Avoimin silmin -ohjelman tuo-
tanto ja lähetys internetissä ja radiossa lyhytaalloilla sekä mobiilisovelluksen 
välityksellä. Kumppani VOS (Voice of Salvation). 

mandariini Kiinankielinen etäraamattukoulu tarjoaa kiinalaisille seurakuntapastoreille ja 
maallikoille Raamattu- ja teologista opetusta kolmen vuoden etäopintoina. 
Kumppani TWR. 

mandariini Kiinassa evankeliointia ja uskoa syventävää työtä sosiaalisen median kautta 
internetin ja mobiilisovellusten välityksellä. Kumppanit FEBC (Far East Broad-
casting Company) ja VOS. 

khmer Kambodžassa Perheen parhaaksi -ohjelman tuotanto ja lähetys sekä perhe-
seminaareja, Toivoa naisille -ohjelman lähetys ja Toivon ilta -ohjelman tuo-
tanto ja lähetys paikallisradiossa sekä paikallisen TN-koordinaattorin palkka. 
Tukea sosiaalisen median kehitystyöhön. Kumppanit Voice of Love ja TWR-
Kambodža. 
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thai & lua Thaimaassa luterilaisen kirkon lua-kielinen radiotoiminta ja toimittajakoulu-
tus. Kumppanit FEBC ja Thaimaan ev.lut. kirkko. 

thai Thaimaassa uskoa synnyttävän Sydänystävä-radio-ohjelman tuotanto ja lähe-
tykset 14 paikallisradiossa eri puolilla maata sekä sosiaalisessa mediassa. 
Kumppani FEBC-Thaimaa. 

japani Japanissa kuuntelijoiden kysymyksiin uskosta ja elämästä vastaavan Keikon 
kirjelaatikko -radio-ohjelman tuotanto ja lähetys keskiaalloilla ja internetissä. 
Kumppani FEBC-Japani. 

mongoli Mongoliassa nuortenohjelman, psykologisen ohjelman ja raamattuopetus-
ohjelman tuotanto ja lähetykset paikallisradiossa. Kumppani Wind FM/FEBC-
Mongolia. 

indonesia 

jaava 

Toivoa naisille -radio-ohjelman tuotanto Indonesiassa ja lähetys useassa pai-
kallisradiossa sekä keskipitkillä aalloilla. Kumppani TWR-Indonesia. 

indonesia Indonesiassa Rukoillaan yhdessä -radio-ohjelman tuotanto- ja lähetyskulut 
Balilla, mediakoulutusta FEBC:n radioasemien ohjelma-avustajille.  Kumppani 
Heartline FM Bali/FEBC-Indonesia. 

indonesia Indonesiassa tuetaan koulutuksella ja materiaalilla kriisiradiotiimin valmiutta 
pystyttää matkalaukkuradioasema kriisialueelle, toimia lyhytaikaisen paikal-
lisradioaseman toimittajina ja jakaa tietoa ja toivoa katastrofin uhreille. 
Kumppani FRR (First Response Radio). 

indonesia Indonesiassa radiokoulutusta luterilaisten kirkkojen papeille ja työntekijöille. 
Kumppanit FEBC, LWF:n Indonesian osasto, University HBPK Nommensen. 

indonesia Indonesian Batamin saarella toimivan radioaseman sosiaalisen median toi-
minnan käynnistäminen ja työn tukemishanke. Kumppani TWR-Indonesia. 

aasialainen kieli Henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja pyhien kirjoitusten tutkimiseen pe-
rustuva evankelioimistyömuoto. Aasialainen yhteistyökumppani. 

kazakki Toivoa naisille -radio-ohjelman lähetykset Keski-Aasiassa keskipitkillä aal-
loilla. Kumppani TWR-Eurooppa/CAMENA. 

  

arabia 

farsi 

tadžikki 

turkki 

SAT-7 Arabic -kanava. Sansan seniorityöntekijä David Ezzine tekee 30 
min/vko arabiankielisen ohjelman, joka uusitaan useita kertoja viikossa. TV-
ohjelma tarjoaa pohjoisafrikkalaisille evankelioivaa raamattuopetusta. Ohjel-
maa seuraavat myös maahanmuuttajat Suomessa ja esim. Irakissa SAT-7 Plus 
-sovelluksen avulla. Davidilla on katselijoiden jälkihoitokontaktit Pohjois-Af-
rikassa.  

Kansallinen työntekijä, Libanonin maajohtaja Maroun Bou Rached johtaa SAT-
7:n Beirutissa tapahtuvaa toimintaa. Ohjelmasisällöt käsittävät sekä hengel-
listä opetusta että sosiaalisia ongelmia koskevia kysymyksiä. Kohderyhmänä 
ovat erityisesti naiset ja lapset.  

SAT-7 Kids -kanava. Arabiankielinen lastenkanava tuottaa monipuolista ope-
tuksellista ja raamatullista ohjelmaa lapsille ja nuorille.  

SAT-7 Academy on opetusohjelma, joka näkyy SAT-7 Kids -kanavalla. Sen ta-
voitteena on toimia kouluna lapsille, jotka sodan, pandemian tai muun syyn 
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vuoksi eivät pääse kouluun. Holistinen ohjelmasisältö rohkaisee kriittiseen 
ajatteluun ja erilaisuuden ymmärtämiseen. Ohjelmaa seuraavat usein myös 
lasten äidit.  

SAT-7 Pars -kanava. Kansallinen työntekijä Parastoo Poortaheri toimittaa ja 
tuottaa persiankielisiä lastenohjelmia SAT-7 Pars -kanavalla Kyprokselta kä-
sin. Tuki katsojapalautetiimien työn kehittämiseksi ja koordinoidun katsoja-
vuorovaikutuksen tehostamiseksi.  

Aikuisille suunnattu evankelioiva opetusohjelma, jossa on useita opettajia 
persiankieliseltä alueelta. Kielen yleisnimitys on persia, mutta ohjelmia teh-
dään vuosittain vaihtelevasti darin, farsin ja tadžikin murteilla. Ohjelmat ta-
voittavat suljettujen kotien kristittyjä mm. Iranissa ja Afganistanissa.  

SAT-7 Türk -studio Istanbulissa tuottaa Turkin kontekstiin sopivaa kristillistä 
sisältöä. Ohjelmasisällöissä ovat mm. vammaisten oikeudet, kristinuskon his-
toria maassa sekä nuoret ja naiset. Lähetykset Türksat-satelliitin kautta. Oh-
jelmat ovat katsottavissa myös SAT-7 Plus -mobiilialustalla ja internetissä.  

heprea 

venäjä 

Israelissa toimiva kumppani Caspari-keskus tuottaa Sansan sekä Norjan No-
rean maksamaa verkkokurssia Haluan opettaa. Sen tarkoitus on varustaa pe-
dagogisesti messiaanisten seurakuntien vapaaehtoisia sapattikoulun opetta-
jia. Verkkokurssilla annetaan myös raamattuopetusta. Kurssista vastaava pro-
jektikoordinaattori Margarita Kantor on Sansan kansallinen työntekijä. Venä-
jää puhuvia on Israelissa yli 1,5 miljoonaa.  

arabia 

 

Arabiankielisessä Toivoa naisille -työssä tuemme kansallista työntekijää, joka 
vastaa sosiaalisessa mediassa käytävästä keskustelusta ja katsojapalautteen 
seurannasta. 

turkki Toivoa naisille -radio-ohjelman tuottaa turkkilainen Radio Light, kumppanina 
TWR-Eurooppa/CAMENA, ja se on kuultavissa paikallisradiossa ja internetissä.  

Pohjois-Kypros. Toivoa naisille, Bridge of Hope.  
Ensimmäisessä vaiheessa (2022) julkaistaan Bridge of Hope -nettisivu. Näky-
vyyden saaminen sosiaalisen median kampanjoilla. Kontekstualisoidaan 52 
jo olemassa olevaa, sopivaa ohjelmaa. Toisessa vaiheessa (2023) tuotetaan 
52 FM-ohjelmaa. Tuki sisältää kääntämisen, tuottamisen, katsojaseurannan, 
sosiaalisen median kulut sekä rukouskalenterikulut. Kuuntelijaseurantaan 
palkataan osa-aikainen työntekijä. Tavoite: sanoma Jeesuksesta naisten ulot-
tuville. Naisten henkinen, psyykkinen ja mielenterveydellinen hyvinvointi 
koko heidän perheidensä tukemiseksi. 
Kumppanit TWR, Radio Light (WoH) ja Shema Media. 

kurmandži Toivoa naisille -FM-lähetykset viikoittain Turkin kaakkoisosassa sijaitsevasta 
Mardinista. Kohteena Pohjois-Turkin kurdien kielialue, 15–17 milj. kur-
mandžin puhujaa. Tavoite: Sanoma Jeesuksesta kurdinaisille heidän omalla 
kielellään (kurmandžin kurdi). Omanarvontunnon ja itseluottamuksen kohot-
taminen alistetuilla ja hyljeksityillä kurdinaisilla. Toissijainen kohde kurdit 
diasporassa. Perheiden aseman parantaminen, lasten kasvatus, perhesuhteet, 
avioliitto, masentuneisuus. Rukousryhmät ja seurakuntaan ohjaaminen. Tuki 
sisältää paikallisen koordinaattorin palkan ja rukouskalenterikulut, käännös-
työn, ryhmien koordinoinnin ja kuulijaseurantatyön. 52 ohjelman tuotanto- ja 
lähetyskulut. Tuottaja Alef FM ja paikallinen TN-tiimi. Hankkeen koordinointi 
Miia da Silva (TWR CAMENA). 
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afar 

amhara 

fulfulde 

oromo 

tigrinja 

Etiopian Mekane Yesus -kirkon (EECMY) amharankielisen lastenohjelman ly-
hytaaltolähetykset ja muslimeille suunnattujen evankelioivien ohjelmien ly-
hytaaltolähetykset afarin, amharan ja oromon kielillä sekä jälkihoitotyö afarin 
kielellä.  

Eritrean ev.lut. kirkon (ELCE) tigrinjankielisten perheille ja nuorille suunnattu-
jen radio-ohjelmien lähetykset lyhytaalloilla. 

Sawtu Linjiila -radiostudion työ Kamerunissa tavoittaa fulfuldea puhuvia 
fulaneja Länsi-Afrikassa. Ohjelmat lähetetään paikallisradioiden kautta, ja 
hanketta johtaa Kamerunin evankelis-luterilaisen kirkon mediaosasto Luteri-
laisen maailmanliiton ohjauksessa.  

Kumppanit EECMY, ELCE, TWR, LWF. 

 

  
 

venäjä 

suomi 

Inkerin kirkon Pietarista käsin tekemä viestintätyö. Karjalassa yhteistyötä suo-
menkielisten Kristinuskon ABC -ohjelman ja Potretti-ajankohtaisohjelman 
tuottamiseksi Karjalan tasavallan televisioon. Kumppani Inkerin kirkko. 

venäjä Tuki venäjänkieliseen tavoittavaan työhön sosiaalisessa mediassa. FEBC-Ve-
näjän tuottamat YouTuben Shorts-videoformaattiin sopivat lyhyet videot kä-
sittelevät nuorelle kohdeyleisölle ajankohtaisia aiheita ja heitä kiinnostavia 
kysymyksiä kristillisestä näkökulmasta. Tavoitteena on johdattaa nuoria ve-
näläisiä tuntemaan kristinuskon perusteet. Videoita jaetaan sosiaalisen me-
dian kanavissa ja videoiden kommentoijille vastataan aktiivisesti, jotta evan-
keliumille avoimia kommentoijia voidaan johdattaa paikallisten kirkkojen pa-
riin. Kumppani FEBC-Venäjä. 

kroatia Seurakuntatyö Kroatian Kutinassa ja koulutus. Kroatian evankelisen kirkon 
mediatyö tuottaa hartausohjelmia paikallisille radioasemille sekä ohjelmaa 
valtion television alueelliselle kanavalle. Sansa tukee kirkon tavoittavaa nuo-
risotyötä erityisesti M18-toimintamuodon kautta. Kumppani Kroatian evan-
kelinen kirkko. 

suomi Suomessa Raamattu kannesta kanteen -ohjelman tuotanto ja radiointi paikal-
lisradioissa sekä internetin ja mobiilisovelluksen välityksellä. Kumppanit Ra-
dio Dei ja Järviradio.  

  
 

venäjä 

hindi 

Kätketyt aarteet on prostituoiduille suunnattu kymmenosainen MP3-soitti-
milla jaettava audiosarja. Sarjaa tuotetaan monilla eri kielillä ja jaetaan 
usean järjestön muodostaman verkoston kautta. Kumppanit TWR, European 
Freedom Network (EFN).  

 

 Domini Life -mobiilisovelluksen kansainvälistäminen. 
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useita kieliä,  

globaali toimija 

Mediastrategi Erja Tillgrenin työ Media Worksin Wienin toimistossa kuunteli-

jaseurannan, -kehityksen ja evaluoinnin alueella. 

Kumppani Media Works (ent. OM EAST) toimii globaalisti yhteistyössä paikal-

listen kristillisten toimijoiden kanssa strategiakehityksen sekä sisältöjen pa-

rissa.  Järjestöt käyttävät digitaalisia jakelukanavia evankeliointityössään 

kontekstuaalisesti omilla alueillaan. OM (Operaatio Mobilisaatio) toimii yli sa-

dassa maassa hajautetulla mallilla, työntekijöitä on maailmanlaajuisesti 

3500. Toimintaa on erityisesti Sahelin alueella, Arabian niemimaalla, Pohjois-

Kaukasuksella, Pakistanissa ja Afganistanissa sekä Intiasta Mekong-joen alu-

eelle saakka. 

globaali toimija Media Worksin kanssa toteutettava mediahanke. Hanke valitaan ja toteute-

taan erillisneuvottelujen perusteella toimintavuoden aikana. 

 


