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KATSO IHMISTÄ – 2021
Medialähetys Sanansaattajien vuosikertomus

Medialähetystyö toteuttaa kirkon perusteh-
tävää viedä kaikkialle hyvä sanoma Jeesuk-
sesta maailman pelastajana. Radion, satel-
liittitelevision ja netin välityksellä evankeli-
umi saavuttaa ne, joiden luokse muuten ei 
päästä. Ohjelmat kertovat Jumalan rakkau-
desta, vahvistavat vainottuja, auttavat arjen 
keskellä ja nostavat ylös maahan painettuja.

Mediatutkija Eila Murphyn johdolla ja toukokuussa 
2021 hyväksytyn strategian mukaisesti olemme päät-
täneet panostaa työmme vaikuttavuuden tutkimiseen. 
Tarkoituksena on vuoteen 2025 mennessä kohdentaa 
resurssimme ”sinne, missä sillä on suurin vaikutus”. 
Voisimme myös sanoa ”sinne, missä meitä eniten tar-
vitaan”, sillä juuri sitä meidän tulee yrittää. Herra mei-
tä siinä auttakoon ja ohjatkoon.

Vuosi 2021 oli toinen maailmanlaajuinen pandemia-
vuosi. Maailman väestö kasvoi prosentilla, mutta netti-
käyttäjien määrä kasvoi neljällä prosentilla (Digital 
2022 Global Overview Report, WeAreSocial.com).  Jo-
kainen 16–64-vuotias netin käyttäjä oli siellä keski-
määrin 6 tuntia 58 minuuttia vuorokaudessa. Sosiaali-
sen median käyttö kasvoi 10 %. Samaan aikaan 742 
miljoonaa intialaista (53 %) on edelleen ilman nettiä.

Radio ei ole kuollut, ei myöskään satelliittitelevisio. 
Isot mediatalot ja tutkimuslaitokset seuraavat muutok-
sia herkeämättä. Sen, joka haluaa pysyä mukana, on 
muututtava.

Sansan kautta kanavoitu lähetyskannatus kasvoi jon-
kin verran. Siitä olemme kiitollisia Jumalalle ja työn tu-
kijoille. Säästimme hieman muun muassa henkilöstö-
kuluista ja matkustamisesta. Tilinpäätöksen ylijäämä 
on tarpeen vuonna 2022.

Vuonna 2021 tehdyt muutokset ovat hyvä alku. Olem-
me panostaneet viestintään. Sillä tiellä meidän tulee 
myös jatkaa. Uudistamme työtapojamme, hankimme 
osaamista ja rukoilemme, että Herra antaa kasvun. Ru-
kous, rohkeus ja rakkaus ohjaavat työtä.

Tämä vuosikertomus on hieman erilainen kuin ennen. 
Katsomme ihmistä. Annamme tilaa hänen tarinalleen. 
Samalla haluamme nähdä työtämme myös numeroi-
den valossa. Numerot eivät kerro kaikkea, mutta ne pa-
kottavat pelkistämään. Toivomme, että työn koko kuva 
piirtyy näiltä sivuilta selkeänä.

Arto Antturi, toiminnanjohtaja
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TWR – Trans World Radio
Hope Knows No Barriers 
– Toivo ei tunne rajoja 
yli 300 kieltä, 190 maata, 120 
kumppanuusjärjestöä, 275 000 tuntia 
ohjelmaa vuosittain 

SAT-7
Making God’s Love Visible 
– Jumalan rakkaus näkyväksi
3 kieltä, 4 tv-kanavaa, lähetyksiä 24/7, yli 
3000 tuntia  ohjelmaa tuotettu vuodessa, 
25 milj. katsojaa, Marokosta Afganistaniin

FEBC – Far East Broadcasting Company
Until all have heard 
– Kunnes kaikki ovat kuulleet
149 kieltä, 38 maassa, lähettimiä käytössä 
261, FM-/MW-lähetystunteja/päivä 1570, 
SW-lähetystunteja/päivä 41 

LML – Luterilainen maailmanliitto
With passion for the church and for the world 
– Intohimoisesti kirkon ja maailman hyväksi  
99 maata, 77 miljoona kristittyä, 148 
jäsenkirkkoa

Muut kumppanit

Paikallisia kirkkoja, kristillisiä verkostoja ja 
paikallisia kumppaneita

Sansan kumppanit maailmalla

2021 tukemamme työ kartalla





luterilaiset kirkot: Eritrea, Etiopia, 
Indonesia, Inkeri, Intia, Kamerun, 
Kroatia, Thaimaa 
First Response Radio, Voice of Salvation, 
European Freedom Network, 
MediaWorks (OM), InterSearch,  Caspari-
keskus

En ole uskova. Ohjelmanne korjasi 
vääriä käsityksiäni. Ennen uskoin 
muiden huhuja. Nyt ymmärrän, 
että ne ihmiset eivät tienneet 
Jeesuksen luonnetta.

– Palaute Mongoliasta, FEBC

Tuhat kiitosta Jumalalle siitä, 
että yhteydenpito teihin on 
vahvistanut uskoani joka päivä. 
Kiitos että edelleen seisotte 
kanssani.

– Palaute Afganistanista, SAT-7

Kun seuraan ohjelmaanne, opin 
mitä Raamattu opettaa 
kristittynä elämisestä. 
Ohjelmanne ovat siunaukseksi 
koko perheelleni.

– Palaute Intiasta, TWR

Kuuntelemme ohjelmaa 
ryhmässä. 15 minuutin ohjelma 
on liian lyhyt ja se loppuu liian 
nopeasti.

– Palaute Etiopiasta, 

Mekane Yesus -kirkko
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Toivoa Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan 

Lähi-idän suurin ongelma ei ole sota ja 
konflikti vaan toivottomuus. Ihmiset ovat 

menettäneet uskonsa tulevaisuuteen, 
koulutukseen, maidensa johtajiin – jopa 

Jumalaan.

– SAT-7:n toiminnanjohtaja Rita El-Mounayer





Sansan SAT-7-yhteistyö:

SAT-7 Kids, SAT-7 Pars, SAT-7 Türk -kanavatuki.
Sirpa Rissanen toimi Sansan Lähi-idän ja Euroopan 
aluepäällikkönä Kyprokselta käsin.

Radikalistit hallitsevat kotiseudullani 
Afganistanissa. Olen katsonut ohjelmianne ja 

mietin voivatko kristinuskon lupaukset olla 
totta. Olen väsynyt ja sydämeni on särkynyt 

kaikista valheista ja epäoikeudenmukaisuudesta 
ympärilläni. Siksi kysynkin, miksi meiltä ihmisiltä 

on kielletty ajattelun vapaus ja oma 
päätöksenteko.

– Katsoja Afganistanista

Sydämeltä 
sydämelle 
-ohjelma, 
Libanon. 
Kuva: SAT-7







SAT-7 Kids -kanavalla:
Raamattutietoa ja kristillisille arvoille perustuvaa 

opetusohjelmaa lapsille ja nuorille arabiaksi.

Pakolaislapsille ja heidän perheilleen suunnattu 

arabiankielinen Kouluni-opetusohjelma.

Kansallinen työntekijä maajohtaja Maroun Bou 

Rached Libanonin studiossa.

SAT-7 julkaisi maksuttoman SAT-7 Plus -suoratoisto-

palvelun helmikuussa 2021. Vuoden loppuun men-

nessä katsojia oli 37 000. Digitaalisesti tavoitettiin 

erityisesti nuoria katsojia. Ohjelmia on mahdollista 

katsoa mobiilisovelluksella ympäri maailmaa arabian, 

turkin ja farsin kielillä sekä suorina lähetyksinä että 

arkistosta.

SAT-7 Türk -kanava toi esiin kirkkojen ja kristittyjen

äänen osana turkkilaista yhteiskuntaa. Monikansalli-

sella filmifestivaalilla palkittu Gagausia: Ristin ja suden 

merkeissä -dokumentti avasi turkkilaisperäisten ga-

gausujen kristillistä uskoa, kieltä ja kulttuuria osana 

turkkilaista kulttuuriperintöä.

SAT-7 katsojaseuranta kulkee aktiivisesti katsojien 

rinnalla   heidän   elämässään.   Vuonna   2021  käytiin 

84 000 henkilökohtaista keskustelua katsojien kanssa.









SAT-7 Pars -kanavalla:
Afgaanikristittyjen vaikeaa asemaa pidettiin esillä 

lähettämällä rukousohjelmia afgaanilasten puo-

lesta.

Church4Kids tavoitti sosiaalisen median eri alus-

toilla erityisesti lapsia ja nuoria katsojia kutsuen 

heitä syventävään opetukseen ja verkostoitumi-

seen ikäistensä kanssa.

Sansan tv-tuottaja Mikael Tunér tuotti hengellistä 

ohjelmasisältöä Afganistanin ja Iranin katsojille da-

rin ja farsin kielillä. Esimerkiksi Myrkyn poistaminen 

sielusta -ohjelmasarja käsitteli mielenterveyttä ja 

persialaisen kulttuurin ajankohtaisia ongelmia.

Kansallisen työntekijän Parastoo Poortaherin las-

ten- ja nuortenohjelmat Kyproksen studiolta.





SAT-7 Arabic -kanavalla ohjelmat tukivat alueen 

nuoria kirkkoja ja haastoivat keskusteluun yhteis-

kunnallisista kysymyksistä, ympäristöstä ja kristin-

uskosta osana pohjoisafrikkalaista identiteettiä.

Sansan seniorityöntekijä David Ezzinen raamattu-

opetusohjelma katsojille Pohjois-Afrikassa. SAT-7 

Plus -sovelluksen kautta ohjelma tavoitti myös 

Suomen arabiankielisiä maahanmuuttajia.

Kristillisiä tapoja ja niiden merkitystä dokumen-

toitiin esimerkiksi Pääsiäinen Tunisiassa -ohjel-

massa.
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Evankeliumia aasialaisille monikanavaisesti









Sansan työ itäisessä Aasiassa vuonna 2021 jakautui 

8 maahan, 9 eri kielellä tapahtuvaan mediatoimin-

taan kaikkiaan 11 eri kumppanin kanssa. 

Maat: Indonesia, Japani, Kambodža, Kiina, 
Mongolia, Vietnam, Taiwan, Thaimaa
Kielet: bahasa indonesia, bali,  japani, khmer, 
mandariinikiina, mongoli, vietnam, thai, lua
Aasian aluepäällikkö Ilkka Kastepohja ja viestintä-
koordinaattori Päivi Kastepohja Singaporessa.
Mediatutkija Eila Murphy (FEBC) Suomessa.

Sansa tuki mediatuotantoja, joissa evankeliumi näh-

tiin kokonaisvaltaisena. Näin myös diakoniatyöllä oli 

merkittävä osuus ihmisten auttamisessa. Ohjelma-

toiminnan sisällöissä oli huomioitu erilaisia erityis-

ryhmiä kuten naisia, lapsia, opiskelijoita, seksuaali-

sesti hyväksikäytettyjä, avioliitossaan vaikeuksissa 

olevia pariskuntia, eri vammaisryhmiä ja kuuroja.

Kiinankielisessä etäraamattu-
koulussa opiskeli lähes 

1500 opiskelijaa, 

joista 174 valmistui kolmivuoti-

sesta teologisesta koulutuksesta 

pandemian aiheuttamista vai-

keuksista huolimatta. Uusia opis-

kelijoita valittiin 8 % enemmän 

verrattuna vuoteen 2020.

Indonesian Balilla Sansan tu-

keman paikallisradion Heartline 

Balin ohjelmien seurauksena 

kuuntelijoilta saatiin yhteyden-

ottoja ja palautteita 

3748 
eli yli 10 yhteydenottoa vuo-

den jokaisena päivänä.

741 Terveys 473 Talous 318 Sielunhoito 184 Usko 140 Avioero 131 Uskottomuus

Heartline Balin 
suorien ohjelmien 
yhteydenottojen 
aiheina olivat

Japaninkielistä Keikon kirjelaatik-
ko -ohjelmaa radioitiin 204 jaksoa. 

Ohjelma oli kuunneltavissa myös 

internetissä. Kuuntelijoilta tuli 

yhteydenottoja

n. 300/kk. 

Kuusi FEBC-Japanin työntekijää 

vastaa jokaiseen kirjeeseen.

Kambodžassa jaettiin 

kuuntelulaitteita. 

Kuva: Sim Sovannkiry.

Kiinankieliseen sosiaaliseen 

mediaan tuotettiin Sansan 

tuella kolmea erilaista evan-

kelioivaa ohjelmaa. Niitä kuun-

neltiin ja ladattiin yli

2,5 milj.
kertaa, vaikka kesällä viran-

omaiset sulkivat WeChat-ryh-

mät, joissa ohjelmia saattoi 

kuunnella.
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Olen kuunnellut Avoimin silmin -ohjelmaa yli puoli vuotta. 
Joskus kun heräsin keskellä yötä enkä saanut unta, kuuntelin 

tätä ohjelmaa. Pidän optimistisesta asenteestanne. Ennen kuin  
opin tuntemaan Jeesuksen, otin avioeron perheväkivallan 

vuoksi ja tunsin olevani velassa Herralle. En haluaisi olla yksin. 
Olen todella yksinäinen ja kaipaan perheen tuomaa lämpöä. 

Lapseni ovat aikuisia ja  töissä muualla. Rukoilkaa 
tulevaisuuteni puolesta ja että löytäisin kumppanin. Kiitos.

– Kuuntelija Kiinasta
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Kristillistä sanomaa Intiaan

1.
2.
3.
4.

Sansan neljä perustehtävää Intiassa
Radiotyö
Televisiotyö
Toivoa naisille -työ
Luterilainen yhteistyö

988 

lähetystä vuodessa





Sansa tuki v. 2021 Intiassa työtä 14 kielellä:

Suuret kielet: gujarati, hindi, orija, tamil  

Vähemmistökielet: dhodia, kharia, kukna, kurukh, 

kutchi, magahi, maithili, mauchi, mundari, vasavi 

299 

tuntia ohjelmia 

Vuonna 2021 Sansa tuki Intiassa TWR:n radiotyötä vä-

hemmistökielillä, televisiotyötä hindiksi ja Toivoa nai-

sille -työtä neljällä pääkielellä. Luterilaisten kirkkojen 

kanssa toimintaa vahvistettiin koronarajoituksista joh-

tuen etäyhteyksien kautta.

Radio-ohjelmat lähetettiin lyhytaalloilla pohjoisesta ja 

keskipitkillä aalloilla (AM) Sri Lankasta. Toivoa naisille     

-radio-ohjelmat lähetettiin keskipitkillä aalloilla (AM) 

Sri Lankasta. Televisio-ohjelmat lähetettiin kristillisellä 

Shubhsandesh-kanavalla.

Mieheni on sokea. Saimme tietää radio-
ohjelmistanne ja kuuntelimme 

kuknankielistä ohjelmaa. On ihanaa kuulla 
opetusta omalla kielellämme. Ohjelmista on 

tullut meille tärkeitä, emmekä jätä yhtään 
niistä kuuntelematta. Kun olimme sairaita, 

otimme yhteyttä työntekijäänne ja 
keskustelimme. Hän rukoili puolestamme ja 
se oli meille tärkeää. Elämme kuten radio-
ohjelmanne opettavat. Kiitämme Jumalaa 

ohjelmistanne.

– Kuknankielinen kuuntelija

– Toivoa naisille -ohjelman kuuntelija Odishasta

Käsittelin saamaani radiota huolellisesti, 

mutta harmikseni se meni kuitenkin rikki. 

Sain suurella vaivalla ostetuksi uuden 

radion, sillä en voi elää ilman ohjelmaanne. 

Minua puhutteli erityisesti tarina syntisestä 

naisesta, joka voiteli Jeesuksen jalat 

tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan. 

Vaikka muut syyttivät naista, Jeesus antoi 

hänelle anteeksi ja palautti hänet yhteisön 

jäseneksi. 

Intian väestö on nuorta, myös 

kirkoissa nuoret ovat aktiivisia. 

Kuva: Anu Immanuel.

Hindinkieliset ohjelmat 

kattavat koko maan, 

mutta hindiä puhutaan 

eniten pohjoisosissa. 

Gujaratissa 

lähetetään    

suurin osa San- 

san tukemista 

vähemmistökie-

lisistä ohjelmista.

Toivoa naisille      

-radio-ohjelmia 

gujaratin, orijan 

ja tamilin kielillä.
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Intiassa on kaikkiaan 22 tunnustettua virallista 

kieltä ja yhteensä 447 eri kieltä.
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Caspari-keskus on Raamatun ja juutalaisuuden 

opintokeskus Jerusalemissa. Sansa tuki kansallista 

työntekijää keskuksessa. Caspari-keskuksen sapatti-

koulujen (pyhäkoulu) opettajille suunnatulta kurssil-

ta valmistui 18 opiskelijaa vuonna 2021. Toteutus 

verkkokurssina mahdollisti opiskelun pandemian 

aikana. 

Etiopiassa Sansa tuki Mekane Yesus -kirkon tuottamia

amharan-, oromon- ja afarinkielisiä radio-ohjelmia. Sisäl-

lissodasta huolimatta radio-ohjelmia voitiin tuottaa ja

lähettää. Afarinkielisen ohjelman kuuntelijoista

395 otti yhteyttä tai antoi palautetta ohjelmista. 

Heistä 144 löysi uskon. 

Inkerin kirkossa Sansa tuki 
kansallista työntekijää Karjalan 

rovastikunnan tiedotustyössä. 

Pandemia vaikeutti kuvauksia, 

mutta marraskuussa suomen-

kieliset Kristinuskon ABC -tv-

ohjelmat jatkuivat.











Kroatiassa Sansa tuki:
Kroatian evankelisen kirkon              
seurakuntatyö Kutinassa. 
Hartausohjelmia radiossa ja televisiossa. 
Tavoittava nuorisotyö M18:n kautta. 
Lähetystyöntekijä Elina Braz de Almeida 
Kutinan seurakunnan pappina.
Kansallinen työntekijä Neno Hadžihajdić 
Kroatian evankelisen kirkon mediatyössä.





Maailmanlaajuisessa TWR:n 
Toivoa naisille -työssä 

lähetettiin TN-ohjelmia yli 70 

kielellä eri medioiden kautta. 

Sansa tuki ohjelmia 10 
kielellä:

Radiossa turkki, khmer, indonesia, jaava, kazakki, 

arabia, tamil, orija, gujarati

Televisiossa hindi

Sansan lähetystyöntekijä Miia da Silva toimi TWR:n Toi-

voa naisille -työn koordinaattorina Keski-Aasian, Lähi-

idän ja Pohjois-Afrikan alueilla Irlannista käsin. Lisäksi 

Sansa tuki TWR:n Toivoa naisille -työn kansallista 

työntekijää Kambodžassa ja arabiankielisessä työssä.

Monipuolista lähetystä maailmalla

MediaWorks (ent. 

OM EAST) tekee 

OM:n digitaalisen 

median kehitystyötä 

globaalisti. Lähetystyöntekijä 

Jari Vähäsarja toimi digitaali-

sen median projektipäällikkö-

nä Suomesta käsin.

Toivoa naisille -työ kansainvälisesti

Eritrean ev.lut. kirkon tigrinjankielisiä, Sansan 

tukemia ohjelmia radioitiin 104 kertaa.

Sansa antoi ohjelmatukea Pohjois-Afrikan kabyylin-
kieliselle alueelle. TWR:n radio-ohjelma Jeesuksen nimet 

kertoo kuulijoille Jeesuksesta keskittyen 50 Jeesuksesta 

käytettyyn nimeen.

Olen kuunnellut Kätketyt aarteet -kuunnelmia. 
Jokainen tarina prostituoidun elämästä on 

sanasta sanaan totta. Kaikki surulliset 
tarinamme. Työskentelen bordellissa. Olen 

yrittänyt itsemurhaa. Haluaisin tavata teidät 
mahdollisimman pian.

– Nainen Unkarista
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Kätketyt aarteet -kuunnelmasarja usealla eri kielellä 

on suunnattu ihmiskaupan uhreille ja prostituution 

parissa työskentelevien naisten auttamiseksi. Ohjel-

masisältö kertoo tositarinoita ihmiskohtaloista, ja sii-

nä keskustellaan hyväksikäytöstä ja naisten kokemas-

ta valheellisesta rakkaudesta ja peloista.
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Katso ihmistä -teemavuosi näkyi 
kotimaisessa työssä

Kotimaisessa työssä seurakunnat ja medialähetystyös-

tä kiinnostuneet haastettiin työhön mukaan Katso ih-

mistä -teeman merkeissä. Jaoimme joka kuukausi yhden 

videotarinan siitä, miten Jumalan rakkaus oli medialä-

hetystyön kautta koskettanut ihmistä.

Toisen koronapandemiavuoden aikana digitaalinen yh-

teydenpito ja palvelu vahvistuivat entisestään. Pien-

ryhmien kokoontumiseen ja vierailutoimintaan vaikut-

tivat kokoontumisrajoitukset, jotka vaihtelivat alueittain 

suuresti. Osa vierailuista toteutettiin ilman läsnä olevaa 

seurakuntaa virtuaalisesti, osa hybridimallilla ja osa pe-

rinteisinä tilaisuuksina.

Sansalla oli yhteensä 222 yhteistyösopimusta 

vuoden 2021 päättyessä. Seurakuntavierailuja 

tehtiin 94 eri seurakunnan ja kappeliseurakunnan 

alueella.

Seurakuntavierailuilla ja Medialähetyspäivillä 
tavoitimme yhteensä

23 296 henkilöä. 

Seinäjoella pidimme 28.–29.8. Medialähetyspäivät 

teemalla Ollahan Herran hallus. Paikalla olleiden li-

säksi suoratoistoa katsoi noin 5500. Radio Dein kaut-

ta tilaisuuksia kuunteli noin 45 000. Työntekijöiden 

ja lähettien rinnalla vierailuja seurakuntiin tekivät 

Sansan vapaaehtoiset työntekijät. Osa vierailuista oli

virtuaalisia.

Maahanmuuttaja-
työssä palveltiin 

3207 

henkilöä.





Toivoa naisille -työssä tapahtui Suomessa

Toivoa naisille -konferenssit

Pirkkalassa 70 henkilöä

Äänekoskella 80 paikalla ja virtuaalisesti 520

111 Toivoa naisille -ryhmää 

valtakunnallisesti.

1767 kävijää mukana Toivoa naisille               

-Facebook-ryhmän virtuaalipiirissä vuoden aikana.

Monimuotoisesti toteutetulla Haavit auki -keräyksellä 
paikattiin koronakauden kolehtipyhän tuomaa aukkoa. 

Haavit auki -keräyksen tuottoa oli yhteensä n. 50 000 

€.  Tällä ylsimme noin puoleen normaalista kolehtipy-

hän tuotosta. Keräyksen keskiössä oli suoratoistotapah-

tuma, jonka juonsi Viivi Niemenmaa. Kevätkeräys ja ko-

lehtipyhä tuottivat SAT-7:n työlle yhteensä 88 500 €. 

Keräystoiminta kokonaisuudessaan tuotti ennätykselli-

set 461 184 €.

Sansa-yhteisössä 

1903 Facebook-

jäsentä vuoden lopussa, 

uusia jäseniä 670. 

Sydänääniä-hartauksia 34, 

katsojia 7081.
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Viesti kulkee monilla välineillä









Sansan sosiaalinen media
Sivuseuraajia yhteensä Facebookissa vuoden 

lopussa 5110, Twitter-seuraajia 610, 
Instagram-seuraajia 1303.

Postausten kautta tavoitettiin Facebookissa 

171 928 ja Instagramissa 36 585 kävijää.

Sansan Facebook-seinällä katseltiin videoita 15 

500 minuuttia. Yli minuutin kestäneitä videoiden 

katseluita 2600. Eniten katselukertoja oli Toivo 

toivottomalle #2: Mikael Tunér -videolla, jossa 

kutsutaan rukoilemaan Afganistanin puolesta. 

YouTube-videoilla oli 34 614 katselukertaa 

kaikilla Sansan kanavilla.







Domini Life -rukoussovelluksella oli yhteensä 

runsaat  15 000 latausta. 

Käytössä olivat suomen-, ruotsin-,                    

viron- ja englanninkieliset versiot. 

Valmistelimme swahilin- ja arabian-                   

kielisiä sovellusversioita. 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto myönsi Vuoden 

ekumeeninen teko -tunnustuksen.

Printtimedia uudistui ja siirryimme Lähde-lehdestä 
aikakauslehtityyppiseen maksuttomaan Sansa-
lehteen. Ensimmäistä Sansa-lehteä painettiin

15 300 kpl.

Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma (Rkk) 

tarjosi viitenä päivänä viikossa raamatunopetusta 

Radio Deissä ja Järviradiossa. Verkko- ja 

mobiilikuuntelijoiden määrä jatkoi kasvuaan, ja 

Rkk-verkkosivuilla vieraili 62 434 kävijää.

Raamattu kannesta kanteen -Facebook-sivujen 

sisällöt tavoittivat vuoden aikana 18 500 ihmistä 

(kasvua 46 %). Kaiken kaikkiaan Rkk:n Facebook-

sivuilla oli vuoden lopussa 4265 seuraajaa.

Sansa satsasi viestintään. Kehitimme monikanavaista 

viestintää, panostimme sisältöjen kiinnostavuuteen ja 

mittasimme tavoittavuutta. Aloitimme uuden raamatun-

opiskelusovelluksen kehittämisen ja jatkoimme Domini 

Life -rukoussovelluksen kehitystyötä. Etsimme uusia 

kanavia sekä kohderyhmiä muun muassa aloittamalla 

Instagramissa Reels (kelat) -julkaisut ja tekemällä 

yhteistyötä Iltalehden kanssa.

Sansa.fi-sivuilla julkaisimme 

106 ajankohtaisartikkelia eli keskimäärin 

2/viikko sekä 8 kirjoittajalta 39 blogipostausta. 

Ajankohtaisartikkelit jaettiin myös Facebookissa ja 

Twitterissä sekä lisäksi ne olivat luettavissa Domini 

Life -sovelluksen kautta. Sansan verkkosivuilla oli 

87 620 käyttäjää (kasvua 3,5 %). Sivun 

katseluita oli yhteensä 1 072 099 ja yksilöityjä (eri 

laitteella tulleita) sivun katseluja 582 363. Yksi 

vierailija pysyi sivustolla keskimäärin 2 min 14 s.
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Tulot 3,42 M€

40,2%

12,4%

41,6%

5,9%

Seurakuntien
avustukset

Seurakuntien
kolehdit ja
lahjoitukset

Keräykset ja
lahjoitukset

Testamentit

Menot 3,25 M€

63,4%
6,6%

22,8%

7,2%

Medialähetys-
työ maailmalla

Raamattu
kannesta
kanteen &
Domini Life

Seurakunta-
yhteistyö,
viestintä ja
varain-
hankinta

Yleishallinto

Talous 2021









Medialähetys Sanansaattajat ry:n toi-

mintaa rahoittavat Suomen ev.lut. kir-

kon seurakunnat, kristilliset järjestöt, 

muut yhteisöt ja yksityiset kristityt. Tulot 

koostuvat lähetyskannatuksesta, joka 

kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 

% ja oli yhteensä 3,42 M€.

Seurakuntien kautta saatu lähetyskanna-

tus oli yhteensä 1,8 M€. Seurakuntien 

avustukset pysyivät edellisen vuoden ta-

solla, mutta vapaaehtoiset kolehdit ja 

lahjoitukset laskivat hieman. Lasku johtui 

suurimmaksi osaksi koronapandemian 

aiheuttamasta virallisen kirkkokolehdin 

tulojen vähenemisestä.

Yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saadut 

suorat lahjoitukset ilman testamenttilah-

joituksia olivat 1,4 M€. Kasvua edelli-

seen vuoteen oli 8,4 %. Keräystulot kas-

voivat 24,5 % edellisvuodesta. Testa-

menttituotot 200 t€ olivat suunnilleen 

samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Sansan menot jakaantuivat seuraavasti:

Medialähetystyö maailmalla 63,4 % 

(63,2 %)

Raamattu kannesta kanteen & Domini 

Life -työ (tavoittava mediatyö suomen 

kielellä) 6,6 % (5,8 %)

Seurakuntayhteistyö, viestintä ja 

varainhankinta 22,8 % (22,7 %)

Yleishallinto 7,2 % (8,3 %)

(Suluissa on vuoden 2020 %-osuus.) 

Tilikausi oli 186 t€ ylijäämäinen.

Medialähetystyön kulut maailmalla 

kasvoivat prosentin edellisestä vuodesta 

ja olivat 2,1 M€.

Globaali
5,4%

Intia
13,2%

Eu
ro
op

pa 8,
9% Yhteiset

15,8%

Lähi-itä
&
Pohjois-
Afrikka
23,7%

Aasia
30,5%

Afrikka 

2,5%

Medialähetystyö maailmalla jakaantui
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Yhdistyksen toiminta



















Yhdistyksen kevätkokous 8.5.2021 

(pj. Juha Koivulahti) teki päätökset:

Vahvisti 2020 tilinpäätöksen. 

Myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille.

Hyväksyi Katso ihmistä – Sansan suunta 2025              

-strategia-asiakirjan.

Valtuutti hallituksen myymään Munckinkatu 67            

-kiinteistön.

Hyväksyi 1. kerran sääntömuutokset, ks. syyskokous.

Yhdistyksen syyskokous 20.11.2021 
(pj. Jouni Turtiainen) teki päätökset:

Vahvisti toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion 

sekä jäsenmaksut vuodelle 2022.

Valitsi hallituksen erovuorossa olleet jäsenet 

uudelleen kaudeksi 2022–2023.

Valitsi hallituksen valintaa valmistelevan työryhmän 

ja tilintarkastajat.

Hyväksyi 2. kerran sääntömuutokset: 1) hallitus voi 

päättää yhdistyksen omistamien kiinteistöjen 

myynnistä, 2) hallitus voi päättää etäosallistumisen 

sallimisesta yhdistyksen kokouksiin. 

Sääntömuutokset astuivat voimaan 10.1.2022 PRH:n 

hyväksyttyä ne.

















Medialähetys Sanansaattajat ry:n hallitus 2021
Sami Jalonen (puheenjohtaja)

Jaakko Rusama (varapuheenjohtaja)

Merja Eräpolku

Ville Hoikkala

Kati Lücke 

Juha-Pekka Rissanen

Susanna Peltonen (1. varajäsen)

Anneli Nieminen (2. varajäsen)











Työn tekijät ja tukijat
Lähetys- ja projektityöntekijät 8 

Kotimaan henkilöstö 18

Kansalliset työntekijät 7

Seniorit, Sansa-lähettiläät ja vapaaehtoiset 267

Monet, monet esirukoilijat





Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet
Jäsenet 114 henkilöä, 92 seurakuntaa

Kannattavat jäsenet 717 henkilöä

Kiitos jokaiselle!
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Ohjelma:

11.30 Paneeli Taivaan vallassa kohti 
tulevaa
Panelisteina Veli-Matti Kärkkäinen,  
Jukka Norvanto, Eija-Riitta Korhola ja 
Marjaana Keränen. Keskustelua vetää 
Arto Antturi. 

Rinnakkaisohjelma eri paikassa
10.30 Taivaan vallat arabiaksi – arabian-
kielinen tilaisuus, George Makeen,  
Marja-Liisa ja David Ezzine.  
Paikka: seurakuntakoti, Lundinkatu 5.

14.00–17.00 TAIVAAN VALLAT Porvoossa 
– nuorten ohjelma 
Paikka: Linnankosken lukio, Piispankatu 
24 A. Mukana mm. David Ezzine, George 
Makeen, Kati Lücke, Taina Virolainen, 
Timo Reuhkala ja M18-tanssiryhmä. Pa-
joja ja jatkot seurakuntakodin Alustassa, 
Lundinkatu 5.

12.30 Lounastauko 

13.30 Puheenvuoroja taivaan ja 
maan väliltä 
Miia Kallio, Ilkka Kastepohja, 
Sirpa Rissanen ja Erja Tillgren
Juonto Sirkku Hoikkala sekä studiossa 
Marjaana Keränen ja Marja Soikkeli

14.30 Päiväkahvit

15.00 Taivaan vallat Lähi-idässä, 
Pohjois-Afrikassa ja Aasiassa
Kanava 1. Jumalan rakkaus näkyväksi 
arabimaissa – George Makeen ja  
vEija-Riitta Korhola, helluntaiseurakunta
Kanava 2. Uskomaton Aasia – Ilkka Kas-
tepohja ja Veli-Matti Kärkkäinen, seura-
kuntakoti
Kanava 3. Mediatutkimus – Eila Murphy 
ja Erja Tillgren, seurakuntakoti

16–17.30 Voi taivaan vallat -
medialähetysjuhla
George Makeen, Timo Reuhkala, Sami 
Jalonen, Arto Antturi, Mervi Viuhko, M18, 
runo Raamatulle & Lady 3R

19.00 TAIVAAN VALLAT – 
pyynnön päässä Tuomiokirkossa
Nina Åström Duo, George Makeen ja tulk-
kaus Timo Reuhkala, Sri Tyrkkö ja juonto 
Pekka Laukkarinen

Lauantain tarjoilut:
Ennakkovarauksella lounas ja iltapäivä-
kahvi 12,50 €. Varaus ja erityisruokavaliot 
su 11.9. mennessä. Kahvin voi maksaa 
myös paikan päällä. Aamukahvi tarjolla 
kaikille.

SUNNUNTAI 25.9.
9.00–9.30 Aamurukous, Pirjo Hyövälti ja 
Sri Tyrkkö
Paikka: seurakuntakoti, Lundinkatu 5.
Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hen-
gelläni. Sak. 4:6

10.00 Messu, piispa Teemu Laajasalo,
   Pontus Salmi, Arto Antturi, 
               Porvoon suomalaisen        
                      seurakunnan musiikki-
  työ, radiointi Yle 
  Radio 1.

 Osa tapahtu-mista striimataan osoitteessa sansa.fi/tapahtumalive ja radioi-daan Radio Deissä. Ru-kousaiheet Domini Life -sovelluksen kautta #taivaanvallat.

Järjestäjinä Porvoon suomalainen 
   seurakunta          ja Sansa.

KATSO KOKO OHJELMA
sansa.fi/mlp22

PERJANTAI 23.9.
9.00-15.30 Taivaan vallat ja sovinto − 
Missiologinen symposiumi
Paikka: Seurakuntakoti, Lundinkatu 5
Yassir Eric, Risto Jukko, Tomi Karttunen, 
Timo Keskitalo, Jukka Kääriäinen, 
Teemu Laajasalo, Bo-Göran Åstrand,  
Jaakko Rusama ja Mayvor Wärn-Rancken
Symposiumin tarjoilun varaus ja erityis-
ruokavaliot 11.9. mennessä tapahtu-
man nettiosoitteessa sansa.fi/mlp22. 
Ohjelma on maksuton, lounas- ja 
kahvitarjoilu 25 €.

18.00 VOI TAIVAAN VALLAT -konsertti
Paikka: Taidetehdas, os. Läntinen 
Aleksanterinkatu 1
Mikko Leppilampi, Jukka Leppilampi, 
Marzi Nyman, Jepa Lambert, Sounds of 
Mercy. Juontajat: Pekka Laukkarinen ja 
Pontus Salmi

LAUANTAI 24.9.
Paikka: Porvoon Helluntaiseurakunta,  
Adlercreutzinkatu 31 (ellei toisin mainita).
Juonto: Pekka Laukkarinen 
Musiikissa helluntaiseurakunnan 
Houseband

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

10.00 Taivaan vallat avautuvat. 
Tervetuloa!
Arto Antturi, Pontus Salmi, Mervi Viuhko, 
Sri Tyrkkö ja Porvoon Helluntaiseurakun-
nan tervehdys

10.30 Raamattuopetus Astui ylös 
taivaisiin, Jukka Norvanto 

11.15 Tauko




