
Medialähetys Sanansaattajien hallituksen jäsenten valintaa valmistelevan 

työryhmän esitys hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi vuosille 2023–2024 

 
Sansan syyskokous 2021 valitsi valmistelutyöryhmään seuraavat henkilöt: Jouni Turtiainen, 

(jäsenseurakunnan edustaja, Espoonlahden seurakunta), Pekka Tyni, (jäsenseurakunnan edustaja, 

Hyvinkään seurakunta) ja Hannele Karppinen (yksityishenkilöjäsen). Valmistelutyöryhmä on 

kokoontunut 5 kertaa, 13.6., 29.8., 26.9., 10.10. ja 26.10., ja valitsi ensimmäisessä kokouksessa 

puheenjohtajaksi Hannele Karppisen. Työryhmän sihteerinä on toiminut Helmi Mikkola. 

 

Sansan sääntöjen § 11 mukaan valmistelutyöryhmän tehtävä on 

”tehdä seuraavalle syyskokoukselle esitys ehdokkaista siinä syyskokouksessa erovuoroisten 

tilalle hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenestä. Esitystä tehdessään työryhmän on 

pidettävä tavoitteena, että hallituksessa on yhdistyksen toiminnan kannalta tarvittavaa 

monipuolista osaamista ja kokemusta. Lisäksi työryhmän on huolehdittava, että ehdokkaissa on 

molempien sukupuolien edustus. 

 

Ehdokkaiden nimeäminen ja esitysten valmistelu 

Yhdistyksen jäsenet antavat perustellut ehdotuksensa ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi ja 

varajäseneksi valmistelutyöryhmälle sen ilmoittamalla tavalla. Työryhmän on varmistettava 

ehdolle asetettujen oma suostumus. Työryhmän on esityksensä lisäksi annettava syyskokoukselle 

riittävät henkilötiedot kaikista hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi ehdotetuista sekä selonteko 

työskentelystään.” 

 

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat Merja Eräpolku, Susanna Peltonen, Juha-Pekka Rissanen ja 

Jaakko Rusama. Merja Eräpolku ei ole halukas jatkamaan monien muiden tehtävien takia, vaikka 

työ hallituksessa on ollut kiinnostavaa. Kiitämme häntä hänen työpanoksestaan tämän 

hallituskauden aikana. 

 

Tavoitteena ehdokkaiden etsinnässä oli saada mukaan myös nuorempia ja media-alan osaajia ja 

kysyttiin monia sopivia henkilöitä, joilla ei elämäntilanteensa vuoksi ollut mahdollisuutta lähteä 

ehdokkaaksi, vaikka kiinnostustakin olisi ollut. Löysimme yhden ehdokkaan, joka antoi 

suostumuksensa ja jota me päätimme ehdottaa valittavaksi hallitukseen, sillä hän olisi juuri 

eläkkeelle jääneenä radioinsinöörinä tuonut todella monipuolista osaamista hallitustyöskentelyyn. 

Hän kuitenkin veti pois suostumuksensa. Syynä oli Sansan tuore ilmoitus erota Suomen teologisen 

instituutin jäsenyydestä naispappeuskysymyksen takia. 

 

Suostumuksen ehdokkaaksi asettumiselle ovat antaneet: 

- Maria Haapavaara, BBA ja sosionomi-diakoni Lempäälästä, Tampereen 

tuomiokirkkoseurakunnan työntekijä 

- Huang Paulos, BA Kiinassa, MA FL ja FT, TT (Timo Reuhkala suositellut) 

- Karppinen Hannele, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, entinen Sansan lähetti, eläkeläinen 

(Pekka Tyni ja Jouni Turtiainen pyytäneet) 

- Peltonen Susanna, kehitysvammahoitaja, kasvatustieteiden maisteri, luokan- ja 

erityisopettaja, Sansan hallituksen jäsen kolmatta kautta 

- Rissanen Juha-Pekka, teologi, pappi, lähetystyöntekijä, Sansan hallituksen jäsen 

- Rusama Jaakko, TT, pappi sekä yliopisto-opintoja kasvatustieteessä, sosiaalipolitiikassa ja 

yliopistopedagogiikassa, Sansan hallituksen jäsen 

 



Ehdokkaita pyydettiin vastaamaan kolmeen tehtävään ja vastauksista on laadittu erillinen 

yhteenveto. 

1) Kirjoita esittely itsestäsi sisältäen koulutuksen ja työkokemuksen. 

2) Miten lähetystyö on tullut lähelle sydäntäsi ja millaisena näet lähetystyön haasteet maailmassa? 

3) Miten olet ollut mukana Sansan toiminnassa ja mitä osaamista voit tuoda Sansan 

hallitustyöskentelyyn? 

 

Esitämme valittaviksi Sansan hallitukseen kaudeksi 2023–2024 seuraavat: 

Maria Haapavaara 

Susanna Peltonen 

Juha-Pekka Rissanen 

 

Ja varajäseneksi 

Paulos Huang 

 

Esitystä tehdessään valmistelutyöryhmä on ottanut huomioon molempien sukupuolten edustuksen, 

maantieteellisen jakautumisen, medialähetyksen tavoittavuuden eri ikäryhmien keskuudessa, 

Sansan merkityksen valtakunnallisena ja kansainvälisenä toimijana, yhteydet seurakuntiin ja 

järjestön sidosryhmien merkittävyyden ja ehdokkaan antaman annin hallitustyöskentelyyn. 

 

Kiitollisena luottamuksesta saamassamme tehtävässä, 

 

Hyvinkäällä 8.11.2022 

 

Valmistelutyöryhmä 


