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Haapavaara Maria, 40 v., Lempäälä 

 
- Koulutus: BBA ja sosionomi-diakoni 2018. 

- Työhistoriassa yli 10 vuotta tutkimusjohtajana Innolink Research Oy:ssä pääosin isojen 

kansainvälisten yritysten asiakkuuksista vastaavana. Vuodesta 2017 Tampereen 

tuomiokirkkoseurakunnassa Marhaban-keskuksen toiminnanohjaajana ja yhtenä 

yhdyshenkilönä Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan lähetystiimissä. 

- Lähetystyö tullut lähelle sydäntä Marhaban-keskuksessa työskentelyn kautta. Valitut mediat 

ovat tärkeässä roolissa tuomaan toivoa globaalin maailman ongelmien keskellä. 

- Sansan työ on tuttua ja hallitustyöskentelyyn pystyy tuomaan edellisessä työpaikassa 

hankittua strategista johtamisosaamista ja Marhaban-keskuksessa saatua ymmärrystä 

kansainvälisetä kentästä. 

- Suostumus Sansan hallitukseen sekä jäseneksi että varajäseneksi. 

 

 

Huang Paulos, 56 v., Helsinki 

 

- Koulutus: BA Kiinassa, MA retoriikka, FL ja FT Itä-Aasian kulttuuri Helsinki, TM Helsinki 

2002, TT Helsinki 2006. 

- Saapunut Suomeen opiskelijaksi 1991, toiminut tutkijana Helsingin yliopistossa (aiheina 

taolaisuus, suomen ja kiinan kieli ja taolaisuus ja Chun kulttuuri) ja post doc tutkijana 

Tokiossa. Toiminut vapaaehtoisena kiinankielisen raamattupiirin, yhteisön ja seurakunnan 

perustamisessa ja johtamisessa ja hoitamisessa. Vihitty ev.lut. kirkon papiksi 2002 ja toimii 

kiinankielisen seurakunnan pastorina. Vierailevana professorina Kiinassa ja Hong Kongissa 

Suomen lähetysseuran kautta ja nykyään Kylväjän kautta. Suomen akatemian tutkijana 

2020–2021. 

- Uskoon tulo Kiinassa 1990 ja jo silloin ymmärrys, että lähetystyö on kristityille ’suurkäsky’. 

Kastettu Raamattuopistolla 1992. Suomessa SRO:n, Suomen lähetysseuran ja Kylväjän 

kautta lähetystyö Suomessa ja sen historia Kiinassa tutuiksi. Kiinankielisen seurakunnan 

syntyminen Suomessa on lähetystyön tulos. 

- Sanan julistaminen on lähetystyön tärkein asia ja siksi internetin, radion ja multimedian 

työmuodot ovat tärkeitä. 

- Tehnyt yhteistyötä muutaman vuoden ajan Sansan kanssa median tutkimuksen alueella 

Kiinan uskontoihin liittyen. 

- Suostumus Sansan hallitukseen sekä jäseneksi että varajäseneksi. 

 

 

Karppinen Hannele, 67 v., Hyvinkää 
 

- Koulutus LL, yleislääketieteen erikoislääkäri. 

- Työura pääasiassa terveyskeskuslääkärinä, josta eläkkeelle 2019. 1980-luvulla 6 vuotta 

Sansan lähettinä Swazimaassa, jossa puoliso toimi vuoroinsinöörinä Trans World Radion 

radioasemalla. 

- Seurakunnan luottamushenkilö kuudetta kautta ja taas ehdokkaana vaaleissa. 

Kirkolliskokousedustaja kolmatta kautta. Aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. 



- Lähetystyö tuli tutuksi erityisesti opiskelijalähetyksen toiminnassa Oulussa. Kutsu 

lähtemään kentälle tuli ensimmäisen äitiysloman aikana.  Sansa on tuttu järjestö lähes 40 

vuoden ajalta. Sansan työtä ja muutakin lähetystyötä tulee seurattua. 

- Hallitustyöskentelyyn voisi tuoda kokemuksen seurakuntahallinnosta ja kokonaiskirkon 

näköaloja. Mediatyön merkitys ja mahdollisuudet ovat sisäistyneet vahvasti jo 

radiolähetystyössä ollessa. Lisäksi on pitkäaikainen kokemus yleislääkärinä. 

- Suostumus Sansan hallitukseen sekä jäseneksi että varajäseneksi. 

 

 

Peltonen Susanna, 54 v., Tammela 
 

- Koulutus kehitysvammahoitaja, kasvatustieteiden maisteri, luokan- ja erityisopettaja. 

- Työhistoriassa hoitotyötä ja kehitysvammaisten kuntoutusohjaajan neuvolatyötä, opettajana 

noin 20 vuotta, tällä hetkellä erityisluokanopettajana. 

- Toimii Tammelassa kunnanvaltuutettuna ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana. 

- Tullut uskoon 15-vuotiaana ja siitä lähtien lähetyskutsu. Lähes 30 vuoden ajan 

vapaaehtoisena lähetyssihteerinä seurakunnassa. Sansan työhön tutustui kesäpäivien 

yhteydessä ja Hanna-työn rukousryhmässä ja mediatyö on erityisesti lähellä sydäntä. 

- Sansan hallituksessa nyt kolmatta kautta, viimeksi varajäsenenä. Vahvuuksina on nähdä 

hallitustyöskentelyä seurakunnan hallinnon ja seurakuntalaisten kautta ja hallituksessa 

mukana olo kahden toiminnanjohtajan ja kahden hallituksen puheenjohtajan aikana. 

- Suostumus Sansan hallitukseen sekä jäseneksi että varajäseneksi. 

 

 

Rissanen Juha-Pekka, 63 v., Espoo 
 

- Koulutus: teologi, pappi, lähetystyöntekijä, työyhteisökonsultin koulutus Lähetysseurassa. 

- Työkokemus papin tehtävistä seurakunnissa Suomessa ja Israelissa sekä muuta 

- lähetystyökokemusta Israelissa. 

- Espoon Leppävaaran seurakunnan IV kappalainen (vastuualueena mm. lähetys- ja kv. työ 

sekä ekumenia), rovasti, Espoon hpk-valtuuston jäsen, Sansan hallituksen jäsenyys 2021–

2022. 

- Lähetystyö tullut tutuksi jo lapsena ja lähetyskutsu vahvistui opiskeluaikana. 

- Lähetystyön käytännön kokemus Israelissa tuo hallitustyöskentelyyn käytännön haasteiden 

ymmärtämystä ja myös kontakteja. Pitkä seurakuntatyön kokemus auttaa yhteistyössä 

seurakuntien kanssa. Myös eri lähetysjärjestöjen palveluksessa toimisella merkitystä 

järjestöjen yhteistyötä ajatellen. 

- Suostumus Sansan hallitukseen sekä jäseneksi että varajäseneksi. 

 

 

Rusama Jaakko, 70 v., Helsinki 
 

- Koulutus: teologian tohtori, pappi sekä yliopisto-opintoja kasvatustieteessä, 

sosiaalipolitiikassa ja yliopistopedagogiikassa. 

- Työkokemus papin, opettajan, tutkijan ja johtajan tehtävistä mm. seurakuntien, kirkon, 

yliopiston ja koulumaailman palveluksessa; Kirkon lähetystyön keskuksen vs. johtaja. 

- Lukuisien lähetystyöhön liittyvien kotimaisten ja kansainvälisien tapahtumien esitelmöitsijä 

ja järjestäjä. 

- Kirkollisia ja muita luottamustoimia lukuisia vuosikymmenten varrella. Sansan hallituksen 

jäsen 2021–2022. Kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan sihteeri. 



- Monipuolinen yhteistyö Sansan kanssa vuosien varrella. Hallitustyöskentelyyn voi tuoda 

monivuotisen ja laajan missiologisen työskentelyn kokemuksen ja myös kirkon ylimmän 

johdon henkilökohtaisesta tuntemuksesta on ollut hyötyä. 

- Suostumus Sansan hallitukseen sekä jäseneksi että varajäseneksi. 


