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1. JUHLAVUOSI 2023 

Perjantaina 9.6.2023 tulee kuluneeksi 50 vuotta Sanansaattajat ry:n perustamisesta. Sansan pe-
rustajat nimesivät kolme tärkeää arvoa, joiden varaan toiminta haluttiin perustaa: rukous, rohkeus 
ja rakkaus. Niiden varassa voidaan työtä edelleen jatkaa. Juhlavuonna haluamme rukoillen sekä 
palata Kristuksen rakkauden juurille että rohkeasi levittää siivet uuteen aikaan.  

Toimintasuunnitelmassa on kahdenlaisia asioita. Ensinnäkin se sisältää kuvauksen niistä ohjel-
mista, hankkeista ja toiminnoista, joilla aiomme tehdä medialähetystyötä toimintavuoden aikana, 
siis perustyöstä. Toiseksi toimintasuunnitelma hahmottelee niitä erityisiä toimenpiteitä, joilla vuo-
den aikana edistämme strategisia tavoitteitamme. Nämä viimeksi mainitut strategiset hankkeet 
jakautuvat kolmeen painopisteeseen: i. vaikuttavuus, ii. kasvu ja iii. osaaminen. Globaalissa lähe-
tystyössä tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä kohdentaa kasvava resurssimme sinne, missä 
sillä on suurin vaikutus (i.). Etsimme yhdessä kumppaneiden kanssa yhteistä ymmärrystä vaikutta-
vuudesta, siitä, miten sitä mitataan ja mikä merkitys vaikuttavuudella on työn suunnitteluun ja 
arviointiin. Kotimaisessa työssä tavoittelemme parempaa tunnettuutta ja sitä kautta kasvun mah-
dollisuutta (ii.). Kaikessa tässä pyrimme vahvistamaan osaamistamme niin, että voimme johtaa it-
seämme suurempia verkostoja (iii.) Jumalan valtakunnan hyväksi. Arvioimme työtämme yksittäi-
sen ihmisen ja ihmiskontaktien kautta (Katso ihmistä - Sansan suunta vuoteen 2025). 

Valmistautuessamme vuoteen 2023 elämme sodan varjossa. Pelko ja huoli kasvavat. Talouden 
kasvuennusteet ovat parhaimmillaan varovaisia. Elinkustannusten nousuun varaudutaan. Median 
– erityisesti digitaalisen median – merkitys kasvaa entisestään. Rinnakkaiset, vastakkaiset ja toisil-
leen vihamieliset viestit jatkavat kilpailua ihmisten huomiosta. Luotettavien instituutioiden mer-
kitys korostuu siellä, missä sellaisia on. Ja luotettavien, hyvin uutisten merkitys korostuu. Sanan-
saattajien tehtävänä on viedä hyvä sanoma Jumalan rakkaudesta sinne, missä sitä ei vielä ole 
kuultu ja missä sydämet sitä odottavat.  

2. MEDIALÄHETYSTYÖ MAAILMALLA 

Sansa tuo yhdessä suomalaisten seurakuntien ja ulkomaisten kumppanien kanssa evankeliumin 
Jeesuksesta erityisesti sinne, missä evankeliumia on vaikea julistaa tai sen julistaminen on rajoi-
tettua. Tämä on toimintaa ohjaava pääajatus.  

Sansan medialähetystyön painopiste on lähetysstrategisessa 10/40-ikkunassa. Tuolla 10. ja 40. 
leveyspiirin välisellä alueella Pohjois-Afrikasta Itä- ja Kaakkois-Aasian saarille kristityt ovat pää-
sääntöisesti vähemmistönä. Tuon alueen valtauskontoja ovat muun muassa islam ja hindulaisuus. 
Väestöennusteiden mukaan tuolla alueella muslimien ja hindujen osuus väestöstä kasvaa jonkin 
verran (Pew Research). Alueen väestön elintaso on laskenut (sisältäen myös odotettavan eliniän 
ja koulutuksen) joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Syynä tähän ovat koronapandemia, ilmas-
tonmuutos ja sen ääri-ilmiöt sekä Ukrainan sota. 

Työperäinen kaupungistuminen lisääntyy etenkin Intiassa ja Pakistanissa (YK). Sähköinen media – 
erityisesti sosiaalinen media – kehittyy nopeasti (Statista). Maapallon väestöstä 66 % käytti inter-
netiä vuonna 2022, arabimaissa jopa 70 % väestöstä (ITU: International Telecommunication 
Union). Aasiassa 64 % väestöstä käytti internetiä 2022, ja Afrikassa internetin käyttö on kasvanut 
13 %:lla vuosittain (ITU). Monet 10/40-ikkunan alueella elävät ovat pettyneet vallitseviin uskon-
toihin ja etsivät vaihtoehtoja. Sanoma Jeesuksesta kiinnostaa uudella tavalla.  

Medialähetystyö maailmalla toteutuu kumppanuuksien kautta. Jatkamme ja edelleen kehitämme 
yhteistyötä pitkäaikaisten kumppaneidemme muun muassa TWR:n (Trans World Radio), FEBC:n (Far 
East Broadcasting Company), SAT-7:n, Luterilaisen maailmanliiton ja paikallisten luterilaisten kirk-
kojen kanssa. Olemme avoimia uusille kumppanuuksille ja yhteistyön kehittämiselle siellä, missä 
kumppanuus on vasta muotoutumassa. 
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Maailman kriisit ja taloudelliset suhdanteet heijastuvat myös lähetystyöhön. Euron kurssin odote-
taan pysyttelevän tasakurssissa eli pariteetissa dollarin kanssa tai jopa laskevan sen alapuolelle. 
Kurssiin vaikuttavia tekijöitä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, sitä seuraava uhka energian 
riittävyydestä Euroopassa sekä Yhdysvaltain keskuspankin dollaria vahvistava korkopolitiikka. Eu-
ron ja dollarin välinen kurssi vaatii jatkuvaa seurantaa, koska osa Sansan ohjelmatuesta on sidottu 
dollariin.  

2.1. Strateginen hanke: vaikuttavuuden arviointi 

Vaikuttavuus on yksilö- ja yhteisötasolla tapahtuvaa lyhyen sekä pitkän aikavälin muutosta ja tu-
losta asetetun tavoitteen mukaisesti. Lyhyen aikavälin muutoksesta tai tuloksesta käytämme käsi-
tettä vaikutus (outcome), ja pitkän aikavälin muutoksesta tai tuloksesta käytämme käsitettä vaikut-
tavuus (impact).  

Kehitämme tapaamme toimia kansainvälisten kumppaneidemme kanssa vaikuttavuuden näkökul-
masta. Yhtenäistämme tapamme toimia seuraavan rakenteen mukaisesti soveltaen: 1. puitesopi-
mus, 2. hanke- ja rahoitussuunnitelma, 3. vaikuttavuus- ja strategiatyöpajoja, 4. tuloksellisuuden 
ja vaikuttavuuden mittaaminen, evaluaatiot, 5. raportit ja arvioinnit yhdessä kumppanien kanssa.  

Kuuntelemme aidosti kumppaneita siinä, mitkä vaikutuksen ja vaikuttavuuden ulottuvuudet ovat 
heille tärkeitä. Lisäksi ohjaamme kumppaneita tarkastelemaan asioita vaikutuksen, vaikuttavuu-
den, strategia-ajattelun ja tekniikan kehityksen myötä laajemmin. Tuomme kumppaneillemme uu-
sia herätteitä tulevaisuuden tavoista ja keinoista tavoittaa tehokkaasti ihmisiä evankeliumille, kui-
tenkaan rasittamatta kumppaneita liikaa, vaan pitäytyen tarpeellisiin ja hyödyllisiin seikkoihin. 
Kyse on dialogista ja prosessista, jossa molemmat oppivat.  

Kuvassa: Vaikuttavuuden seurannan kehittämisen tavoitteet 2023 ja 2024. 

 

Vaikutusten ja vaikuttavuuden sisäistämiseksi toteutamme työpajan Sansan työntekijöille tammi-
kuussa. Sansan yhteistyökumppaneille järjestämme vaikuttavuusseminaarin kesällä. Yhteisen 
työstämisen tarkoituksena on auttaa vaikutusten ja vaikuttavuuden ymmärtämistä sekä Sansan 
sisällä että ulkopuolella. Sansan kumppaneiden kanssa keskustelemme työn suunnittelussa eri-
tyisesti tavoitteen asettelusta ja sen mittaamisesta, mitä tavoitteiden osalta on saatu aikaan. 
Kumppanien ehdoilla toteutamme suunnitteilla olevat vaikuttavuustyöpajat Intiassa, Kroatiassa ja 
Kaakkois-Aasiassa. Kumppaneista riippuen toteutamme kohdennetut tutkimusprojektit. Vuoden 
2023 alkupuoliskolla määrittelemme tiedonkeruun tasot ja tavat kumppaneittain, niin että loppu-
vuodesta voimme testata niiden toimivuutta. 

2023

•vaikuttavuuden toimintatasojen testaaminen 

•tuloksien viestintä kumppaneilta Sansalle ja Sansalta seurakunnille ja sidosryhmille

•kohdennetut tutkimusprojektit

2024

•jatkuvaa seurantaa harjoitellaan

•yhteinen ymmärrys vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta kumppaneiden kanssa 

•kohdennetut tutkimusprojektit
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2.2. Globaali lähetystyö 

2.2.1. Intia 

Sansa tukee TWR-Intian tuottamia Toivoa naisille -televisio-ohjelmia, vähemmistökieliryhmille 
suunnattua radiolähetystyötä sekä hindinkielistä televisiotyötä. Uutena Toivoa naisille -työn oh-
jelmana alkaa assaminkielinen Toivoa naisille -televisio-ohjelma.  

Sansa tukee edelleen kymmenellä intialaisella kielellä lähetettäviä radio-ohjelmia. Radio-ohjelmat 
ovat kuunneltavissa ja ladattavissa internetistä, niitä jaetaan muistikorteilla ja -tikuilla.  

Jatkamme yhteistyötä Intian luterilaisten kirkkojen (United Lutheran Churches of India, UELCI) 
kanssa koulutusohjelmassa, jossa kehitetään kirkkojen viestintää ja tapoja kertoa evankeliumia 
Intiaan sopivalla tavalla.  

Operatiivinen johtaja Marko Pihlajamaa vastaa Intian hankkeista. Vuoden 2023 alkupuolella 
teemme kattavan arvion Sansan työstä Intiassa ja laadimme sen pohjalta Intian työn strategian. 
Selvitämme mahdollisuutta palkata kansallinen työntekijä koordinoimaan Sansan hankkeita. 

Sansalla on seurakuntien, kappeliseurakuntien ja järjestöjen kanssa 65 yhteistyösopimusta, joiden 
kohteena on työ Intiassa. 

2.2.2. Aasia 

Aasia on maailman vähiten evankelioitu maanosa ja Sansan yhteistyö Aasiassa keskittyy kahdek-
saan maahan, kymmenellä eri kielellä. Valtaosa Aasian kumppaneista kuuluu FEBC:n mediaperhee-
seen. TWR:n organisoimaa Toivoa naisille -työtä on Aasiassa Indonesiassa ja Kambodžassa. 

Kaikki kumppanit laajentavat työtään radio-ohjelmien rinnalle myös sosiaalisen median käyttämi-
seen. Siinä Sansan aluepäällikkö Ilkka Kastepohja toimii tarvittaessa konsulttina tai mentorina. Me-
diatutkija Eila Murphy toimii lähetystyöntekijänä FEBC:n työyhteydessä. 

Radio-ohjelmien lisäksi Kambodžassa Sansa tukee FEBC:n organisoimaa perhetyön valtakunnal-
lista seminaaria, jossa 100 avioparia koulutetaan toimimaan seurakunnissaan avioliittoon ja kas-
vatukseen liittyvissä kysymyksissä tukiperheinä. 

Indonesian Balilla FEBC:n radioaseman ohjelmatuen lisäksi rahoitamme asemalle aurinkopaneeli-
järjestelmän. Tämän pilottiprojektin avulla haluamme tukea radioaseman omavaraisuutta, jotta 
säästyneillä varoilla asema voi lisätä resursseja ohjelmatoimintaan. Indonesiassa FEBC kouluttaa 
radiotoimittajia, sosiaalisen median osaajia sekä järjestää kriisiradiotyöntekijöille kriisivalmius-
koulutusta.  

Kiinassa kristittyjen toimintaolosuhteet ovat entisestään vaikeutuneet. Toimintavuoden aikana 
Sansa etsii kumppanien kanssa korvaavia mediatyömuotoja viranomaisten suljettua sosiaalisessa 
mediassa olleita keskusteluryhmiä. Tuemme edelleen seurakuntien pastoreiden ja maallikkopu-
hujien etäkoulututusta. Vuoden aikana koulutukseen valitaan 500 uutta opiskelijaa. Koulutus on 
kolmivuotinen. 

Kaakkois-Aasiassa vahvistamme vaikeissa olosuhteissa elävien kristittyjen Raamatun tuntemista. 
Tuemme myös muiden alueella asuvien mediaevankeliointia. 

Buddhalaisenemmistöisessä Thaimaassa Sansa tukee esievankelioivaa Sydänystävä -radio-ohjel-
maa. Päivittäinen ohjelma radioidaan seitsemän radioaseman, nettisivujen ja mobiilisovellusten 
kautta. Tuemme myös ohjelmien jakamista sosiaalisen median sisältöinä. 

Japanissa Sansa jatkaa vuosikymmeniä radioidun Keikon kirjelaatikko -ohjelman tuotannon tuke-
mista. Ohjelmaa kuuntelee laaja joukko japanilaisia, joilla ei ole mitään kiinnekohtaa kristillisyy-
teen. Vuoden aikana Japanin FEBC selvittää japanilaisten tapoja käyttää mediaa, jotta kristilliset 
mediasisällöt tavoittavat paremmin eri käyttäjäryhmiä evankeliumin uutisen äärelle. 

Mongoliassa Sansa jatkaa tukea erityisryhmille suunnattujen ohjelmien radiointiin Wind FM:n ra-
diokanavilla. Kyse on evankelioivista, nuorten elämään liittyviä ongelmia käsittelevistä ja seksiin 
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liittyviä kysymyksiä käsittelevistä ohjelmakokonaisuuksista. Nuorten erikoisohjelmien lisäksi tu-
emme myös eri tavoilla vammautuneille nuorille suunnattuja ohjelmia. Sarjan tarkoitus on neuvoa, 
auttaa ja rohkaista kuuntelijoita löytämään kristillisestä arvopohjasta vastauksia ja konkreettista 
apua arjessa askarruttaviin kysymyksiin. 

Sansalla on seurakuntien tai kappeliseurakuntien kanssa 41 yhteistyösopimusta, joiden kohteena 
on työ Aasiassa. 

2.2.3. Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Keski-Aasia (CAMENA) 

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka (MENA) 

Satelliittitelevisio on yhä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen seuratuin media; yli 80 %:lla alueen 
väestöstä on mahdollisuus satelliittikanavien ilmaislähetysten seuraamiseen. Sansan työn paino-
piste Lähi-idässä on kumppanuus kristillisen SAT-7 satelliittikanavaperheen kanssa.  

Rajoitetun vapauden maissa satelliittitelevision käyttöä on vaikea valvoa. Internetin käyttöä puo-
lestaan rajoittaa vielä sen suhteellinen kalleus ja alueella vallitseva lukutaidottomuus. Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan alueen pitkään jatkuneet konfliktit, poliittinen ja taloudellinen epävakaus, pa-
kolaisuus sekä kristittyjen maastamuutto ja ilmastokysymykset haastavat. Alueen väestöstä noin 
30 % on 10–29-vuotiaita (World Bank). Erityisesti nuorten usko demokraattiseen ja rauhanomai-
seen muutokseen on vähäistä ja SAT-7:n ohjelmasisällöillä halutaan tavoittaa erityisesti nuoria tu-
levaisuuden muutosvoimana.  

Algeriassa monet kirkot pysyvät suljettuina ja Pohjois-Afrikan maissa kirkolla ei ole näkyvää yh-
teiskunnallista asemaa. Tällä alueella tuemme ohjelmasisältöjä, jotka edesauttavat kristittyjen 
hengellistä kasvua, kirkon johtajuutta, sekä kristittyjen roolia näkyvänä osana yhteiskuntaa ja pää-
töksentekoa. Työ toteutuu ekumeenisesti antaen paikallisille kirkoille äänen kanavilla. Lähesty-
mistapa on holistinen. David Ezzinen Pohjois-Afrikan kristityille arabeille suunnattu evankelioiva 
televisio-ohjelma palvelee myös Suomessa asuvia arabiankielisiä maahanmuuttajia. 

Sansa tukee SAT-7:n arabian-, persian- (farsi, tadžik ja dari) ja turkinkielisten kanavien evanke-
lioivia, sosiaalisia sekä opetuksellisia ohjelmasisältöjä pakolaisia ja lukutaidottomia unohtamatta. 
Ohjelmasisällöt käsittelevät hengellisen opetuksen lisäksi myös vaiettuja asioita kuten naisten, 
vammaisten ja pakolaisten asemaa, lapsiavioliittoja sekä rasismia. Ohjelmat välittävät toivoa, eri-
laisuuden ymmärtämistä ja viestiä Jumalan kokonaisvaltaisesta rakkaudesta suljettuihin koteihin.  

Ohjelmat ovat paikallisten tuottajien paikallisille yleisöille tuottamia kulttuurikontekstin huomioi-
den. Farsinkieliset ohjelmasisällöt pyrkivät tavoittamaan erityisesti Iranin naisia, lapsia ja nuoria. 
Naisten ohjelmat nostavat keskusteluun yhteiskunnallisia epäkohtia ja ihmisoikeusasioita esimer-
kiksi Iranissa. Darinkieliset ohjelmat toimivat näkymättömän yhteyden ja toivon tuojina erityisesti 
naisille ja kristityille Afganistanin yhteiskunnassa. Sansan Mikael Tunér tuottaa ja ohjaa Suomesta 
käsin persiankielisiä opetusohjelmia. 

Haluamme rohkaista digitaalisen median mahdollisuuksien, katsojaseurannan sekä verkkosisältö-
jen ja -alustojen kehittämistä edelleen erityisesti nuoren sukupolven tavoittamiseksi. Siirtyminen 
digitaalisille videopalvelu- ja suoratoistoalustoille seuraa globaalia trendiä. MENA-alueella on ny-
kyään yksi kattavimmista 4G-verkoista maailmassa. SAT-7 Plus -sovelluksella kaikkia SAT-7-kana-
vien ohjelmia on mahdollista seurata ympäri maailman.  

Tuemme kahta kansallista työntekijää SAT-7:n palveluksessa: Maroun Bou Rachedia Libanonissa 
sekä Parastoo Poortaheria Kyproksella. SAT-7:n työ on CAMENA-alueen (Keski-Aasia, Lähi-itä, Poh-
jois-Afrikka) aluepäällikkö Sirpa Rissasen vastuualuetta. Roy Rissanen toimii SAT-7:n kansainväli-
sen varainhankinnan johtajana Kyprokselta käsin. 

Sansalla on seurakuntien, kappeliseurakuntien ja järjestöjen kanssa 64 yhteistyösopimusta, joiden 
kohteena on SAT-7 tai Lähi-idän alueella tapahtuva työ. 
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Pakistan 

Keski-Aasian alueella Pakistanissa sitoudumme vuoden mittaiseen projektikokeiluun tukemalla 
laadukkaan kristillisen ohjelmasisällön tuottamista ja lähettämistä videoiden, sosiaalisen median 
sekä televisiokanavan välityksellä. Maassa on kristittyjä alle 2 % (World Religion Database). Pro-
jektin tavoitteena on median keinoin tukea ja vahvistaa kristittyjen identiteettiä ja kristillistä kas-
vatusta. Lisäämällä ihmisten tietoutta kristinuskosta haluamme edistää myönteisempää asenne-
kulttuuria kristinuskoa kohtaan. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset, nuoret ja naiset. Projektin 
yhteistyökumppani on PAK7. Pakistanin alue kuuluu aluepäällikkö Sirpa Rissasen vastuualuee-
seen. 

Israel  

Sansa tukee edelleen Israelissa Caspari-keskuksen tuottamaa sapattikoulun opettajien verkko-
kurssia. Verkkokurssista vastaava koordinaattori on Sansan kansallinen työntekijä. Olemme avoi-
mia mediatyön uusille mahdollisuuksille maassa. Israelissa tehtävä työ kuuluu aluepäällikkö Sirpa 
Rissasen vastuualueeseen.  

Sansalla on seurakuntien kanssa kolme Israelin työlle kohdennettua sopimusta. 

2.2.4. Afrikka 

Sansan tukee medialähetystyötä Eritreassa, Etiopiassa ja Kamerunissa. Operatiivinen johtaja 
Marko Pihlajamaa toimii näiden maiden aluevastaavana. 

Etiopiassa Sansa tukee amharan-, oromon- ja afarinkielisiä radio-ohjelmia sekä afarinkielistä jälki-
hoitotyötä. Ohjelmat tuottaa Etiopian Mekane Yesus -kirkon viestintäosasto. Ohjelmat lähettää 
TWR.  

Eritreassa Sansa tukee kahden Eritrean evankelisluterilaisen kirkon (ELCE) tigrinjankielisen ohjel-
man lyhytaaltolähetyksiä. Ohjelmat on suunnattu perheille ja nuorille.  

Luterilainen maailmanliitto johtaa Kamerunin luterilaisen kirkon studion tuottamaa fulfuldenkie-
listä ohjelmaa, jolla tavoitetaan fulfuldea puhuvia fulanipaimentolaisia.  

Sansalla on seurakuntien kanssa yhdeksän Afrikan työlle kohdennettua sopimusta. 

2.2.5. Eurooppa 

Kroatia 

Sansan työ on kohdistunut perustamisvuodesta 1973 lähtien silloisen Jugoslavian alueelle, erityi-
sesti Kroatiaan. 

Kroatiassa Sansa tekee yhteistyötä Kroatian evankelisen kirkon kanssa. Sansa rahoittaa muun mu-
assa työntekijöiden palkkausta sekä tukee kirkon media- ja nuorisotyötä. Kirkko tuottaa radio-oh-
jelmia ja Sansa tukee mediatyön kehitystä vaikuttavuuden ja strategian näkökulmasta.  

Kutinan seurakunta on yksi Kroatian evankelisen kirkon seurakunnista. Sansan lähetystyöntekijä 
pastori Elina Braz de Almeida on seurakunnan johtaja. Sansa tukee kummitoimintaa ja seurakun-
nan avustavan työntekijän palkkausta sekä Kutinan seurakunnan lähellä olevia pienempiä kirk-
koja. Tuemme muun muassa Antunovacin kirkon kunnostusta. 

Kansainvälinen nuorten tanssi- ja draamaryhmä M18 toimii osittain Kroatian evankelisen kirkon 
nuorisotyön yhteydessä. M18 on lähtöisin Brasiliasta ja on syntynyt sikäläisen presbyteerikirkon 
lähetystyön pohjalta. Sansa tukee M18-ryhmän työtä Kroatian evankelisen kirkon kautta. Laa-
dimme hankesuunnitelman yhteistyöstä M18-ryhmän kanssa. 

Sansalla on 13 seurakunnan tai kappeliseurakunnan kanssa yhteistyösopimus Kroatian työn tuke-
miseksi. Operatiivinen johtaja Marko Pihlajamaa vastaa Kroatian työalueesta.  
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Venäjä 

Venäjällä Sansa jatkaa yhteistyötä Inkerin evankelisluterilaisen kirkon kanssa ja tukee sen tuotta-
maa Kristinuskon ABC -ohjelmaa Karjalan televisioon. Nämä suomenkieliset ohjelmat tekstitetään 
venäjäksi ja lähetetään vähemmistökielten ohjelmakokonaisuudessa. Tuemme Karjalan rovasti-
kunnan kansallista työntekijää ja tiedotustyötä sekä Inkerin kirkon viestintäosaston työtä Pieta-
rissa.  

Työtä Venäjällä tukee kolme seurakuntaa ja yksi järjestö. Globaalin lähetystyön koordinaattori 
Helmi Mikkola toimii Venäjän aluevastaavana. 

2.3. Globaalit hankkeet 

2.3.1. Toivoa naisille -työ kansainvälisesti 

Toivoa naisille -työssä (TWR Women of Hope) yhdistyvät tietoisuuden lisääminen maailman nais-
ten tilanteesta sekä evankeliumin sanoman vieminen naisten ulottuville median keinoin heidän 
omalla kielellään. Monissa maissa kulttuurinormit sulkevat naiset koteihinsa. Ihmiskaupan uhrien 
tai prostituutioon pakotettujen naisten itseluottamus ja omanarvontunto on usein hyvin heikko ja 
naiset pitävät itseään vähempiarvoisina. Toivoa naisille -työllä on tärkeä tehtävä tuoda heille 
evankeliumin toivoa, jonka myötä heidän omanarvontuntonsa voi vahvistua.  

Toivoa naisille -työn ohjelmat rohkaisevat kuuntelijoita hakeutumaan pienryhmätoimintaan ja 
mahdollisuuksien mukaan myös seurakuntiin. Verkostot muiden paikallisten toimijoiden kanssa 
ovat tärkeitä. Ohjelmissa yhdistyvät hengellinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Tavoitteena on naisten 
elämän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen. 

Toivoa naisille -työ on Sansan kumppanin TWR:n toimintaa. Sansan lähetystyöntekijä Miia da Silva 
työskentelee Irlannista käsin Toivoa naisille -työn TWR-Euroopan sekä Keski-Aasian, Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan (CAMENA-alue) koordinaattorina.  

Toivoa naisille -radio-ohjelmien lisäksi Sansa tukee 2023 Toivoa naisille -televisiotyötä Intiassa 
viidellä kielellä. Sansa tukee myös ihmiskaupan ja prostituution uhreille tarkoitettuja Kätketyt aar-
teet -ohjelmasisältöjä. Kätketyt aarteet on yksi Toivoa naisille -työn muodoista.  

Operatiivinen johtaja Marko Pihlajamaa vastaa Intian, aluepäällikkö Sirpa Rissanen CAMENA-alu-
een ja aluepäällikkö Ilkka Kastepohja Aasian Toivoa naisille -ohjelmista. 

Toivoa naisille -työtä tukevia sopimuksia seurakuntien kanssa on yhteensä 46. Niistä 27 tiettyihin 
alueisiin keskittyvää sopimusta on laskettu aiemmissa kappaleissa kerrottuihin alueiden sopimus-
ten yhteismääriin. Toivoa naisille -työtä yleisesti tukevia sopimuksia on 19.  

2.3.2. MediaWorks 

Operaatio Mobilisaatio (OM) on kansainvälinen lähetysjärjestö, jolla on toimintaa kaikilla mante-
reilla. Sen Itävallasta käsin toimiva yksikkö, MediaWorks, auttaa kristillisiä toimijoita eri puolilla 
maailmaa kertomaan sanomaa Jeesuksesta omissa yhteisöissään kontekstiin sopivalla printtime-
dialla ja digitaalisilla alustoilla.  

Sansan lähetystyöntekijä Erja Tillgren toimii mediastrategina MediaWorksin työssä Itävallassa. Me-
diastrategian avulla MediaWorks kehittää paikallisten tiimien vaikuttavuutta. 

Toimintavuoden aikana Sansa ja MediaWorks suunnittelevat yhteistä digitaalista kehittämispro-
jektia. Operatiivinen johtaja Marko Pihlajamaa vastaa Sansan MediaWorks-yhteydestä. 

Sansalla on neljän seurakunnan ja yhden järjestön kanssa yhteistyösopimus MediaWorksin työn 
tukemiseksi (Erja Tillgren).  
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3. VIESTINTÄ, VARAINHANKINTA, VERKOSTOT – GLOBAALIN LÄ-

HETYSTYÖN TUKI 

3.1. Vuositeema: Medialähetystyön juhlavuosi 

Kesäkuussa vietettävä 50-vuotisjuhla antaa vuodelle 2023 luonnollisen teeman. On aika katsoa 
sekä kiitollisena taaksepäin että rohkeasti eteenpäin. Juhlavuosi, kiitollisuus ja rohkeus näkyvät 
vuoden aikana kaikessa toiminnassamme. 

Medialähetyspäiviä vietetään yhdessä seurakunnan kanssa Hyvinkäällä 9.–11.6.2023. Sansan his-
toriateos julkistetaan ja yhdistyksen kevätkokous järjestetään juhlien yhteydessä. Juhlagaala jär-
jestetään perjantai-iltana. Juhlille kutsutaan sekä kansainvälisten että kotimaisten yhteistyökump-
paneiden edustajia. 

3.2. Viestintä ja varainhankinta 

Juhlimme medialähetystyön 50-vuotista taivalta tällä hetkellä työssä mukana olevien kanssa ja 
kutsumme aktiivisesti uusia ihmisiä mukaan. Jatkamme digitalisaation mahdollisuuksien hyödyn-
tämistä ottamalla teknisiä alustoja tehokkaampaan käyttöön palvelemaan työtä. Syvennämme 
viestinnällisiä kumppanuuksia ja verkostoidumme viestintästrategian viitoittamalla tavalla. 
Olemme aktiivisesti mukana kirkon viestinnän toimissa lähetystyön brändin vahvistamisessa. 

Tehostamme sisällöntuotannon prosessia 

Pirstaloituneessa kristillisessä kentässä vahvistamme erottautumista selkeällä teologisella ja mis-
siologisella linjalla sekä ajassa kiinni olevalla raamattuopetuksella. Käytämme vaikuttavuustari-
noita sisällöntuotannossa. Sisältöjä rakennetaan palvelemaan eri kanavia ja kohderyhmiä. Kehi-
tämme viestinnällisen prosessin sujuvuutta työalueelta tukijalle, aktiivitoimijalle ja uudelle me-
dialähetystyöstä innostuvalle. Tuotamme innostavaa monimediallista materiaalia seurakuntien ja 
sidosryhmien käyttöön. Toteutamme sosiaalisessa mediassa videotarinakampanjan. 

Vahvistamme varainhankintaa 

Monipuolistamme kampanjakonseptia ja tehostamme asiakaslähtöistä lahjoitusviestintää. Kan-
nustamme sitoutumaan tukijaksi ja kutsumme kuukausilahjoittajaksi. Uusille työhön mukaan tule-
ville tarjoamme teemallisia lahjoitusmuotoja. Kehitämme varainhankintakampanjoitamme ja lah-
joitusmuotojamme. Tavoitteenamme on kyetä reagoimaan katastrofitilanteisiin entistä ketteräm-
min ja voida kanavoida apua eri kohteisiin tarpeen mukaan. Neljän eri kampanjan kautta nos-
tamme medialähetystyön viiden vuosikymmenen eri ulottuvuuksia ja kehityssuuntia työhön mu-
kaan kutsuvalla tavalla. Konseptoimme ja toteutamme Kiitollisuus-kampanjan. 

Kirkastamalla brändiä kirkastamme perustehtävää 

Varmistamme, että viestintämme medialähetystyöstä on vaikuttavaa, visuaalisesti yhdenmukaista 
ja ydinviestit välittyvät tehokkaasti. Selkeytämme Sansan ääntä. Brändin kirkastamisen myötä tie-
dämme, kenelle viestimme, mitä medioita käytämme ja miten tehokkaasti/vaikuttavasti tavoi-
tamme kohderyhmäämme kuuluvat ihmiset. Päivitämme brändikirjan ja visuaalisen ilmeen. 

Viestinnän kanavat 

Jalostamme viestinnällisiä polkuja ja kehitämme osallistavaa viestintää. Tuotamme, jaamme ja 
markkinoimme säännöllistä, suunnitelmallista ja ajanmukaista sisältöä Sansan kohderyhmien kan-
nalta oikeissa medioissa. Kehitämme viestinnän tehokkuutta seuraavia mittareita ja hyödyn-
nämme analytiikkaa työmme kehittämiseksi. 

Kehitämme edelleen sosiaalisen median sisältöjä, joiden kautta kutsumme työhön mukaan ja va-
rustamme syvemmälle lähetyskutsuun. Jatkamme verkkosivujen kehitystä. Toteutamme ruotsin-
kielisen ja englanninkielisen sivuston sekä Sansan 50-vuotiseen historiaan liittyen visuaalisen ja 
elävän historian aikajanan. 
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3.3. Seurakunnat, järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon medialähetysjärjestönä tuomme aktiivisesti oman panok-
semme kirkon lähetystyön toimikunnan (KLT) ja keskuksen (KLK) sekä Suomen Lähetysneuvoston 
(SLN) toimintaan. Sansa jatkaa edelleen Suomen ekumeenisen neuvoston tarkkailijajäsenenä. 

Sansa toimii Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien lähetystyön kanavana ja tukee seura-
kuntia lähetystehtävän toteuttamisessa. Vuonna 2023 vahvistamme medialähetystyön osaamista 
seurakunnissa usein eri keinoin. Sopimusyhteistyön periaatteiden mukaisesti jaamme säännölli-
sesti tietoa seurakunnan tukemista nimikkokohteista. Järjestämme vuoden aikana ainakin kymme-
nen Lähetyskiihdyttämöä. Ne ovat koulutushetkiä, joiden avulla motivoimme työn tukemiseen ja 
jaamme informaatiota. Pidämme esillä mahdollisuutta Sansan seurakuntajäsenyyteen.  

Vierailemme seurakunnissa kertomassa medialähetystyöstä. Pyrimme vastaamaan myönteisesti 
kaikkiin vierailupyyntöihin. Kasvatamme Sansa-lähettiläiden verkostoa. Avaamme reitin, jota 
kautta uusien lähettiläiden on helppo tulla mukaan. Järjestämme lähettiläille koulutusta ja 
luomme toimivan käytännön lähettiläiden kiittämiselle. Tavoitteenamme on strategian mukaisesti, 
että ”palvelevien medialähetystyön toimijoiden joukko on vahvistunut ja kasvanut mitattavalla 
tavalla”. 

Kehitämme jo nyt käytössä olevien tapojen rinnalle uusia virtuaalisen läsnäolon tapoja seurakun-
nissa, esimerkiksi podcastit, digitaaliset palvelut, nettikohtaamiset. Kehitämme vierailutoiminnan 
raportointia, jotta osaamme kohdentaa resurssimme entistä paremmin.  

Sansan strateginen Teemat ja paketointi -hanke etenee vuonna 2023. Hankkeen tavoitteena on 
entistä paremmin yhdistää tukisopimukset Sansan globaalin lähetystyön strategisiin tavoitteisiin. 
Tavoitteemme on samalla kasvattaa yhteistyösopimusten määrää.  

Tarjoamme Sansaa lähetystyön kanavaksi seurakuntien lisäksi myös muille järjestöille. Laadimme 
Sansan hiippakunnallisen yhteistyön suunnitelman osana kotimaantyön strategiaa.  

3.4. Toivoa naisille -työ Suomessa 

Sansan tekemän Toivoa naisille (TN) -työn keskiössä on maailmanlaajuinen rukous. Työ Suomessa 

on osa kansainvälistä TWR Women of Hope -verkostoa. (Ulkomaisista Toivoa naisille -hankkeista 

kerrotaan kohdassa 2.3.1.) Ytimessä ovat rukous, pienryhmät ja media. Tuemme olemassa olevia 

rukousryhmiä ja luomme mahdollisuuksia uusien syntymiseen. Vahvistamme ja selkeytämme työn 

viestinnällistä näkyvyyttä uusien verkkosivujen, Instagram-tilin ja Sansan Facebookin avulla.  

Kerromme työn vaikuttavuudesta Women of Hope -työn mediasisältöjen ja kuuntelijapalautteiden 

avulla. TN-työn yhteyspäällikön ja vapaaehtoisten lähettiläiden vierailut seurakuntiin, TN-työn ru-

kousryhmiin ja lähetystapahtumiin lisäävät työn tunnettavuutta ja innostavat mukaan. Rapor-

toimme ajallaan ja toimitamme materiaalia Sansan ja yhteistyökumppaneidemme tarpeisiin. Et-

simme tapoja laajentaa työtämme maahanmuuttajatyön TN-cafen avulla. Vahvistamme yhteis-

työtä kristillisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Nuorempaa sukupolvea tavoitamme nuortenil-

tojen ja kouluvierailujen kautta. 

3.5. Sansakauppa 

Sansan työn yhteydessä kirjoja ja lahjatavaroita myyvä Putiikki on uudistunut Sansakaupaksi ja 

näin se omalta osaltaan kirkastaa Sansan brändiä. Sansakauppa on mukana toimitalolla järjestet-

tävissä avoimien ovien päivissä ja pienimuotoisissa tapahtumissa, joita järjestetään työn tukijoille 

ja työstämme kiinnostuneille. Uudistettu nettikauppa palvelee koko Suomea, kun kristillistä kirjal-

lisuutta, kortteja ja lahjatuotteita myyvien kauppojen määrä vuosi vuodelta laskee.  Vuonna 2023 

kaupan palvelujen digitalisointi jatkuu. Tavoitteena on saada myyntiin Medialähetys Sanansaatta-

jien 50-vuotishistoriateos keväällä 2023. Erikoistumme Sansan seurakunnille tarjottaviin brändi-

tuotteisiin ja vapaaehtoisten lahjoihin.  



  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 

   

10 

 

4. TAVOITTAVA TYÖ SUOMESSA 

Tavoittava työ Suomessa on uusi toiminnan ala vuoden 2023 alusta lukien. Sansan sääntöjen 3 § 
mukaisesti yhdistys ”palvelee kirkkoa, sen hiippakuntia, seurakuntia ja yhteisöjä ja kristittyjen 
muodostamia pienryhmiä sananjulistus- ja koulutustoiminnalla sekä lähetystietoutta levittä-
mällä”. Aiemmin suomenkielinen tavoittava työ on kattanut lähinnä radioraamattukoulun (Rkk) ja 
Domini Life -mobiilisovelluksen suomenkielisen version. Vuoden 2023 alusta lukien tavoittava työ 
Suomessa ei enää rajoitu vain edellä mainittuun suomenkieliseen työhön, vaan pitää sisällään myös 
maahanmuuttajatyön, joka tapahtuu useilla eri kielillä. Vuoden 2023 talousarvio on laadittu siten, 
että tavoittava työ Suomessa eriytetään lähetyskannatuksesta myös varainhankinnan osalta. Muu-
toksen tarkoituksena on vahvistaa Sansan kykyä suomalaisen lähetysinnostuksen nostattajana. 
Varustamme kristittyjä omassa maassamme raamatunopetuksella, tuemme hengellistä elämää ja 
otamme maahanmuuttajat mukaan työhön.  

4.1. Raamattuopetus ja rukous 

Lähetystyön motivaatio nousee viime kädessä Jeesuksen seuraamisesta. Jeesuksen seuraamiseen 
kuuluu hänen tekojensa, sanojensa ja ainutlaatuisen esimerkkinsä opiskelu Raamatun sivuilta. Pi-
dämme tärkeänä, että Raamatun lukemisella, opiskelulla ja tutkimisella on oma itsenäinen roolinsa 
Sansan työssä. Liitymme kirkon, sen seurakuntien ja kristillisten järjestöjen hyvään raamatunope-
tustarjontaan, mutta etsimme samalla medialähetysjärjestölle ominaisia uusia menetelmiä. 

Suosittu radioraamattukoulu Raamattu kannesta kanteen (Rkk) jatkuu edelleen Radio Dein ja Jär-
viradion kanavilla. Lisäksi ohjelmat kuuluvat muutamissa paikallisradioissa Ruotsissa ja Norjassa. 
Samalla kehitämme määrätietoisesti uusia digitaalisia tapoja Raamatun sanoman esillä pitämiseksi 
mediassa. Hyödynnämme kehitystyössä sekä kotimaista osaamista että kansainvälisten kumppa-
nien esimerkkiä. Tavoitteenamme on tuottaa nykyisen Rkk-ohjelman rinnalle vuoteen 2025 men-
nessä kiinnostava tarjonta täydentäviä tuotteita entistä useampien ihmisten tavoittamiseksi. 

Ylläpidämme säännöllistä rukouselämää sekä työyhteisön sisällä että kaikessa toiminnassamme. 
Jatkamme Domini Life -sovelluksen teknistä kehittämistä huomioiden kieliversiot. Tuemme ru-
kouselämää ja ihmisten välistä rukousyhteyttä Sansan nettisivulla olevan rukousseinän avulla. 
Vahvistamme yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Markkinoimme ruotsinkielistä sovellusver-
siota muun muassa Porvoon hiippakunnassa. Työskentelemme arabian- ja swahilinkielisten sovel-
lusversioiden toteuttamisen puolesta. 

4.2. Maahanmuuttajatyö 

Maahanmuuttajatyö siirtyi vuoden 2022 lokakuun alusta lukien osaksi Mikko Matikaisen johtamaa 
kotimaantyötä. Sansan seniorityöntekijä David Ezzine jatkaa vaimonsa Marja-Liisan tuella arabian-
kielistä maahanmuuttajatyötä antamalla katekismuskoulutusta ja keskusteluapua. Sansa seuraa 
läheltä ja soveltuvin osin osallistuu hankkeisiin, joilla vahvistetaan maahanmuuttajien osallisuutta 
seurakuntien ja kirkkojen työhön. Maahanmuuttajatyölle laaditaan vuoden 2023 aikana strategi-
nen suunnitelma, jonka kautta täsmennetään Sansan erityinen rooli kristillisen maahanmuuttaja-
työn laajassa kentässä.  

5. EDELLYTYKSET 

5.1. Henkilöstö 

Sansan palveluksessa työskentelee vuoden 2023 alkaessa 27 henkilöä, joista 19 on kotimaan-
työssä ja loput kahdeksan lähetys- ja projektityössä. Jälkimmäisten tehtävät ja vastuut on lueteltu 
luvussa 2. Medialähetystyö maailmalla.  
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Johtoryhmän muodostavat toiminnanjohtaja Arto Antturi, kotimaantyön johtaja Mikko Matikainen, 
operatiivinen johtaja (globaali lähetystyö) Marko Pihlajamaa, hallintojohtaja Marja Soikkeli ja vies-
tintäjohtaja Mervi Viuhko.   

Kotimaantyön johtajan työtovereina toimivat yhteisötoimintojen koordinaattori Laura Ahonen, yh-
teyspäällikkö (Toivoa naisille -työ) Miia Kallio, mediatuottaja Marjaana Keränen, yhteyspäällikkö 
Tea Rasi ja aluepäällikkö Arja Savuoja.  Talousarviossa on varaus ruotsinkielisen työn aluekoordi-
naattorin (50 % työsuhde) palkkaukseen.  

Hallintojohtajan läheisinä työtovereina ovat järjestösihteeri Marja Perttola, talousassistentti Raa-
kel Iskanius ja kirjanpitäjä/palkanlaskija Heli Anttila (Järjestöapu Oy). 

Viestintäjohtajan työyhteydessä toimivat graafinen suunnittelija Sami Heinomo, digituottaja Laura 
Tulisalo, mediatuottaja Viivi Niemenmaa (60 % 15.7. saakka), viestintäasiantuntija Annaleena Pak-
kanen ja varainhankinnan koordinaattori Erkki Salo. 

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

Osaaminen on yksi kolmesta strategisesta painopisteestä. Vuonna 2023 jatkamme osaamisen vah-
vistamista. Keskitymme laatuun määrittelemällä toiminnan tehoa kuvaavia tunnuslukuja. Vahvis-
tamme maailmanlähetyksen tuntemistamme sekä kehitämme tapoja innostaa yhä enemmän ihmi-
siä mukaan yhteiseen työhön. Kasvatamme osaamista myös rekrytoimalla uusia osaajia. 

Osaamiseen kuuluu myös työhyvinvoinnin osaaminen.  Tuemme henkilöstön jaksamista varusta-
malla esihenkilöitä, korostamalla työn ja levon oikeaa tasapainoa, palautumista ja liikunnan tär-
keyttä.  

5.2. Hallintopalvelut ja toimitilat  

Hallintopalvelujen tavoite on omalta osaltaan tukea strategisia tavoitteita. Henkilömäärän supis-
tuessa kehitämme entistä enemmän digitaalisia palveluja. Taloushallinnon palvelut on siirretty 
vuonna 2022 Järjestöapu Oy:hyn, jossa olemme osakkaina Lähetysyhdistys Kylväjän ja Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa. Yhtiön toimintoja vakiinnutetaan ja kehitetään. Taloushallintajär-
jestelmä Fennoa otetaan käyttöön 1.1.2023.  

Toimitilana on edelleen Sansan omistama Munckinkadun kiinteistö Hyvinkäällä. Se on palvellut 
hyvin ja on edelleen monilta osin käyttökelpoinen. Kysymyksiä toimitilan tarkoituksenmukaisuu-
desta ja kustannuksista tarkastellaan toimintavuoden alkupuolella, kun käytössä on kuntokartoi-
tukseen perustuva laaja arvio korjaustarpeista. 

6. TULO- JA MENOARVIO 2023  

Vuoden 2023 tuloarvio pohjautuu edellisten vuosien toteutumiin, juhlavuosikeräyksen nostee-
seen sekä uuden toimialan (tavoittava työ Suomessa) tulojen kasvuun. Tulot koostuvat lähetys-
kannatuksesta 3,29 milj. € ja tavoittavasta työstä Suomessa 250 t€. Lähetyskannatustuloista noin 
puolet arvioidaan kertyvän seurakuntien avustuksista nimikkoyhteistyöhön ja yleisesti Sansan 
medialähetystyöhön. Talousarvio on laadittu 95 t€ alijäämäiseksi, koska käytössä on edellisten 
vuosien ylijäämää, jota on kertynyt erityisesti testamenttilahjoituksista.  

Vuoden 2023 maailmantilanne ja talousnäkymä on epävarma, joten taloutta seurataan tarkasti ja 
tarvittavia muutoksia tehdään myös budjettiin. Osa globaalin lähetystyön maksuista on dollari-
määräisiä. Olemme varautuneet dollarin kurssimuutoksiin. Tarpeen mukaan supistamme tai laa-
jennamme työtä. Talousarvio tarkastetaan kolmannesvuosittain yhdessä hallituksen kanssa. 
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT TULO- JA MENOARVIO 2023 

TULOT    

 2021 Tot. 2022 Budj. 2023 Budj. 

Lähetyskannatustulot   
 

 Seurakuntatuotot:   
 

 Yleinen kirkkokolehti    29 920 80 000 95 000 
 Muut kirkkokolehdit 23 192 35 000 35 000 
 Talousarvioavustukset nimikkokohteisiin 895 119 900 000 870 000 
 Nimikkosop.tulot (muut kuin ta-avustukset) 235 352 265 000 270 000 
 Talousarvioavustukset  477 736 450 000 470 000 
 Muut seurakuntatuotot 138 730 125 000 140 000 
 Suorat lahjoitukset:  

  
 Muut suorat lahjoitukset 679 664 700 000 660 000 
 Sopimuslahjoitustulot 247 614 240 000 200 000 
 Yhteisö- ja yrityssopimuslahjoitukset 13 519 25 000 10 000 
 Keräyskampanjat 461 184 385 000 440 000 
 Seurakuntalaisten lahjoitukset 19 464   
 Testamenttitulot 199 681 80 000 100 000 

Lähetyskannatustulot yhteensä 3 421 175 3 285 000 3 290 000 
   

  
Tavoittavan työn tulot  

  
 Suorat lahjoitukset:  

  
 Muut suorat lahjoitukset  

 80 000 
 Sopimuslahjoitukset  

 70 000 
 Keräyskampanjat  

 100 000 
   

 250 000 
   

  
Liiketoiminta, lehti ja Putiikki  

  
 Lähde-lehden tulot 14 354   
 Putiikin tulot 44 250 33 500 41 500 

Liiketoiminnan tulot yhteensä 58 604 33 500 41 500 
   

  
   

  
Varainhankinta  

  
 Jäsenmaksut 4 320 3 900 4 000 
 Kannatusjäsenmaksut 25 505 36 700 30 000 

Varainhankinnan tulot yhteensä 29 825 40 600 34 000 
    

 
Sijoitus- ja rahoitustulot      

 
 Korko- ja muut rahoitustulot 7 350 101 800 2 600 
 Vuokratulot 19 930 20 000 20 000 

Sijoitus- ja rahoitustulot yhteensä 27 280 121 800 22 600 
        

KAIKKI TULOT YHTEENSÄ 3 536 884 3 480 900 3 638 100 
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MENOT  
  

 2021 Tot. 2022 Budj 2023 Budj 

Toiminta ulkomailla    

 Intia 275 075 301 999 336 258 
 Aasia 623 981 493 973 632 023 
 Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Keski-Aasia 504 130 543 020 588 510 
 Afrikka 52 474 84 175 82 593 
 Eurooppa 185 272 179 653 179 010 
 Global 111 970 183 596 188 300 
 Ulk.työn suunn.ja seurannan menot 329 084 318 790 294 530 

Toiminta ulkomailla yhteensä 2 081 986 2 105 206 2 301 224 
     

Ulkomaantyön tukitoiminnot kotimaassa    

 Suunnittelun ja seurannan henkilöstömenot 43 010 49 260 29 900 
 Tukitoimintojen osuus yleiskuluista 147 333 138 800 179 550 
 Verkostotoiminnan henkilöstömenot 43 809 35 870 19 777 
 Verkostotoiminnan toimintamenot 5 322 13 600 15 600 
 Viestinnän henkilöstömenot 160 212 201 220 225 138 
 Viestinnän toimintamenot 66 250 61 932 73 200 
 Keräystoim. ja varainhankinnan henkilöstöm. 67 542 80 460 63 176 
 Keräystoim. ja varainhankinnan toimintam. 41 823 41 000 65 000 
 Seurakuntapalvelujen henkilöstömenot 76 303 157 650 177 676 
 Seurakuntapalvelujen toimintamenot 4 744 24 000 19 000 
 Hiippakunta- ja rovastikuntatapahtumat 642 2 500 2 500 
 Tapahtumien henkilöstömenot 20 862 22 130 6 626 
 Tapahtumien toimintamenot 17 737 12 800 25 000 
 Toivoa naisille -työn henkilöstömenot 38 036  37 448 
 Toivoa naisille - työn toimintamenot 11 463 12 500 12 000 
 Saadut korvaukset -7 364 -20 800 -23 800 

Ulkomaantyön tukitoiminnot yhteensä 737 724 832 922 927 791 
     

Tavoittava työ Suomessa    

 Raamattuopetustyön henkilöstömenot 41 304 27 570 48 600 
 Raamattuopetustyön toimintamenot 111 280 110 510 130 000 
 Dominin henkilöstömenot 12 429 13 240 6 800 
 Dominin toimintamenot 19 145 24 982 15 000 
 Maahanmuuttajatyö   27 000 
 Muut   16 690 
 Tavoittavan työn osuus yleiskuluista  29 431 27 800 35 910 
 Saadut korvaukset     -30 000 

Tavoittava työ Suomessa yhteensä 213 589 204 102 250 000 
     

Edellytyspalvelut ja yleishallinto    

 Ed.palvelujen ja yleishallinnon henkilöstöm. 206 769 221 220 176 400 
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 Ed.palvelujen ja yleishallinnon toimintam. 25 625 35 010 35 910 

Edellytyspalvelut ja yleishallinto yhteensä 232 394 256 230 212 310 
    

 
Liiketoiminta, lehti ja Putiikki   

 
 Liiketoiminnan henkilöstömenot 21 767 14 740 10 800 
 Liiketoiminnan muuttuvat menot 31 881 17 700 22 450 

Liiketoiminnan menot yhteensä 53 648 32 440 33 250 
   

  
Sijoitus- ja rahoitusmenot    

 Korko- ym. rahoitusmenot 23 549 3 400 200 
 Osakehuoneistojen menot 8 055 8 200 8 500 

Sijoitus- ja rahoitusmenot yhteensä 31 604 11 600 8 700 
         

KAIKKI MENOT YHTEENSÄ 3 350 945 3 442 500 3 733 275 
     

YLI-/ALIJÄÄMÄ 185 939 38 400 -95 175 
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Liite: Sansan ulkomaisen työn ohjelmat ja hankkeet 2023 

KIELET 

 

OHJELMA/HANKE 

dhodia 

kharia  

kukna  

kurukh  

kutchi  

magahi  

maithili  

mauchi  

mundari  

vasavi 

Radiotyö. Intian vähemmistökielillä tuotetuista radio-ohjelmista osa on raama-
tunopetusta ja osa evankelioivia, uusia ihmisiä tavoittavia, lyhyt- ja keskipitkillä aal-
loilla kuultavia ohjelmia. Niitä kuunnellaan pääasiassa maaseudulla. Ohjelmia voi 
kuunnella myös internetistä ja mobiilisovelluksella. Ohjelmatuotannon ja lähetysten 
lisäksi kuuntelijoihin ollaan aktiivisesti yhteydessä viestein ja vierailuin. Toimittajat 
toimivat myös opettajina vierailujen yhteyteen järjestetyissä tilaisuuksissa. Kump-
pani TWR-Intia (Trans World Radio). 

gujarati  

hindi  

orija  

tamil  

assam  

Toivoa Naisille -televisio-ohjelmien tuotanto ja lähetykset viidellä kielellä. Assamin-
kielisten Toivoa naisille -televisio-ohjelmien tuki alkaa 2023 uutena. Kansallisen TN-
koordinaattorin rekrytointiprosessi vuonna 2023. Kumppani TWR-Intia. 

hindi Televisiotyö. Sinun toivosi -niminen 30 min pituinen evankelioiva televisio-ohjelma 
lähetetään kristillisellä kaapelitelevisiokanavalla. Ohjelmalle haetaan aktiivisesti uu-
sia kaupallisia televisiokanavia. Kumppani TWR-Intia. 

useita intia-
laisia kieliä 

Luterilaisten kirkkojen työ. Intian yhdistyneiden luterilaisten kirkkojen Viestivä yh-
teisö -hankkeen kursseilla koulutetaan Intian luterilaisten kirkkojen edustajia kerto-
maan 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 Luterilainen maailmanliitto. 

  

 

mandariini Kiinassa nuorille suunnatun evankelioivan Avoimin silmin -ohjelman tuotanto ja lähe-
tys internetissä ja radiossa lyhytaalloilla sekä mobiilisovelluksen välityksellä. Kump-
pani VOS (Voice of Salvation). 

mandariini Kiinankielinen etäraamattukoulu tarjoaa kiinalaisille seurakuntapastoreille ja maalli-
koille Raamatun ja teologian opetusta kolmen vuoden etäopintoina. Kumppani TWR. 

mandariini Kiinassa evankeliointia ja uskoa syventävää työtä sosiaalisen median kautta interne-
tin ja mobiilisovellusten välityksellä. Kumppanit FEBC (Far East Broadcasting Com-
pany) ja VOS. 

khmer Kambodžassa Perheen parhaaksi -ohjelman tuotanto ja lähetys sekä perheseminaa-
reja, Toivoa naisille -ohjelman lähetys ja Toivon ilta -ohjelman tuotanto ja lähetys 
paikallisradiossa. Kumppanit FEBC-Kambodža ja TWR-Kambodža. 

thai & lua Thaimaassa luterilaisen kirkon lua-kielinen radiotoiminta ja toimittajakoulutus. Kump-
panit FEBC ja Thaimaan ev.lut. kirkko. 
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KIELET 

 

OHJELMA/HANKE 

thai Thaimaassa uskoa synnyttävän Sydänystävä-radio-ohjelman tuotanto ja lähetykset 12 
paikallisradiossa eri puolilla maata sekä sosiaalisessa mediassa. Kumppani FEBC-Thai-
maa. 

japani 

 

Japanissa kuuntelijoiden kysymyksiin uskosta ja elämästä vastaavan Keikon kirjelaa-
tikko -radio-ohjelman tuotanto ja lähetys keskipitkillä aalloilla ja internetissä. Kump-
pani FEBC-Japani. 

kaakkois- 
aasialainen 
kieli 

Evankelioivien ja raamattutietoutta syventävien radio-ohjelmien jakelukustannukset 
monimediassa. Kumppani FEBC. 

mongoli Mongoliassa nuortenohjelman, psykologisen ohjelman ja raamatunopetusohjelman 
tuotanto ja lähetykset paikallisradiossa. Kumppani FEBC-Mongolia. 

indonesia 

jaava 

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

indonesia Indonesiassa Rukoillaan yhdessä -radio-ohjelman tuotanto- ja lähetyskulut Balilla, 
mediakoulutusta FEBC:n radioasemien ohjelma-avustajille. Kumppani FEBC-Indone-
sia. 

indonesia Indonesiassa tuetaan koulutuksella ja materiaalilla kriisiradiotiimin valmiutta pystyt-
tää matkalaukkuradioasema kriisialueelle, toimia lyhytaikaisen paikallisradioaseman 
toimittajina ja jakaa tietoa ja toivoa katastrofin uhreille. Kumppani FEBC-Indonesia 

indonesia Indonesiassa radiokoulutusta luterilaisten kirkkojen papeille ja työntekijöille. Kump-
panit FEBC, Luterilaisen maailmanliiton Indonesian osasto, University HBPK Nommen-
sen. 

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

aasialainen 
kieli 

Henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja pyhien kirjoitusten tutkimiseen perustuva 
evankelioimistyömuoto. Aasialainen yhteistyökumppani. 

keski-aasia-
laiset kielet 

Toivoa naisille -radio-ohjelman lähetykset Keski-Aasiassa. Sosiaalisen median alus-
toilla tapahtuva työ. Kumppani TWR. 

  

 

arabia 

farsi 

tadžikki 

turkki 

 

 

 

 

 

 

 

SAT-7 Kids -kanava. Arabiankielinen, monipuolista opetuksellista ja raamatullista oh-
jelmaa lapsille ja nuorille.  

SAT-7 Academy. Kids-kanavan opetusohjelma lapsille, jotka sodan, pakolaisuuden tai 
muun syyn vuoksi eivät pääse kouluun. Holistinen ohjelmasisältö rohkaisee kriitti-
seen ajatteluun ja erilaisuuden ymmärtämiseen. 

SAT-7 Arabic -kanava. Pohjois-Afrikan alueen maista erityisesti Tunisia, Algeria ja Ma-
rokko. Kontekstiin sopivaa opetuslapseuttavaa, kirkkoa ja kristittyjä tukevaa sekä yh-
teiskunnallisesti keskustelua herättävää ohjelmaa.  

Kansallinen työntekijä, Libanonin maajohtaja ja mediakouluttaja Maroun Bou Rached 
SAT-7:n Beirutin studiossa. Ohjelmasisällöt hengellistä opetusta sekä sosiaalisia on-
gelmia koskevia kysymyksiä. Kohderyhmänä erityisesti naiset, pakolaiset ja lapset. 

Sansan David Ezzinen toimittama arabiankielinen TV-ohjelma Marokon ja Pohjois-Af-
rikan yleisölle. SAT-7 Plus -sovelluksen kautta ohjelma tavoittaa myös Suomessa ja 
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KIELET 

 

OHJELMA/HANKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muualla Euroopassa asuvia arabeja diasporassa. Katselijoiden jälkihoitokontaktit Poh-
jois-Afrikassa. 

Kansallinen työntekijä Parastoo Poortaheri toimittaa ja tuottaa persiankielistä sisältöä 
nuorille SAT-7 Pars -kanavalla Kyprokselta käsin. Tuki katsojapalautetiimien työn ke-
hittämiseksi ja koordinoidun katsojavuorovaikutuksen tehostamiseksi.  

SAT-7 Pars -kanavalla persiankielistä evankelioivaa opetusohjelmaa aikuisille darin, 
farsin ja tadžikin murteilla. Ohjelmat tavoittavat suljettujen kotien kristittyjä Iranissa 
ja Afganistanissa ja rohkaisevat vähemmistökristittyjä. Farsinkielisissä naistenohjel-
missa käydään naisten asemaan sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyviä keskus-
teluja persiankielisissä maissa, erityisesti Iranissa. Tuottaja ja ohjaaja Mikael Tunérin 
Suomesta käsin tekemät ohjelmat Pars-kanavalle.  

SAT-7 Türk -studio Istanbulissa tuottaa Turkin kontekstiin sopivaa sisältöä esim. kris-
tillisiä uutisia ja jumalanpalveluksia. Aiheina erityisesti vammaisten oikeudet, kristin-
uskon historia maassa, kirkkojen yhteys sekä nuoret ja naiset. Lähetykset valtion omis-
taman Türksat-satelliitin kautta.  

Kaikkien SAT-7 kanavien ohjelmat ovat katsottavissa myös SAT-7 Plus -mobiilialus-
talla sekä sosiaalisen median alustoilla.  

urdu Kristillisen ohjelmasisällön tuottaminen paikallisesti ja lähettäminen videoiden, sosi-
aalisen median sekä TV-kanavan välityksellä. Tavoitteena tukea maan kristittyä vä-
hemmistöä, tehdä kristinusko tutummaksi Pakistanissa ja muuttaa asenteita maassa 
myönteisemmäksi kristinuskoa kohtaan. Kohderyhmänä erityisesti lapset, nuoret ja 
naiset. 1 vuoden projektikokeilu. Yhteistyökumppani PAK7.  

heprea 

venäjä 

Israelissa toimiva kumppani Caspari-keskus tuottaa Sansan sekä Norjan Norean tuke-
maa verkkokurssin Haluan opettaa toista kautta. Toteutus Moodle-alustalla. Kurssi va-
rustaa pedagogisesti messiaanisten seurakuntien vapaaehtoisia sapattikoulun opet-
tajia. Alustan edelleen kehittäminen ja kurssista vastaavan kansallisen työntekijän 
palkkaus. 

arabia 

 

Arabiankielisessä Toivoa naisille -työssä kansallinen työntekijä vastaa sosiaalisessa 
mediassa käytävästä keskustelusta, mediakampanjoista ja katsojapalautteen seuran-
nasta.  

turkki Turkinkielisen Toivoa naisille -radio-ohjelman lähetykset Turkin FM Networkissa: An-
kara, Samsun, Antalya, Antalya ja Mardin. Ohjelmaa lähetetään paikallisradion lisäksi 
internetissä.  

Nettipohjaisena toimivan Bridge of Hope -nettisivun edelleen kehittäminen Toivoa 
naisille -työssä Pohjois-Kyproksella. Paikallisen koordinaattorin palkkaus, sosiaalisen 
median työn kehittäminen (Instagram, Facebook ja YouTube), sosiaalisen median kam-
panjat. Työssä hyödynnetään myös TWR:n Kätketyt aarteet -ohjelmasisältöjä. Kump-
panit TWR ja Shema Media. 

kurmandži Toivoa naisille -sisältöjen tuotanto ja lähetykset Turkin kurdien kielialueella sekä dia-
sporassa maan ulkopuolella asuvat kurdit. Paikallinen koordinaattori ja kuulijaseuran-
tatyö. Kumppanit TWR ja Shema Media.  
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KIELET 

 

OHJELMA/HANKE 

afar 

amhara 

fulfulde 

oromo 

tigrinja 

fulfulde 

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

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

Sawtu Linjiila -radiostudion työ Kamerunissa tavoittaa fulfuldea puhuvia fulaneja 
Länsi-Afrikassa. Ohjelmat lähetetään paikallisradioiden kautta, ja hanketta johtaa Ka-
merunin evankelis-luterilaisen kirkon mediaosasto Luterilaisen maailmanliiton oh-
jauksessa.  

Kumppanit EECMY, ELCE, TWR, Luterilainen maailmanliitto. 

  

 

venäjä 

suomi 

Inkerin kirkon Pietarista käsin tekemä viestintätyö. Karjalassa yhteistyö viestinnän tu-
kemiseksi ja suomenkielisen Kristinuskon ABC -ohjelman tuottamiseksi Karjalan tele-
visioon. Kumppani Inkerin kirkko. 

kroatia Seurakuntatyö Kroatian Kutinassa ja koulutus. Kroatian evankelisen kirkon mediatyö 
tuottaa hartausohjelmia paikallisille radioasemille sekä ohjelmaa valtion television 
alueelliselle kanavalle. Kirkon tavoittava nuorisotyö erityisesti M18-toimintamuodon 
kautta. Kumppani Kroatian evankelinen kirkko. 

suomi Suomessa Raamattu kannesta kanteen -ohjelman tuotanto ja radiointi paikallisradi-
oissa sekä internetin ja mobiilisovelluksen välityksellä. Kumppanit Radio Dei ja Järvi-
radio.  

  

 

swahili Domini Life -mobiilisovelluksen kansainvälistäminen. 

 

useita kieliä, 
globaali toi-
mija 

Mediastrategi Erja Tillgrenin työ MediaWorksin Wienin toimistossa kuuntelijaseuran-

nan, -kehityksen ja evaluoinnin alueella. 

Kumppani MediaWorks (ent. OM EAST) toimii globaalisti yhteistyössä paikallisten kris-

tillisten toimijoiden kanssa strategiakehityksen sekä sisältöjen parissa. Järjestöt käyt-

tävät digitaalisia jakelukanavia evankeliointityössään kontekstuaalisesti omilla alueil-

laan. OM (Operaatio Mobilisaatio) toimii yli sadassa maassa hajautetulla mallilla, työn-

tekijöitä on maailmanlaajuisesti 3500. Toimintaa on erityisesti Sahelin alueella, Ara-

bian niemimaalla, Pohjois-Kaukasuksella, Pakistanissa ja Afganistanissa sekä Intiasta 

Mekong-joen alueelle saakka. 

useita kieliä 
mm. venäjä, 
hindi, Keski-
Aasian eri 
kielet;  
globaali toi-
mija 

Prostituution ja ihmiskaupan uhreille suunnattu kymmenosainen kuunnelmasarja 
Kätketyt aarteet usealla eri kielellä. Sisältöä jaetaan usean järjestön muodostaman 
verkoston kautta Toivoa Naisille -työssä. Precious and Beloved (Kallis ja rakastettu) 
Toivoa naisille -ohjelmasisältökokonaisuus, käsikirjoittaminen ja käännöstyö usealle 
kielelle.  

Kumppanit TWR, European Freedom Network (EFN). 

 

 


