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Sansan radiolähetystyö Intian vähemmistökielillä 2017 
 
Sansan ulkomaantyön painopiste on Aasiassa ja siellä erityisesti Intiassa. Ohjelmia tuetaan kielillä,  
joilla ei ole muita kristillisiä radio-ohjelmia, usein ei ylipäätään radio-ohjelmia. Ohjelmat vahvistavat 
paikalliskulttuuria ja kieltä. Seurakunnan tuki käytetään ohjelmien tuotanto- ja radiointikuluihin.  

Sansan suurin kumppani Intiassa on TWR-Intia 
 

• Päätoimisto Delhissä, ja 25 aluetoimistoa (v. 2017 osavaltioita on 29) 

• valmistaa ohjelmia ja materiaalia radioon, televisioon, internetiin, kuuntelulaitteille ja 
painotuotteina yhteensä 100:lla Intian kielellä  

 

Ohjelmatuotannon lisäksi TWR-Intia: 

• vastaa kuuntelijoiden/katsojien/sovellusten käyttäjien yhteydenottoihin (n. 100 000/kk  
kaikki mediat yhteensä) 

• on synnyttänyt lähes 2400 radioryhmää, joissa tutkitaan Raamattua säännöllisesti  
kuuntelemalla ohjelmia radiosta tai muusta välineestä 

• tuottaa äänitteitä ja julkaisee kristillistä opetuskirjallisuutta 

• järjestää eri puolilla maata suuria kuuntelijakokouksia sekä ns. etsijöiden kokouksia  

• auttaa hädänalaisia, erityisesti leskiä, orpoja, 
hiv/aidsiin sairastuneita 

TWR-Intian ohjelmatuotannon kuusi painopistettä  
 
1. Seurakuntien johtajien kouluttaminen: radiotyön kautta 

syntyy joka kuukausi pieniä seurakuntia. Osa ohjelmista 
tähtää niitä johtavien maallikoiden varustamiseen. 
Ohjelmia voi tietysti kuunnella kuka tahansa.  

2. Lapset: 30 % väestöstä (350 milj.) alle 15-vuotiaita  
3. Nuoret: 15–25-vuotiaita 229 milj.  
4. Lukutaidottomat: yli 15-vuotiaista 28,8 % (277 milj.) on lukutaidottomia. Missä seurakuntaa ei ole, 

ovat radio-ohjelmat heille ainoa mahdollisuus kuulla evankeliumi ja kasvaa uskossa. 
5. Naiset: naisten asema on monin tavoin huono  
6. Ohjelmaosiot, joissa opastetaan arjen perusasioissa kuten hygienia, ravitsemus, terveydenhoito, 

lastenkasvatus, parisuhde, tyttöjen ja naisten kohtelu, jne.    
7. Kaikissa painopisteissä hyväksikäytetään seuraavia apuvälineitä: 1. mobiililaitteita 2. 

mobiilisovellusten alustoja 3. videota ja/tai televisiota 

Intia-faktoja – millaisessa yhteiskunnassa ohjelmia kuunnellaan 
 

väkiluku: 1,324 mrd (heinäkuu 2017 arvio) 

uskonnot: hindulaisuus 80 %, islam 14,2 %, kristinusko 2,3 %, sikhiläisyys 1,7 %, muut 2 % 1  

kielet: eniten puhuttu kieli on hindi. Sen lisäksi muita virallisia kieliä on 14, ja suuria kieliä 15, ja kieliä, 
joita puhuu yli 100 000 henkeä yht. 57 
heimot: heimoja 645. Niihin kuuluu väestöstä n. 113 miljoonaa. Heistä 90 % asuu maaseutukylissä. Koko 

väestöstä kylissä asuu 887 miljoonaa. 2  
lukutaito: yli 15-vuotiaista koko väestöstä 72,2 %, miehet 81 %, naiset 60 % 1  

koulutus: työikäisistä alle 10 %:lla peruskoulutasoinen koulutus ja liian monella vähän koulutetummalla 
ei ole työelämässä vaadittavia kykyjä 
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köyhät: Maailman köyhistä, jotka myös näkevät nälkää, noin 

25 % asuu Intiassa. 3  

matkapuhelimet: Vuonna 2016 Intiassa on 1033 milj. 

mobiililiittymää. 4     

kulkuyhteydet: 1/3 maaseudun väestöstä elää alueilla, joihin ei 
ole ympärivuotista pääsyä tietä myöten. 5   Monet koillis- ja 
luoteis-Intian heimoista elävät lähes tai kokonaan ”tiettömien 
taipaleiden” takana. Joillekin alueille pääsee vain kävellen 
hankalassa maastossa, joillekin moottoripyörällä.  
sähkö: Arviolta 300 milj. ihmistä asuu sähköverkon 
ulottumattomissa. Toistuvat sähkökatkot ovat yleisiä koko 
Intiassa. 5 
___________ 
1 CIA World Factbook, India 

2 https://data.worldbank.org  
3 WFP - Maailman ruokaohjelma http://www.wfp.org/countries/india  
4  Intian viestintäviranomainen  http://www.trai.gov.in   
5 Maailmanpankki http://www.worldbank.org/en/country/india/overview  

Suomalaisten kustantamat kristilliset radio-ohjelmat Intiassa (Sansa) 
Seuraavilla kielillä lähetettiin 15 minuutin ohjelmia v. 2016 yhteensä 936 kpl, joista muodostuu 
vuodessa yhteensä 234 tuntia.  
 

Länsi- ja luoteis-Intiassa (studio Gujaratin osavaltiossa) 
heimokielet: dhodhia, kukna, kutchi, mauchi, vasavi 
 

Koillis-Intiassa (studio Biharissa) 
heimokielet: bhili, kharia, kurukh, magahi, maithili, mundari 
 

Radiointi: Sri Lankasta, Venäjältä, Moldovasta, Armeniasta ja Guamin saarelta. Intian sisällä on 
kiellettyä lähettää uskonnollisia radio-ohjelmia.  
 

Muut jakelutavat: CD:iltä pienten kyläkirkkojen katoille sijoitettujen isojen kaiuttimien kautta, mp3-
soittimien avulla, jolloin ohjelmia kuunnellaan ryhminä sekä muistikorteilla, joihin ladattuja ohjelmia 
voi kuunnella kännykän kautta.  
Valmistus: ohjelman kieltä äidinkielenään puhuvat tuottajat 
Tuotanto: TWR-Intia 
Sansa mukana Intian radiotyössä vuodesta 1988.  

 

kieli ohj. kesto yht./min/vk päivät paik. aika (Suomen aika)  
bhili  2 x 15  30 ke,to 20.00  (16.30)        
dhodhia 1 x 15  15 su  19.45  (16.15)        
kharia  1 x 15 15 ma  18.30  (15)        
kukna  1 x 15 15 La 5.00  (1.40)        
kurukh  3 x 15 45 to,pe,la  18.15  (14.45)        
kutchi  1 x 15 15 la  5.15 (1.45)        
magahi 2 x 15 30 to,pe 18.15 (14.45)        
maithili  1 x 15 15 to  18.30  (15.00)        
mauchi 2 x 15 30 to,pe  19.15  (15.45)        
mundari  2 x 15 30 ma,ti,  18.15 (14.45)        
vasavi  2 x 15 30 ke,to  20.00  (16.30)        
___________________________________________________________________________________ 
Lisätietoa: sopimukset: yhteyspäällikkö Anitta Vuorela, p. 050 4488 009  
ulkomainen työ: vs. sidosryhmäpäällikkö Erja Tillgren, p. 050 564 3843 etunimi.sukunimi@sansa.fi  

Liitteenä kuuntelijoiden palautteita. 

http://www.worldbank.org/en/country/india/overview

