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SANSAN VUOSI 2017
Tiivistelmä vuosikertomuksesta

Yhteys muodostettu –
Kiinan teemavuosi
Vuosi 2017 oli Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) strategiakauden
2016–2020 toinen vuosi. Toimintansa 44. vuonna Sansa syvensi
medialähetystyötä erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä vahvistamalla
kumppanien voimavaroja. Vuositeemana oli Yhteys muodostettu ja
Kiinan medialähetystyö. Strategian mukaisesti Sansa panosti digitaalisen median käytön vahvistamiseen alueilla, joilla sillä on edellytykset
tavoittaa suuri joukko käyttäjiä.

SANSA ULKOMAILLA
Ulkomaisen työn painopisteet
1. Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Sansan tukemat ja yhteistyökumppanien toteuttamat ohjelmat tukevat kristittyjä
ja vahvistavat heitä kertomaan evankeliumia lähipiirissään. Samalla kristilliset sisällöt ovat miljoonien ei-kristittyjen ihmisen kuultavissa tai katsottavissa
radion, television, internetin tai digitaalisen median välityksellä.
2. Mediateknologian mahdollisuudet ovat käytössä. We are social -vuosiraportin 2018 mukaan internetin käyttö on kasvanut 7 prosenttia vuoden 2017
aikana ja kattaa 53 prosenttia maapallon asukkaista. Vastaavasti sosiaalisen median käyttö on kasvanut 14 prosenttia ja mahdollistaa jo sen, että 42 prosenttia maailman asukkaista voi osallistua sosiaaliseen mediaan. Lähes 70 prosentilla on mobiilipuhelin.
3. Yhteistyön syventäminen työn suuntaamisessa. Vuonna 2017 tuimme kumppaneita parhaan mediavälineen valinnassa, arviointitiimin kouluttamisessa ja lähetystyöntekijöiden lähettämisessä kumppanin tarvitsemiin tukitehtäviin. Vuoden aikana uudistettiin Sansan ja TWR:n välinen kumppanuussopimus
ja solmittiin uusi kumppanuussopimus FEBC:n kanssa.
4. Verkostoja ja vapaaehtoisia. Vuonna 2017 Sansasta tuli Luterilaisen
maailmanliiton Mekong Mission Forumin jäsen. Indonesiassa ja Intiassa
vahvistimme luterilaisten kirkkojen ja mediajärjestöjen yhteistyötä. Kroatiassa työntekijämme ottivat vastaan suomalaisia vapaaehtoisia.

Intia

Vuonna 2017 Sansa tuki Intiassa neljän Toivoa naisille -työn radio-ohjelman sekä 11 vähemmistökielisen radio-ohjelman tuotantoa pääosin
Gujaratin ja Jharkhandin osavaltioissa.

Sansan
ulkomaantyön menot
kumppaneittain
2017

Sansan ja TWR-Intian pitkäjänteinen yhteistyö kantaa hedelmää maaseudun heimokylissä. Vuonna 2017 valmistunut arviointi Sansan ja TWR:n
radiotyön vaikutuksista Gujaratin osavaltiossa osoitti radio-ohjelmien
vaikuttaneen paikallisten kuuntelijoiden kristityksi kääntymiseen ja elämänmuutokseen. Radio-ohjelmien kautta oli opittu tuntemaan kristinuskon keskeistä sisältöä, rukoilemaan ja lukemaan Raamattua. Ohjelmat
auttoivat myös kasvamaan kristittyinä ja pääsemään eroon haitallisista
tavoista, kuten alkoholismista ja taikauskosta.

FEBC = Far East Broadcasting Company, Kroatia = Kroatian evankelinen kirkko,
LML = Luterilainen maailmanliitto, TWR = Trans World Radio. Lähettien prosentit (yht. 24 %) on laskettu sen järjestön tai kirkon, jonka työyhteydessä
he toimivat, lukuihin. Toivoa naisille -työn prosentit (yht. 10 %) ovat mukana
TWR:n luvussa.

TWR-Intia jatkoi Sansan tuella Sinun toivosi -televisio-ohjelman tuottamista TWR:n omassa studiossa. Ohjelmaa lähetettiin Intiassa kristillisellä
Hyvä uutinen -kaapelitelevisiokanavalla vuoden jokaisena viikkona.
Intian luterilaisten kirkkojen yhteistyöelimen, UELCI:n, Sansan tukemassa
viestintähankkeessa koulutettiin ohjelmantekijöitä uusilla vähemmistökielillä. Sansan ja Evankelis-luterilaisen Gossner-kirkon välinen yhteistyösopimus uusittiin kolmeksi vuodeksi.
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Aasia

Lähi-itä, Etu- ja Keski-Aasia sekä
Pohjois-Afrikka

Vuosi 2017 oli Sansalle Kiinan työn teemavuosi. Kiinassa Sansan työ
painottuu digitaaliseen mediaan. Huippusuosittu WeChat-pikaviestinpalvelu on jo yli 900 miljoonan kiinalaisen käyttäjän arkea, myös
kristittyjen. Palvelun avulla voi jakaa radio-ohjelmia
tai keskustella uskon ydinkysymyksistä erilaisissa käyttäjäryhmissä. Sansan tukeman ja
FEBC:n kehittämän Baobao-sovelluksen
avulla voi kuunnella tai ladata satoja
radio-ohjelmia. Kuukausittain ohjelmia ladataan yli miljoona kertaa.

Vuoden aikana Sansa tuki kristillistä radio- ja televisio-ohjelmatuotantoa yhteistyökumppaniensa TWR:n, SAT-7 Arabicin, SAT-7 Kidsin,
SAT-7 Parsin ja SAT-7 Türkin kautta. SAT-Academy aloitti syksyllä
omana kanavana tuottaen arabiankielistä koulutelevisioohjelmaa 24 tuntia päivässä. Koulutuskanava palvelee
erityisesti pakolaisleireissä asuvia lapsia.
Israelissa jatkettiin Caspari-keskuksen tuottaman
venäjänkielisen raamatunopetusohjelman tukea sekä
Netivyah-keskuksen heprean- ja venäjänkielisen
radio-ohjelman tuotannon tukea. TWR:n tuottamien arabiankielisten Syyrian ja Jordanian nuorille
suunnattujen sekä Iraniin suunnattujen farsinkielisten radio-ohjelmien tuki päättyi vuoteen 2017.
Arabiankielisellä radio-ohjelmalla oli enää hyvin
vähän kuuntelijoita, kun kuunteleminen on siirtynyt
internetin ja mobiilisovellusten välityksellä tapahtuvaksi. Farsinkielisen ohjelman tuottaja jäi eläkkeelle, ja
ohjelman tuotanto lopetettiin.

Toinen tärkeä hanke Kiinassa on
kolmevuotinen seurakuntien johtajille suunnattu Radioseminaarikoulutus (SOTA). Kiinan protestanttinen kirkko on kasvanut
maailman suurimmaksi. Etäopetuksen tarve on suuri, kun uusia
seurakuntia syntyy jatkuvasti ja
raamatuntuntemus on vähäistä. Radioseminaari-koulutukseen otetaan
vuosittain noin 500 uutta opiskelijaa.
Vuoteen 2017 mennessä opintonsa oli
päättänyt 2 000 opiskelijaa.

SAT-7 Türkin osa-aikainen työntekijä aloitti työnsä asemapaikkanaan Suomi. SAT-7:n pyynnöstä Sansa tarjosi hänelle työtilan ja
samalla työyhteisön Sansan toimistossa. Turkinkielinen Toivoa naisille
-radio-ohjelmatuotanto jatkui Sansan tuella.

Taiwanissa sijaitsevan Sansan yhteistyökumppanin,
Voice of Salvation -studion, ohjelmia siirryttiin vuoden
lopulla radioimaan FEBC:n AM-aseman kautta TWR:n kanavien sijaan.
Kuuntelijapalautteiden kasvu osoitti muutoksen tervetulleeksi.
Ohjelmat ovat kuunneltavissa myös internetin ja sosiaalisen median
välityksellä.

David Ezzine jatkoi Sansan seniorisopimuksella arabiankielisen
televisio-ohjelman tekemistä ja osallistui SAT-7:n kansainvälisen
hallituksen ja toimeenpanevan komitean toimintaan. Hän toimi myös
maahanmuuttajatyössä Suomessa ja äänitti arabiankielisiä saarnoja
kirkon käyttöön. Marja-Liisa Ezzine jatkoi Sansan lähetystyöntekijänä. Hänen vastuullaan oli arabiankielisen televisio-ohjelman
projektihallinto ja tiedotus. Mittava osa hänen työpanoksestaan kului
maahanmuuttajatyössä Suomessa. Mikael Tunér toimi Sansan projektityöntekijänä SAT-7 Parsin työyhteydessä asemapaikkanaan Suomi.
Hän ohjasi ja tuotti aikuisille suunnattuja farsinkielisiä televisio-ohjelmia, joita kuvattiin Närpiössä ja Keravalla. Lähetystyöntekijä Sirpa
Rissanen toimi hanketyöntekijänä SAT-7:n työyhteydessä Nikosiassa.
Vuoden lopussa valmisteltiin hänen siirtymistään SAT-7:n palveluksesta Kyproksessa Wind FM -radioaseman palvelukseen Mongoliassa.

Muualla Aasiassa Sansa tuki kristillistä radio-ohjelmatuotantoa ja
kristillisten internet- tai mobiilisisältöjen tekemistä yhteistyökumppaniensa kautta Indonesiassa, Japanissa, Kambodžassa, Kazakstanissa,
Mongoliassa, Taiwanissa ja Thaimaassa. Vuonna 2017 Sansa aloitti
uutena hankkeena Toivoa naisille -työn Keski-Aasiassa.
Eila Murphy toimi projektityöntekijänä FEBC Internationalin työyhteydessä asemapaikkanaan Suomi. Eila koulutti Kambodžan Krusa FM:n
henkilökuntaa arvioinnin tekemiseen ja teki kuuntelijatutkimusta.
Sansan lähetystyöntekijät Eeva ja Jari Vähäsarja työskentelivät TWREuroopan työyhteydessä Itävallassa. Jari hallinnoi TWR:n teknisiä projekteja Aasiassa ja Lähi-idässä, Eeva koordinoi koko TWR-Euroopan,
myös CAMENA-alueen, Toivoa naisille -työtä.

Nikoo Ordorary siirtyi vuoden 2016 lopussa opiskelemaan Lontooseen ja jäi pois Sansan kansallisen työntekijän tehtävästä. Hänen tukensa siirrettiin farsinkielisille nuortenohjelmille. Parastoo Poortaheri jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä SAT-7 Parsin palveluksessa.

Afrikka
Afrikassa Sansan tuki kohdistui Kamerunin evankelis-luterilaisen
kirkon radiostudio Sawtu Linjiilan fulfuldenkieliseen työhön Luterilaisen maailmanliiton kautta sekä Etiopian evankelisen Mekane Yesus
-kirkon ja Eritrean evankelis-luterilaisen kirkon afarin-, amharan-,
oromon- ja tigrinjankieliseen radio-ohjelmatuotantoon TWR:n kautta.

Eurooppa

Sansan
ulkomaantyön menot
alueittain 2017

Sansan pitkäaikainen yhteistyö Kroatian evankelisen kirkon kanssa
jatkui. Sansa tuki mm. kirkon musiikki- ja kirjallisuustyötä sekä tavoittavaa nuorisotyötä. Sansa tuki myös kirkon radio- ja tv-työtä kustantamalla ohjelmien tekemistä useiden paikallisasemien kautta. Ohjelmia
tekemisestä vastasivat kirkon työntekijät.
Sansan lähetystyöntekijä Elina Braz de Almeida jatkoi Kutinan seurakunnan kirkkoherrana. Hän oli äitiyslomalla 14.2.–15.12.2017. Nenad
Hadžihajdić jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä Kroatian kirkon
radiotyössä ja Kutinan seurakunnassa. Kroatian kirkko kutsui vuoden
aikana Sansan senioreista Seija Uimosen sekä Matti ja Tuula Korpiahon lyhytaikaiseen vapaaehtoistyöhön.

Lähi-itä sisältää myös Etu- ja Keski-Aasian sekä Pohjois-Afrikan alueet. Afrikka
sisältää Etiopian, Eritrean sekä Kamerunin ja muut fulfuldenkieliset alueet.
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Venäjällä tuettiin Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon viestintätyötä
Pietarissa sekä rovastikunnallista mediatyötä Karjalan tasavallassa.
Oksana Dyba jatkoi Sansan kansallisena työntekijänä Karjalan rovastikunnan mediakoordinaattorina.
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SANSA KOTIMAASSA

Seurakuntayhteistyö

Sansan kotimaisen työn strategisena tavoitteena on innostaa seurakuntia ja yksityisiä henkilöitä tukemaan medialähetystyötä. Reformaation merkkivuosi läpäisi toimintaamme monin tavoin. Medialähetyspäivien sijaan Sansa oli mukana valtakunnallisilla Kirkkopäivillä
19.–21.5.2017 Turussa.

Tavoitteenamme on miettiä seurakuntien kanssa yhdessä, mitä medialähetystyö on seurakuntien näkökulmasta. Kumppanuuden syventäminen toteutui erityisesti tapaamalla ja rohkaisemalla lähetystyön
vastuunkantajia seurakunnissa sekä tukemalla maahanmuuttajatyötä.
Vuoden 2017 päättyessä Sansalla oli 212 yhteistyösopimusta 176
seurakunnan tai kappeliseurakunnan sekä neljän järjestön kanssa.

Viestintää monilla kanavilla
Viestinnän pääosassa olivat sosiaalinen media sekä sansa.fi- ja seurakuntalainen.fi-sivustot. Lisäksi viestintää tapahtui Lähde-lehden
välityksellä, radiossa sekä eri tapahtumien ja vierailujen yhteydessä.
Sansan viestinnän kärkenä oli sansa.fi-sivusto, jonka uudistamista
jatkettiin. Sivuston kävijämäärät kaksinkertaistuivat. Sansan nettisivuilla julkaistiin uutta sisältöä viikoittain. Sansa.fi:n suosituin osio
oli ”rukousseinä”. Päivittäin julkaistavien rukousaiheiden määrä moninkertaistui vuoden aikana. Seurakuntalainen.fi-sivustolla julkaistiin
ennätykselliset 48 Sansan tuottamaa uutista ja blogikirjoituksia.

Vierailuja tehtiin kertomusvuonna 159 eri seurakunnassa tai kappeliseurakunnassa. Seurakuntavierailuja oli yhteensä 441. Työntekijöiden
ja lähettien rinnalla vierailuja seurakuntiin tekivät seniorityöntekijät,
vapaaehtoiset aluetyöntekijät sekä Sansa- ja Toivoa naisille -lähettiläät.

Sosiaalisessa mediassa Sansan tuottama sisältö kasvoi sekä määrässä
että näkyvyydessä. Sansan Facebook-sivujen tykkääjien määrä nousi
3 224:stä 3 740:een ja Twitter-seuraajien määrä 285:stä 367:ään.
Reformaation merkkivuonna uutta olivat Terveisiä #Twittenbergistä
-twiitit, joissa käytiin viikoittain läpi Martti Lutherin elämää, puheita
ja kirjoituksia.
YouTuben Sansa TV -kanavalla julkaistiin 12 uutta videota, joista viisi
oli Sansan omia ja seitsemän ulkomaisten kumppanien tuottamia.
Summer Mission School julkaisi omalla kanavallaan kolme videota.
Keräystiimi kehitti Lähetysaika-formaatin, jolla julkaistiin videoohjelma kuusi kertaa YouTuben Lähetysaika-kanavalla. Videotiimi teki
yhteistyötä Kirkkopalveluiden kanssa Kirkkopäivä-videoiden julkaisemiseksi. Vuonna 2017 julkaistuista videosta ylivoimaisesti eniten
katsojia sai Myriamin tarina lähes kolmellatuhannella katsojakerralla.

Sansan hiippakunnittain nimetyt yhteyshenkilöt tekivät yhteistyötä
kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien kanssa. He osallistuivat
lähetysjärjestöjen edustajien tapaamisiin ja lähetysseminaareihin.
Hiippakunnallisiin tilaisuuksiin kutsuttiin Sansan avainhenkilöitä
alueellisesti.

Lähde-lehti ilmestyi viisi kertaa, joista kaksi Sana-lehden yhteydessä.
Lähde oli tilattavissa maksullisena ja saatavissa Sansan jäsenetuna.
Lisäksi sitä jaettiin seurakuntiin. Lähde-lehden isoimmat omat jakelut
olivat kolehtipyhäpostitus (painos 16 700 kpl) ja rekisteripostitus
(painos 19 600 kpl). Vuoden aikana kaksi rukouskalenteria julkaistiin
Lähde-lehden liitteenä, ja lehti oli edelleen Putiikin merkittävin markkinointikanava. Ristiaalloilla-julkaisu ilmestyi kuusi kertaa. Postitse
sillä oli noin 3 000 ja sähköisesti noin 2 500 vastaanottajaa.

Maahanmuuttajatyö
Marja-Liisa ja David Ezzine vierailivat aktiivisesti seurakunnissa,
vastaanottokeskuksissa ja kodeissa tapaamassa arabiankielisiä maahanmuuttajia. David Ezzine äänitti joka viikko uuden arabiankielisen
saarnan, jonka Kirkkohallitus lähetti sähköpostitse seurakuntiin, jotka
tekevät työtä arabien keskuudessa.

Domini Life

Domini Life on kristillistä elämäntapaa tukeva älypuhelimen pienoisohjelma, joka julkaistiin joulukuussa Turun Kristuspäivässä. Nimi
Domini Life kätkee sisäänsä uskontunnustuksen Domini Herran (lat.)
Life elämä (engl.). Mobiilisovellukseen sisältyy pelillinen ominaisuus, jossa kerätään raamatullisia hahmoja. Sovellus kannustaa ilon
ja huumorin kautta toimimaan ja aktivoimaan yhteyttä Jumalaan.
Vuoden 2017 loppuun mennessä sovellus oli ladattu yli 2 500 kertaa
ja päivittäin aktiivikäyttäjiä oli lähes 400.

Syksystä 2017 alkaen Sansan verkkosivuille ja SoundCloud-palveluun
tallennettuja saarnoja on voinut kuunnella tai lukea missä päin maailmaa tahansa. Sansa.fi/arabic-sivulla on lisäksi suomalaisia varten
muutama saarnaan liittyvä kysymys, joita voi käyttää apuna keskusteluissa. Sansa.fi/Hope-sivu palveli erikielisiä turvapaikanhakijoita,
pakolaisia ja maahanmuuttajia tarjoamalla suoria linkkejä kristillisiin
mediasisältöihin.
Tampereen tuomiokirkkoseurakunta valitsi Sansan yhdeksi strategiseksi lähetyksen ja diakonian kumppanijärjestöksi. Kumppanuutta pyritään toteuttamaan erityisesti seurakunnan yhteisöllisessä
Marhaban-keskuksessa.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa.
Hankkeen teknisestä toteutuksesta vastasi Valu Digital Oy. Mediasisältöjen osalta mobiilisovellus kokosi yhteen useita kristillisiä
toimijoita. Taloudellista tukea hanke sai Kirkon Mediasäätiöltä ja Esa
Haaramon Muistosäätiöltä.

Verkostotoiminta

Raamattu kannesta kanteen 20 vuotta

Verkostotoiminnan kokonaisuuteen kuuluvat yleisen vapaaehtoistoiminnan lisäksi Toivoa naisille ja muu pienryhmätyö, nuorten aikuisten
tavoittaminen ja verkostomatkat.

Vuonna 2017 Rkk-radio-ohjelma täytti 20 vuotta. Sitä juhlittiin Radio
Deissä 90 minuutin mittaisella suoralla 20-vuotisohjelmalla, joka
jaettiin myös Facebookissa. Vuoden aikana Rkk-ohjelman jaksoja
tuotettiin 260. Uusinnat mukaan laskettuna ohjelmajaksoja radioitiin
yhteensä 1 404 vuodessa, viitenä päivänä viikossa kahden radioasemaverkoston (Radio Dei, Järviradio) kautta.

Sansan työyhteydessä toimi lähes 580 vapaaehtoista ja talkoolaista.
He palvelivat mm. postitustehtävissä Sansan toimistolla, järjestäen
tapahtumia, vierailemalla seurakunnissa ja tekemällä käännöstöitä tai
graafisia taittotöitä.

Rkk-ohjelma tavoitti Suomessa viikoittain 100 000–150 000 eri
kuuntelijaa. Sitä radioitiin lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Ohjelma oli
kuultavissa myös internetsivujen sekä mobiilisovelluksien kautta
kaikkialla maailmassa. Sovelluksilla on 21 315 aktiivista käyttäjää
kuukaudessa. Uusia sovelluksen latauksia tehtiin vuoden aikana yli
6 000 kappaletta.

Vuoden 2017 lopussa Sansan yhteydessä toimi kaikkiaan 182
pienryhmää, joista 99 Toivoa naisille -ryhmiä ja 83 muita ryhmiä.
Pienryhmiä rohkaistiin kantamaan vastuuta lähetystyöstä omissa
seurakunnissaan ja tekemään medialähetystyötä tunnetuksi. Monet
pienryhmäläiset olivat aktiivisesti mukana Sansan valtakunnallisessa
kirkkopyhässä.
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seen. Keräyspuolella tapahtui pieni notkahdus, kuukausilahjoitustulot
nousivat ja muut varainhankinnan yksityiset tulot pysyivät edellisen
vuoden tasolla.
Sähköinen lahjoittaminen jatkoi kasvuaan. Kuukausilahjoitussopimusten määrä nousi 83 (57/2016) sopimuksella. Kuukausilahjoitussopimuksia oli vuoden lopussa 651 (568/2016). Kokonaisuudessaan
yksityisen lähetyskannatuksen lähes 1,56 miljoonan euron tavoitteesta jäätiin vajaa kaksisataatuhatta euroa.
Vuoden 2017 päättyessä Medialähetys Sanansaattajilla oli 182 varsinaista jäsentä, joista seurakuntajäseniä oli 74 (74). Kannattavia jäseniä
oli 796 (770).

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

Summer Mission School (SMS) eli Lähetyksen kesäkoulu toteutettiin
heinäkuussa nuorille ja nuorille aikuisille Kroatian Kutinassa yhteistyössä Kroatian evankelisen kirkon työyhteydessä toimivan M18-ryhmän kanssa. Neljäviikkoisella kurssilla oli kuusi osallistujaa Suomesta.
Vuoden aikana kolme opiskelijaa ja kahdeksan vapaaehtoista oli
harjoittelujaksolla Kutinan seurakunnassa. Tuusulan ja Keski-Lahden
seurakunnat järjestivät myös rippileirin Kutinassa.

Vuoden 2017 lopussa Sansan palveluksessa oli 35 työntekijää
(35/2016), joista 34 oli päätoimisia ja yksi sivutoiminen. Päätoimisista
seitsemän oli lähetys- ja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä. Lisäksi Sansan työyhteydessä toimi kaksitoista seniorityöntekijää.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin 20.5. Turussa Kirkkopäivien yhteydessä ja 25.11. Hyvinkäällä. Hallitus kokoontui kuusi
kertaa. Strateginen johtotiimi kokoontui 11 kertaa. Operatiivista työtä
toteuttivat lukuisat tiimit yhdessä viikoittain kokoontuneen prosessitiimin johdolla.

Vuoden aikana toteutettiin useita verkosto- ja ystävämatkoja. Sansan
vapaaehtoisille järjestettiin kaksi koulutusviikonloppua Lohjan Vivamossa yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa.

Toivoa naisille -työ
Vuosi 2017 oli Toivoa naisille -työn juhlavuosi ja muutosten vuosi.
Työmuoto täytti 20 vuotta ja sai uuden brändin. Kansainvälisen TWR
Women of Hope -työn nimen ja logon uudistaminen johti myös suomenkielisen Toivoa naisille -työn materiaalien uudistamiseen. Vuoden
kohokohtana oli Toivoa naisille -työn kansainvälisen johtajan, tohtori
Peggy Banksin vierailu Suomessa marraskuussa. Uusia tukikohteita
olivat Keski-Aasian Toivoa naisille -työ ja Kätketyt aarteet -hanke.
Uudet toivoanaisille.fi-sivut julkaistiin syksyllä. Kätketyt aarteet
-hankkeen hyväksi suunniteltiin Putiikin myyntituotteeksi lakupaketti
ja ihmiskaupan vastaisen työn tunnus.
Vuoden aikana järjestettiin kolme tapahtumaa: Toivoa naisille -leiri
Turun seudulla ja Helsingin aluetapahtuma. Suurin tapahtuma oli
Pirkkalassa 18.11. pidetty Uskomaton nainen konferenssi, jossa oli
270 osallistujaa eri puolilta Suomea.

TALOUS

Sansan kokonaistuotot olivat 3 270 214 euroa (2016: 3 641 247),
laskua edellisvuoteen 10,2 prosenttia. Lähetyskannatustuotot olivat
3 127 391 euroa (3 496 925), joka on 10,6 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrrattuna. Seurakuntien talousarvio- ja vapaaehtoinen
kannatus oli yhteensä 1 811 461 euroa (1 866 823), kolme prosenttia
vähemmän kuin edellisvuonna.
Yksityinen vapaaehtoinen kannatus ilman testamenttilahjoituksia oli
yhteensä 1 283 732 euroa (1 488 001). Edelliseen vuoteen verrattuna
yksityinen vapaaehtoinen kannatus laski 13,7 prosenttia. Laskua oli
erityisesti keräysten tuotoissa, 61 000 euroa. Testamenttilahjoitukset
ovat useana vuonna toimineet tulojen ja menojen tasapainottajana.
Niiden osuutta on kuitenkin vaikea ennakoida. Vuonna 2017 testamenttituotot olivat 32 000 euroa (142 212) ja jäivät 110 000 euroa
edellisvuotta pienemmiksi.
Kokonaiskulut, netottamatta liiketoiminnan tuloja ja menoja, olivat
3 404 206 euroa (3 290 875). Kasvua edellisvuoteen oli 3,4 prosenttia, mutta budjettiin verrattuna kuluja oli 3,5 prosenttia eli 123 000
euroa vähemmän. Kulujen alittuminen johtui pääasiassa tietyissä
ulkomaisissa hankkeissa toteutetuista joustoista, muutoksista lähettien rekrytointisuunnitelmissa sekä euron ennakoitua paremmasta
vaihtosuhteesta dollariin nähden. Kulujen jakaantuminen huomioiden
liiketoiminnan nettotulos oli kertomusvuonna seuraava: ulkomaisen
työn kulut 56,9 prosenttia (58,8), ulkomaisen työn tukitoiminnan kulut
32,8 prosenttia (31,9) ja yleishallinnon kulut 10,3 prosenttia (9,3).

Tapahtumat

Kirkkopäivät Sansa osallistui Kirkkopäiville Turussa 19.–21.5.2017.
Sansalla oli päivillä omia ohjelmakokonaisuuksia ja esittelypiste.
Medialähetyksen elopäivät järjestettiin Lohjalla Vivamon kurssikeskuksessa 18.–20.8. teemalla Yhteys muodostettu.
Sansan valtakunnallinen kolehtipyhä oli 19.2. Kolehtipyhän
aiheena oli medialähetystyö Kiinassa.
Aluetapahtumia järjestettiin Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Tampereen aluetapahtuma oli samalla Sansan reformaation
merkkivuoden päätilaisuus.
Run for Missions -juoksuhaaste toteutettiin ensimmäisen kerran
Tampere Maratonin yhteydessä 16.9.2017. Mukana olivat Pirkkalan
seurakunnan, Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Sansan joukkueet
sekä juoksijoita mm. Heinolan ja Hyvinkään seurakunnista.

Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 988 590 euroa. Tilikauden tulos
muodostui 133 271 euroa alijäämäiseksi, mikä on 4 prosenttia kaikista tuloista. Kertomusvuoden lopussa ei ollut pitkäaikaista vierasta
pääomaa.

Varainhankinta

Sansan lähetyskannatus supistui edellisestä huippuvuodesta.
Seurakuntatulot, yksityislahjoitukset ja testamenttitulot laskivat
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 keskityttiin sähköiseen
varainhankintaan, keräyksiin ja uusien kuukausilahjoittajien löytämi-
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