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1. UUSI STRATEGIAKAUSI ALKAA
Sansan nykyinen strategiakausi 2016–2020 päättyy ja uusi alkaa 2021. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
on kuitenkin laadittu päättyvän strategiakauden toimintaperiaatteista ja painotuksista käsin. Siihen on
käytännöllinen syy. Strategiakauden vaihtuminen osuu yksiin toiminnanjohtajan vaihtumisen kanssa.
Vuoden 2020 syyskokouksessa valittava hallitus saa ensimmäisiksi tehtävikseen uuden strategian
muotoilun uuden toiminnanjohtajan kanssa. Sansan suunta 2021–2025 tuodaan hyväksyttäväksi
yhdistyksen kevätkokoukseen 2021. Taitekohdassa on hyvä kysyä, minkä on pysyttävä samana ja minkä on
muututtava.
Sansan missio, kutsumus, perustehtävä pysyy samana. Sansa on olemassa levittääkseen hyvää sanomaa
Jeesuksesta median välitykselle niin, että mahdollisimman moni saisi sen kuulla ja että syntyisi hyvää
hedelmää taivasten valtakuntaan. Lisäksi Sansa on sitoutunut tukemaan kristittyjä siellä, missä heidän
toimintansa on rajoitettua tai kokonaan kiellettyä, sekä vahvistamaan lähetyskasvatusta Suomessa.
Työn painopisteen siirtyminen Aasiaan on perusteltua myös tulevaisuudessa. Aasia on edelleen vähiten
kristillinen maanosa. Mutta Aasia on valtavan laaja. Sansan työ toteutuu kansainvälisten mediakumppanien
kautta. Mitä sisältöjä meidän tulee jatkossa erityisesti tukea? Keiden kanssa vahvistamme yhteistyötä?
Onko joitain työmuotoja, joiden osalta meidän olisi syytä siirtää voimavaramme uusille alueille?
Uuden strategian on otettava kantaa muun muassa siihen, minkälainen asema nk. saavuttamattomilla
kansanryhmillä tulee olla Sansan työssä. Kuinka suuri osa työstä on suunnattava ei-kristityille väestöille ja
miten paljon on osoitettava tukea sinne, missä seurakuntaa vainotaan ja sen toimintaa rajoitetaan? Entä
mikä on kotimaassa tehtävän tavoittavan työn merkitys? Olisiko painopiste siirrettävä suomalaisen
seurakuntaväen hengellisestä opetuksesta ja tuesta maahanmuuttajatyöhön, siis lähetystyöhön
kotiovellamme?
Työmme on tähänkin asti ollut tavoitteellista, oikein kohdennettua ja se on saavuttanut poikkeuksellisen
suuren yleisön. Voimme siis olla nöyrällä tavalla ylpeitä tehdystä työstä ja saavutetuista tavoitteista. Yhden
asian on silti muututtava. Meidän tulee jatkossa kyetä entistä paremmin, selkeämmin ja yksiselitteisemmin
sanomaan sekä itsellemme että tukijoillemme, miksi tukemme kohdistuu juuri sinne, minne se kohdistuu.
Tämän vuoksi meidän on myös kyettävä lisäämään ulkomaiseen työhön kohdennettujen varojen osuutta
kokonaisbudjetista. Se ei ole välttämättä helppo tehtävä, sillä medialähetystyö ei ole perinteistä
lähetystyötä. Me emme lähetä suomalaisia lähetystyöntekijöitä tekemään fulfuldenkielisiä radio-ohjelmia
tai hindinkielisiä televisio-ohjelmia.
Esitämme tämän toimintasuunnitelman Sansan syyskokoukselle sillä toivomuksella, että voisimme kevään
2021 aikana yhdessä rukoillen laatia Sansalle sellaisen strategian, joka samanaikaisesti innostaa, haastaa ja
sykkii Jumalan sydänäänien tahdissa.
Arto Antturi, toiminnanjohtaja
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2. KATSO IHMISTÄ -TEEMAVUOSI
Vuoden 2021 teema Katso ihmistä nousee halusta ymmärtää ja ohjata työmme vaikutusta. Olemme
sitoutuneet viemään evankeliumia eteenpäin heille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Kristusta, ja erityisesti
heille, joita perinteinen lähetystyöntekijöitä paikan päälle lähettävä työ ei tavoita. Voidaksemme kertoa
jotain medialähetystyön vaikuttavuudesta, meidän täytyy tuntea yleisömme eli yhteistyökumppaniemme
tuottamien radio-, televisio- ja somesisältöjen kuuntelijat ja katsojat.
Haluamme vuoden aikana erilaisten ja eri alueilta tulevien yleisökertomusten avulla antaa kasvot heille,
jotka Jumalan rakkaus on medialähetystyön kautta tavoittanut. Yleisökertomukset ovat konkreettinen
todiste työn vaikuttavuudesta, mutta vielä kovin suppea sellainen. Pyrimme ymmärtämään yleisöämme
vielä paremmin ja syvemmin, sillä valtaosaa medialähetystyön vaikuttavuudesta kertovista
elämäntarinoista emme koskaan saa tietää. Osa yleisöstä tai toisin ilmaistuna sisältöjen kuluttajista asuu
alueilla, joissa Jeesuksen tunnustavia uskovia vainotaan ja kristillisen todistuksen antaminen olisi
hengenvaarallista. Osa on niin köyhää, ettei heillä ole varaa jakaa tarinaansa. Osa ei osaa kirjoittaa. Osan
yhteydenotot jokin auktoriteetti, kenties aviopuoliso tai jopa valtio estää. Kuitenkin he juuri tarvitsevat
evankeliumia. Etsimme tapoja löytää ja tavoittaa heidät.
Vuonna 2021 haluamme, yhdessä yhteistyökumppaneittemme kanssa, kehittää yleisön
vuorovaikutusohjelmia. Ohjelmien kautta saamme tietoa yleisöstä, yhteistyökumppanimme voivat kehittää
mediasisältöjään ja yhdessä voimme kertoa luotettavammin medialähetystyön vaikuttavuudesta.
Yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa olemme hankkineet Mongoliassa toimivalle
kumppanillemme, Wind FM:lle ECHO Global -nimisen yleisön vuorovaikutusohjelman.
Sansa on jo useana vuonna tukenut erityisesti Aasian alueen yhteistyökumppaneitaan mobiilisovellusten
kehittämisessä. Helsingin seurakuntayhtymän tuella laajennamme työtä kouluttamalla kumppaneita
digitaalisen median käytössä.
Vuonna 2021 tulee 40 vuotta siitä, kun Sansa alkoi tukea arabiankielisiä radio-ohjelmia Trans World Radion
(TWR) kautta. Nykyään arabiankielisen työn painopiste on monipuolisesti Sat-7:n kanssa tehtävässä
televisiotyössä, jossa tuemme SAT-7 Arabic ja SAT-7 Kids -kanavia, tuotamme evankelioivaa ohjelmaa ja
tuemme kansallista työntekijää. Erityisesti keväällä 2021 juhlimme arabiankielistä medialähetystyötä.

Ulkomaantyön painotukset 2021
1. Yleisön vuorovaikutusohjelma, Mongolia-pilotti
2. Digitaalisen median koulutus Aasiassa
3. Sansan Lähi-idän työ 40 vuotta
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2.1 Aasia, tulevaisuuden maanosa
Aasia on sekä maailman väkirikkain että vähiten kristitty maanosa. Siellä asuu yli 60 prosenttia maailman
väestöstä. Ei-evankelioiduista kansoista 80 prosenttia asuu Aasiassa. Kristittyjen määrä vaihtelee 1-2
prosentin kokoluokassa esimerkiksi Japanissa, Thaimaassa, Intiassa ja Mongoliassa.
Sansan työssä Intia ja Lähi-Itä on erotettu omiksi työalueikseen. Tässä kappaleessa esitettävä Aasian työ
käsittää siis Intian itäpuoleisessa Aasiassa tehtävän työn. Sen osuus Sansan ulkomaantyöstä on noin 29
prosenttia eli 585.000 euroa. Mediayhteistyötä jatketaan yhdentoista kumppanin kanssa. Mediasisältöjä
tuotetaan kuudessa maassa (Indonesia, Japani, Kiina, Kambodža, Mongolia, Thaimaa) kahdeksalla eri
kielellä, 12 eri yhteistyötahon kanssa. Toivoa naisille -ohjelmia sekä jälkiyhteydenottoja rahoitetaan
kymmenellä eri kielellä.
2.1.1 Mediakehitys- ja koulutusprojekteja eri maissa
Toimintavuonna rohkaistaan yhteistyökumppaneita laajentamaan entisestään sosiaalisessa mediassa
tapahtuvaa kristillistä toimintaa. Vuoden aikana järjestetään vähintään kolmessa maassa sosiaalisen
median koulutusta Helsingin seurakuntayhtymän projektirahoituksen ansiosta. Koulutuksen avulla joko
aloitetaan tai jatkokehitetään vuorovaikutteisia mediasisältöjä. Suunnitelmissa on toteuttaa koulutus
Indonesiassa, Thaimaassa ja Kambodžassa.
Mongoliassa koekäytetään Helsingin seurakuntayhtymän projektirahoituksella ECHO Global yhteisövuorovaikutusjärjestelmää. Mongolian pääkaupungissa Ulaanbaatarissa toimiva kristilliseltä
pohjalta toimiva perheradio WIND-FM on pääkaupungin kuunnelluimpia radioasemia. Tutkimusten mukaan
joka neljäs kaupungin asukas kuuntelee ohjelmia. Yleisö antaa palautetta ohjelmista soittamalla
radioasemalle, lähettämällä tekstiviestejä, ja on vuorovaikutuksessa sosiaalisen median, kuten Facebookin,
Instagramin tai Twitterin kautta. ECHO Global -järjestelmän hankkiminen synkronoi yhteisöradio WINDFM:n yleisövuorovaikutuksen yhden järjestelmän alle ja helpottaa viestintää yleisön kanssa. Se
mahdollistaa, että työntekijät voivat entistä tarkemmin arvioida yleisön kanssa käytävien
keskustelujen tuloksia ja vaikutusta. Tulokset arvioidaan elokuussa 2021.
Indonesiassa ja Thaimaassa koulutetaan luterilaisten kirkkojen pappeja sekä vapaaehtoisia radio-ohjelmien
valmistamisen osaajiksi. Koulutuksen jälkeen arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet, niin että kirkkojen
työntekijöillä on osaamista tehdä radio-ohjelmia kotipaikkakuntiensa paikallisradioihin.
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2.1.2 Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021 maakohtaisesti
Indonesia
Maailman muslimienemmistöisemmässä 270 miljoonan ihmisen maassa Indonesiassa, tuetaan Balilla
toimivaa Far East Broadcasting Companyn (FEBC) Heartline-Balin toimintaa. Tuki kohdistuu radioaseman
kontaktiohjelmien tuotantoon, radiointikuluihin ja myös kuuntelijoiden jälkihoitotyön ja
kuuntelijatapaamisten kustannuksiin. Ohjelmasisällöt radioidaan FM taajuudella ja ne ovat kuunneltavissa
internetissä ja mobiilisovelluksen kautta. Balilaisista yli 80% ovat hinduja. Kristittyjen osuus Balilla asuvista
on 1.2 prosenttia (tilasto vuodelta 2018).
Koronapandemiasta johtuen FEBC Indonesian toimittajakoulutus siirretään nettiin. Vuoden aikana
rakennetaan koulutusportaali, jota voidaan hyödyntää myös Indonesian luterilaisten kirkkojen
radiokoulutuksessa.
Japani
Yli 40-vuotta FEBC Japani on tuottanut Keikon kirjelaatikko -ohjelmaa, joka radioidaan lyhytaalloilla neljänä
päivänä viikossa. Sansa alkoi tukea ohjelman tuotanto- ja radiointikuluja vuonna 2012. Ohjelmat ovat
kuunneltavissa myös internetin kautta sekä kuukausittain koostettavien ja kuuntelijoille postitettavien cdlevyjen välityksellä. Ohjelmiin on tullut useiden vuosien ajan noin 300 kuuntelijapalautetta kuukaudessa.
Vuoden aikana käydään keskusteluja sosiaalisen median laajemmasta hyödyntämisestä. Tutkimusten
valossa Japanissa on kasvava sosiaalisen median käyttäjäkunta.
Kambodža
Maan ainoan kristillisen radioaseman Krusa-FM:n ohjelmistosta Sansa tukee Perheen parhaaksi -ohjelman
tuotantoa ja radiointia sekä Toivoa naisille -ohjelmia usean paikallisradioaseman kautta. Perheen parhaaksi
ohjelmassa asiantuntijavieraana on luterilainen pastori Joe Keo. Ohjelmien lisäksi järjestetään 4-5
avioliittoseminaaria sekä kuuntelija- ja ryhmätapaamisia.
Vuoden aikana jatkokehitetään radioaseman mobiilisovellusta ja sen markkinointia sekä koulutetaan
toimittajia laajemmin hallitsemaan sosiaalisen median mahdollisuuksia, jotta erityisesti nuorempi sukupolvi
voi kuulla evankeliumin viestin sosiaalisen median kautta.
Kiina
Maailman väkirikkaimman maan tiukentuneet määräykset uskonnollisen toiminnan suitsemiseksi on
vaikeuttanut osaltaan internetissä tai maan sisällä tapahtuvaa mediatoimintaa. Sansan yhteistyökumppani
kouluttaa seurakuntiin kolmivuotisen teologisen etäkoulutuksen avulla raamatunopettajia. Taiwanilla
tuotetaan nuorille niin YouTubeen kuin mobiilisovelluksiin lyhytvideoita sekä radio-ohjelmia lyhytaalloille.
Sansa tukee myös muiden digitaalisten media-alustojen kautta tapahtuvaa mandariinikiinankielistä
sisällöntuotantoa, kuten mobiilisovellusten, WeChat-palvelun tai internetsivujen kautta tapahtuvaa
mediaevankeliointia.
Mongolia
Sansan tuki on jo useana vuonna ohjattu kolmen radio-ohjelman tuotantoon. Yksi ohjelmista on Raamatun
opetusta, kaksi sosiaalisia ohjelmia. Jatkamme tukeamme ohjelmille, mutta samalla yhteistyössä
kumppanimme Wind FM:n kanssa tarkistamme niiden profiilia yleisön mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Myös
ohjelman käsikirjoittajat ja juontajat kaipaavat uutta näkökulmaa vuosien jälkeen.
Thaimaa
Vuoden aikana rahoitetaan viikoittaisen Sydänystävä-ohjelman tuotantoa ja radiointia 18 radioaseman
kautta eri puolilla Thaimaata. Ohjelman perusajatuksena on tuoda yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin
asioihin kristillinen näkökulma ja ohjelmissa vastataan kuuntelijoiden esittämiin kysymyksiin. Ohjelmaa on
radioitu yli 20 vuotta ja se on saanut laajan suosion thai-kuuntelijoiden keskuudessa.
Yksityiskohtainen listaus Aasian mediatyöhankkeista löytyy Liitteestä 1 Hankelista.
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2.2 Intia
Intian on ennustettu nousevan tällä vuosikymmenellä Kiinan ohi maailman väkirikkaimmaksi valtioksi.
Uskonnollisesti, kielien määrän ja elintasoerojen mukaan arvioituna Intia on hyvin heterogeeninen valtio.
Intia on teknologiakehityksen kärkimaita ja samaan aikaan sieltä löytyy äärimmäistä köyhyyttä. Kristittyjen
osuus väestöstä on hyvin pieni, vain noin 2,3 prosenttia.
Intiassa on medialähetystyölle paljon mahdollisuuksia. Yli puolet intialaisista asuu vielä maaseudulla.
Mediankäyttö maalla ja kaupungissa on huomattavan erilaista. Maaseudulla internetpohjaiset palvelut
eivät ole laajasti saatavilla tai maksavat liikaa. Siellä radio on edelleen merkittävä media. Kaupungeissa
katsotaan paljon televisiota. Haasteena kristillisille televisio-ohjelmille on erottua suuresta ohjelmavirrasta.
Intian osuus Sansan ulkomaisesta työstä on noin 15 prosenttia eli 296.000 euroa.
TWR-Intia
Intiassa Sansa on tukenut Trans World Radio (TWR) Intian vähemmistökielillä lähettämiä
lyhytaaltoradiolähetyksiä jo yli kolme vuosikymmentä. Maaseudulla asuvia etnisiä vähemmistöjä
tavoitetaan vielä lyhytaalto- ja AM-lähetyksillä. Työtä on tehty pääosin Gujaratin ja Jharkhandin
osavaltioissa. Usein etnisten vähemmistöjen kohdalla kristilliset radiolähetykset ovat ainoita säännöllisiä
radio-ohjelmia heidän kielellään ja siksi tavoittavat laajasti kuuntelijoita.
Vuonna 2021 kehitetään erityisesti televisiotyötä TWR-Intian kanssa. Sansan tukemat televisio-ohjelmat
nauhoitetaan Delhiin rakennetussa studiossa ja lähetetään pääsääntöisesti kristillisen Shubhsandeshkanavan kautta. TWR-Intia etsii aktiivisesti paikallisia kaapelitelevisioyhtiöitä, jotka voisivat lähettää
ohjelmia muun ohjelmavirran joukossa ja siten tavoittaa laajemman joukon katsojia. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että Kalkatan alueella voidaan aloittaa ohjelmien lähettäminen kaupallisessa verkossa.
Sansa tukee Intiassa neljää TWR-Intian tuottamaa Toivoa naisille -ohjelmaa, jotka radioidaan TWR:n lyhytja keskiaaltolähettimiltä. Hindi on englannin ohella Intian virallinen kieli ja sillä tavoitetaan myös
kaupungeissa asuvaa, koulutettua väestöä. Muut Toivoa naisille -ohjelmakielet Intiassa ovat gujarati, orija
ja tamil.
Intian yhdistyneet luterilaiset kirkot
Intian yhdistyneet luterilaiset kirkot (UELCI) saa uuden pääsihteerin vuonna 2021. Luterilaisten kirkkojen
mediatyön koulutus jatkuu edelleen Sansan tuella. Koulutusyhteistyön kautta on mahdollista tavoittaa
laajasti luterilaisia kirkkoja Intiassa. Koronapandemian takia mediakoulutuksen merkityksen voi odottaa
nousevan entistä tärkeämmäksi kirkkojen työssä.
Yksityiskohtainen listaus Intian mediatyöhankkeista löytyy liitteestä 1 Hankelista.
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2.3 Lähi-itä
Lähi-idässä satelliittitelevisio on edelleen käytetyin media. Myös internet on kohtuullisen laajalle levinnyt
ja älypuhelimet ovat yleisiä. Erityisesti maissa, joissa ilmaisun- ja uskonnonvapaus on rajoitettua,
satelliittitelevision etu on, että sen käyttöä on vaikea valvoa. Monissa maissa satelliittitelevisiolähetykset
ovat ainoita valtion sensuurista vapaita mediasisältöjä. Lähi-idän osuus Sansan ulkomaantyön
talousarviosta on noin 24 prosenttia eli 456.000 euroa.
SAT-7-yhteistyö
Sansan pääkumppani Lähi-idässä on satelliittitelevisioyhtiö SAT-7, joka toimii neljän kanavan kautta
kolmella kielellä. SAT-7 Arabic ja SAT-7 Kids ovat arabiankielisiä, SAT-7 Pars farsinkielinen ja SAT-7 Türk
turkinkielinen. Sansa jatkaa ohjelmatuotannon tukemista kaikilla näillä kanavilla.
SAT-7 Arabic tavoittaa arabian kielellä aikuisia ja perheitä. Ohjelmatarjonnassa nostetaan esille asioita, joita
televisiokanavat eivät yleensä käsittele, kuten vammaisten asema, naisten asema, maahanmuuttajien ja
pakolaisten asema yhteiskunnassa.
Arabiankieliset ohjelmat lähetetään NileSAT -nimisen satelliitin kautta, jota Egyptin valtio valvoo. NileSAT
on hyvin suosittu koko Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella, koska Egypti on suurimpia suosittujen
saippuaoopperoiden tuottajia.
Sansan seniorityöntekijä David Ezzine jatkaa viikoittaisen televisio-ohjelman tekoa SAT-7 kautta PohjoisAfrikkaan. Ohjelman sisältö on raamatunopetus ja evankeliointi.
SAT-7 Kids tavoittaa laajasti lapsia koko alueella ja on SAT-7 eniten yleisöä keräävä kanava. Kanavalla
näkyvät myös SAT-7 Academyn koulu-tv-ohjelmat. Ohjelmat on suunnattu lapsille, jotka eivät pääse
kouluun, kuten pakolaisleirien lapset.
SAT-7 Pars -kanavan persiankieliset ohjelmat tehdään pääsääntöisesti farsin murteella, mutta mukana on
myös ohjelmia taijikin ja darin murteilla.
SAT-7 Türk tuottaa Istanbulissa Turkin kontekstiin sopivaa kristillistä sisältöä ja lähettää ne TurkSat satelliitin
kautta yleisölle. Ohjelmat ovat katsottavissa myös puhelinsovelluksella ja nettisivulla.
SAT-7 työssä toimii kaksi Sansan kansallista työntekijää. Maroun Rached toimii SAT-7 Libanonin studion
johtajana. Studiossa tehdään arabiankielisiä ohjelmia erityisesti SAT-7 Kids -kanavalle. Siellä tuotetaan myös
SAT-7 Academyn -koulu-tv-ohjelmat. Parastoo Poortaheri toimii SAT-7 Pars -kanavalla tuottajana ja
lastenohjelmien juontajana.
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Israel
Vuonna 2021 Sansa tukee Israelissa Caspari-keskuksen tuottamaa, sapattikoulun opettajille tehtävää
verkkokurssia. Verkkokurssista vastaava projektikoordinaattori, Margarita Kantor, otettiin Sansan
kansalliseksi työntekijäksi keväällä 2020.
Yksityiskohtainen listaus Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan mediatyöhankkeista löytyy liitteestä 1 Hankelista.
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2.4 Afrikka
Afrikassa Sansa keskittää tukensa alueille, joissa evankeliumi ei ole vielä saavuttanut puolta väestöstä.
Vuonna 2021 työtä jatketaan Eritreassa, Etiopiassa ja Länsi-Afrikassa. Afrikassa tehtävää työtä tuetaan noin
84.000 eurolla, mikä on nelisen prosenttia ulkomaisen työn tuesta.
Radio Sawtu Linjiila
Kamerunin evankelis-luterilaisen kirkon yhteydessä toimiva Radio Sawtu Linjiila lähettää Sansan tukemana
fulfuldenkielistä ohjelmaa, joka tavoittaa usean maan alueella eläviä fulaneita. Sawtu Linjiilan
radiotuotannossa käytetään fulfulden itäisiä murteita, joita puhutaan lähinnä Pohjois-Kamerunissa,
Pohjois-Nigeriassa, Tsadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.
Radio Sawtu Linjiila on toiminut yli 50 vuotta ja saavuttanut hyvän ja luotetun aseman suurimmaksi osaksi
islaminuskoisten keskuudessa. Ohjelmien kuuluvuusalueella vaikuttaa myös Boko Haram ja moni sen
taistelijoista puhuu fulfuldea. Radio Sawtu Linjiilan ohjelmien painopisteenä onkin erityisesti rauhan ja
sovinnon sanoma.
Etiopia
Etiopiassa jatkamme tukea Mekane Yesus -kirkon tuottamille radio-ohjelmille, jotka ovat lapsille tehtyä
amharankielistä ohjelmaa lukuun ottamatta muslimeille suunnattuja. Amharan ja oromonkieliset ohjelmat
noudattavat väljästi TWR:n Totuuden tie -sarjaa, joka kertoo evankeliumin muslimille sopivalla tavalla
Vanhan testamentin profeettojen kautta. Myös tuki afarinkielisille ohjelmille jatkuu. Vuodesta 2005
tehtyjen ohjelmien vaikutuksesta moni muslimi on löytänyt Vapahtajan ja on tullut tarve perustaa
seurakuntia.
Eritrea
Eritrean evankelis-luterilaisen kirkon radio-ohjelmat ovat sisällöltään kristillisiä valistusohjelmia, mutta niitä
kehitetään enemmän evankelioivaan suuntaan. Kehitystyötä on hidastanut lukuisat välivaiheet
tuotannossa. Ohjelmat käsikirjoitetaan Eritreassa ja äänitetään ja editoidaan Tukholmassa.
Yksityiskohtainen listaus Afrikan mediatyöhankkeista löytyy liitteestä 1 Hankelista.
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Halutaanko näihin laatikoihin
jotain tekstiä/tietoa?
kuva vk 2018

2.5 Eurooppa
Sansan tuki Euroopassa tehtävälle työlle on noin 169.000 euroa eli kahdeksisen prosenttia ulkomaisen työn
kokonaismäärästä. Vaikka työn painopiste on siirtynyt Aasiaan, Sansaa tarvitaan edelleen myös Euroopassa.
Kroatia
Sansan tuki Kroatiassa kohdistuu Kroatian evankelisen kirkon Kutinan seurakunnan ja sen nuorisotyön
tukemiseen sekä kirkon mediatyöhön. Sansa ylläpitää stipendirahastoa, joka tukee kroatialaisten opiskelua
kirkon työhön. Kutinan seurakunnassa käy myös vuosittain vapaaehtoisia ja harjoittelijoita Suomesta.
Neno Hadžihajdić toimii Sansan kansallisena työntekijänä. Hänen tehtävänään on koordinoida Kroatian
evankelisen kirkon mediatyötä, äänittää radio-ohjelmat, hoitaa sähköistä viestintää ja avustaa Kutinan
seurakunnassa.
Venäjä
Venäjällä yhteistyö Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa jatkuu. Tuemme Karjalan alueella Venäjän
valtion omistamaan televisioon tuotettuja, vähemmistökielten ohjelmablokissa lähetettäviä Uskon ABC ja
Potretti -nimisiä ohjelmia. Ohjelmat ovat suomenkielisiä ja ne tekstitetään venäjäksi. Työtä koordinoi
Inkerin kirkon Karjalan rovastikunnan tiedottaja Oksana Dyba, joka on Sansan kansallinen työntekijä. Tämän
Karjalassa tapahtuvan mediatyön lisäksi tuemme Inkerin kirkon viestintäosaston työntekijöiden
palkkakuluja Pietarissa. Pidämme yhteyttä ja seuraamme myös TWR:n ja FEBC:n Venäjällä tekemää
mediatyötä.
Yksityiskohtainen listaus Euroopan mediatyöhankkeista löytyy liitteestä 1 Hankelista.
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2.6 Globaali
Globaalilla työllä tarkoitetaan työtä, joka ei kohdistu yksittäiselle maantieteelliselle alueelle. Sen osuus on
98.000 euroa eli viitisen prosenttia ulkomaisen työn kokonaismäärästä. Toivoa naisille on tällainen useissa
eri maissa ja maanosissa toimiva työmuoto. Sen taustajärjestönä on Trans World Radio (TWR). Sansa jatkaa
tukeaan Toivoa naisille -työhön kuuluvalle Kätketyt aarteet -työmuodolle, joka on erityisesti ihmiskaupan
uhreille suunnattua työtä. Vuonna 2021 Sansan tuella jaetaan Kätketyt aarteet -audiosarjaa eri kielillä ja
jakokanavilla. Aiemmin Sansa on kustantanut audiosarjan venäjän- ja hindinkieliset tuotannot.
Sansan ja Kansan Raamattuseuran yhteistyönä luotua Domini Life -älypuhelinsovellusta tarjotaan
kansainvälisille yhteistyökumppaneille käännettäväksi eri kielille.

2.7 Lähetys- ja projektityöntekijät

Elina Braz de Almeida
Elina toimii Kroatiassa Kutinan seurakunnan kirkkoherrana vastaten jumalanpalveluselämästä,
raamatunopetus-, nuoriso- ja diakoniatyöstä.

Miia da Silva
Miia toimii Toivoa naisille -työn TWR Euroopan sekä Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan (CAMENAalue) koordinaattorina asemapaikkanaan Irlanti.

Päivi ja Ilkka Kastepohja
Ilkka toimii Sansan aluepäällikkönä Aasiassa ja digitaalisen median konsulttina TWR Aasian työyhteydessä.
11
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Päivi toimii Sansan Aasian alueen viestintäkoordinaattorina.

Eila Murphy
Eila työskentelee mediatutkijana FEBC Internationalin työyhteydessä Suomesta käsin. Tutkimustyön lisäksi
hän kouluttaa FEBCin maakohtaisia tiimejä mediatyön seurannassa ja arvioinnissa.

Sirpa Rissanen
Sirpa toimii Sansan Lähi-idän alueen viestintäkoordinaattorina asemapaikkanaan Kypros.

Mikael Tunér
Mikael ohjaa ja tuottaa aikuisille ja nuorille suunnattuja farsin- ja tadžikinkielisiä televisio-ohjelmia SAT-7
Pars -kanavalle asemapaikkanaan Suomi. Syksyllä 2021 Mikael toimii Madridissa ohjaten SAT-7 Pars kanavan raamatunkertomusten dramatisointia. Anne Tunér avustaa ohjelmatuotannossa.

Jari Vähäsarja
Jari toimii digitaalisen median projektipäällikkönä Operaatio Mobilisaation (OM) Media Hub -tiimissä, joka
tekee OM:n digitaalisen median globaalia kehitystyötä. Asemapaikkana Jarilla on Suomi.
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3. SUOMENKIELINEN TAVOITTAVA TYÖ
3.1 Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma motivoi
Raamattu kannesta kanteen -ohjelma kutsuu sekä uusia että vakiintuneita kuuntelijoita saamaan
elämäänsä voimaa Raamatun sanasta. Tavoite on, että kuuntelijat kasvavat uskossa ja innostuvat
lähetystyöstä. Ohjelma radioidaan Suomessa Radio Dein ja Järviradion kanavilla sekä lisäksi Ruotsissa ja
Norjassa. Heinäkuussa 2021 Radio Deissä alkaa jo viides ohjelmakierros. Yksi ohjelmakierros kestää noin
viisi ja puoli vuotta. Ohjelma on kuunneltavissa mobiilisovelluksen ja internetin kautta kaikkialla
maailmassa. Mobiilisovellus uusitaan ja sen välityksellä on mahdollisuus seurata myös medialähetystyön
uutisia. Internetsivuja ja sosiaalisen median kanavia hyödynnetään vuorovaikutukseen, näkyvyyden
kasvattamiseen ja varainhankintaan monipuolisia sisältöjä tuottamalla.
Raamattu kannesta kanteen -ohjelman radiointiin, mobiilisovellukseen ja toimitustyöhön on varattu
175.000 euroa vuodelle 2021. Kuuntelijoiden lahjoitusten odotetaan kattavan kulut.

3.2 Domini Life -sovellus yhä useamman suomalaisen käyttöön
Domini Life -mobiilisovellus tukee modernilla tavalla kristittyä elämäntapaa Suomessa. Kehitämme
mobiilisovellusta yhdessä sen toisen omistajatahon Kansan Raamattuseuran kanssa ja käytämme sovellusta
aktiivisesti kaikessa toiminnassamme. Otamme käyttöön uuden seurakunta- tai järjestökohtaisen
tilatoiminnon, jonka kautta palvelua voi räätälöidä entistä enemmän. Tilatoiminto tehostaa sovelluksen
käyttöä Sansan varainhankintaan ja työn markkinointiin. Kehitämme rukousseinää palvelemaan
lähetystyötä. Tarjoamme Domini Life -rukousiltoja seurakuntien tapahtumaksi ja eri kieliversioita
maahanmuuttajatyön välineeksi. Sovelluksen kehittämiseen vuonna 2021 on varattu 43.000 euroa.
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Vuoden 2021 teemana on Katso ihmistä
4. LÄHETYSTYÖHÖN INNOSTAVA TYÖ SUOMESSA
4.1 Seurakunnat ja muut verkostot
Katso ihmistä toimii Sansan yhteisenä teemana myös kotimaisessa työssä. Teema sisältää syväluotaavan
ulottuvuuden sekä Kristukseen että lähimmäisiimme. ”Katso ihmistä” on Pontius Pilatuksen käyttämä lause
Jeesuksen oikeudenkäynnin yhteydessä. Jeesus on Jumala ja ihminen. Jokainen ihmiselämä on arvokas
Jumalan silmissä. Niin arvokas, että Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja sovitti maailman itsensä kanssa.
Työmme tavoitteena kotimaassa on se, että yhä useampi suomalainen näkisi evankeliumia vailla olevan
ihmisen Jumalan silmin ja haluaisi olla kertomassa hänelle Jeesuksesta median välityksellä.
Innostaaksemme suomalaisia tähän, pidämme monimediallisesti esillä kertomuksia siitä, miten eri tavoin
ihmiset ympäri maailman ovat kohdanneet Jeesuksen.
4.1.1 Seurakuntayhteistyö etenee
Tuemme seurakuntia niiden lähetystehtävän toteuttamisessa. Seurakunta on lähetystyön perusyksikkö.
Siksi vahvistamme medialähetystyön osaamista ja Sansan kautta tehtävän työn tunnettuutta sekä suomenettä ruotsinkielisissä seurakunnissa. Liittymällä Sansan yhteisöjäseniksi seurakunnilla on mahdollisuus
vaikuttaa medialähetystyön tulevaisuuteen. Seurakuntavierailuilla kerromme Sansan medialähetystyöstä ja
sen vaikuttavuudesta seurakuntalaisille ja seurakuntien vastuuhenkilöille. Teemme vierailuja myös
virtuaalisesti eri tavoin. Varustamme Lähetyskiihdyttämö-koulutuksilla alueellisesti ja virtuaalisesti
seurakuntien työntekijöitä ja lähetystyön vastuunkantajia. Hiippakuntatyössä avainasemassa ovat Sansan
hiippakunnittain valitut yhteyshenkilöt sekä lähetyksen ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit.
4.1.2 Verkostotoiminta kutsuu
Sansan verkostot ja vapaaehtoiset palvelevat kirkon ja seurakuntien lähetystehtävää ja medialähetystyötä.
Monimediallisen Kutsu rukoukseen! -kampanjan kautta laajennamme medialähetystyön yhteisöä.
Jatkamme Vapaaehtoiset osaksi Sansaa -kehityshanketta. Selkeytämme vapaaehtoisen polkua tulla ja
toimia, sekä luomme mahdollisuuksia entistä useammalle olla mukana medialähetystyössä. Kutsumme
myös nuoria medialähetystyöhön muun muassa tarjoamalla harjoittelujaksoja ulkomailla sekä
vapaaehtoistehtäviä Suomessa.
4.1.3 Sansa tukee seurakuntien maahanmuuttajatyötä
Palvelemme seurakuntien maahanmuuttajatyötä vierailuin sekä sosiaalisen median kautta. Tuotamme
edelleen saarnoja arabian kielellä audio- ja tekstimuodossa. Muuta materiaalia seurakuntien
maahanmuuttajatyön tueksi löytyy Sansan kotisivuilta www.sansa.fi/hope.
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4.1.4 Toivoa naisille -työ
TWR:n kansainvälinen Toivoa naisille -työ toimii sen puolesta, että yhä useammat naiset ympäri maailman
voisivat kuulla olevansa arvokkaita, saada toivon ja ihmisarvoisen elämän. Liikkeen ydin on rukouskalenteri,
jossa on jokaiselle päivälle lyhyt rukous. Kalenteri toteutetaan kuukausittain myös suomen kielellä ja
Suomessa toimii 108 Toivoa naisille -ryhmää sekä useita seurakuntia, jotka tukevat Toivoa naisille -radioohjelmia maailmalla sekä Kätketyt aarteen -ihmiskaupan vastaista hanketta.
Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks saapuu syksyllä 2021 Suomen Toivoa naisille -työn
konferensseihin. Lisäämme Toivoa naisille -työn tunnettavuutta ja kasvatamme verkostoa. Tuemme ja
varustamme ryhmänvetäjiä, Toivoa naisille -lähettiläitä ja verkostossa mukana olevia materiaaleilla,
tapaamisten sekä muun yhteydenpidon kautta. Verkostoidumme kansainvälisesti. Tavoitteemme on
innostaa työhön myös uusia rukoilijoita, ryhmiä ja tukijoita. Viestimme monipuolisesti ja monikanavaisesti.
4.1.5 Viestintä luo merkitystä
Sansan viestintä tuo työmme vaikutukset näkyville ja kutsuu rukoilemaan, toimimaan ja lahjoittamaan.
Viestinnän avulla kasvatamme Sansan Aasian- ja Lähi-idän työn tunnettuutta. Lähetystehtävästä ja
kristillisestä uskosta nousevat rohkeus, iloisuus ja innostuneisuus tarttuvat viestinnän kautta yhä
useampien työn tukijoiden mieleen.
Sähköinen viestintä painottuu Sansa.fi- ja Seurakuntalainen.fiverkkosivujen ohella yhä vahvemmin sosiaaliseen mediaan (Facebook,
Twitter ja Instagram). Ajankohtaiset sisällöt versioidaan eri
julkaisukanaviin sopiviksi. Lähetystyöaiheista sisältöä tuotetaan myös
Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelmaan. YouTubessa julkaistaan
säännöllisesti Lähetysaika-uutiskatsausta.
Painetuilla julkaisuilla varustetaan erityisesti vakiintuneita medialähetystyön tukijoita. Uuden strategian
myötä toteutetaan printtiuudistus.
4.1.6 Uudet lahjoittajat turvaavat taloutta
Turvaamme Sansan työn taloudellisia edellytyksiä kutsumalla
mukaan yhä laajemman joukon tukijoita. Tavoittelemme
etsijöitä ja kirkollisesti aktiivisia suuren yleisön ryhmiä mukaan
työhömme. Teemavuoden videot ja Lähetysaika-uutiskatsaus
esittelevät työtä ja haastavat lahjoittamaan. Etsimme uusia
tukijoita aktiivisesti. Hiomme lahjoituspalvelua sujuvammaksi ja
pidämme aktiivisesti yhteyttä lahjoittajiin. Järjestämme
kuukausilahjoituskampanjoita. Kehitämme Run for Missions juoksuhaastetapahtumaa
kirkon
lähetysjärjestöjen
ja
seurakuntien kanssa. Markkinoimme Domini Life mobiilisovelluksen varainhankintamahdollisuuksia. Hankimme
uusia jäseniä kampanjan avulla vuoden alussa.
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4.1.7 Tapahtumat ja verkostomatkat
Sansan
valtakunnallista
suomenkielistä
kolehtipyhää
vietetään
kirkkohallituksen
määräämänä
ajankohtana.
Kerromme
koronatilanteeseen sopivalla tavalla kristillisen
satelliittitelevisio SAT-7:n tekemästä työstä.
Porvoon hiippakunnan seurakunnissa vietetään
Sansan kolehtipyhää toista kertaa. Tuolloin
kolehtikohteena on myös SAT-7-työ.
Valtakunnallisia Medialähetyspäiviä juhlitaan Seinäjoella Lakeuden risti -kirkossa 28.–29.8.2021 teemalla
Ollahan Herran hallus. Ne järjestetään yhdessä Seinäjoen seurakunnan ja Lapuan hiippakunnan kanssa.
Toivoa naisille -työn konferenssit järjestetään Pirkkalassa ja Äänekoskella syksyllä 2021.
Run for Missions -juoksutapahtuma on 5.9.2021. Ekumeenisena lähetyspyhänä 10.10.2021 vierailemme
seurakunnissa kertomassa medialähetystyöstä. Lisäksi järjestämme alueellisia tapahtumia eri puolilla
Suomea.
Syksyllä pyrimme järjestämään Tuomasmessun yhteistyössä Tuomasyhteisön kanssa Helsingissä ja
Liikemiesten Lähetysliiton kanssa Turussa.
Mikäli koronatilanne helpottaa, järjestämme verkostomatkoja eri tahojen kanssa sekä tuemme seurakuntia
tekemään matkoja työmme kohteisiin. Olemme mukana kolme matkan järjestämisessä ja/tai
koordinoimisessa:
•
•
•

opintomatka SAT-7 Network Kypros, kevät 2021
Sansa-yhteisön kiitos- ja varustamismatka Pietariin syyskuussa 2021
opintomatka Thaimaahan ja Kambodžaan marraskuussa 2021, yhteistyössä Suomen
Lähetysseuran kanssa

4.1.8 Putiikki
Putiikilla on useita eri tehtäviä, jotka tukevat muuta toimintaa. Se kirkastaa ja ylläpitää Sansan brändiä. Se
pitää esillä teemavuotta. Putiikki tarjoaa tukijoille mukavia tapoja tehdä Sansaa tunnetuksi lähipiirissään
tarjoamalla edullisia tuotteita, joissa on logo tai työhömme liittyvä viesti. Tuotteet toimivat myös Sansan
sisäisissä lahjatarpeissa. Putiikin tuotolla rahoitetaan osa kirjanpitäjän henkilöstökustannuksista. Putiikissa
kävijät tuovat rahalahjoituksia, jotka eivät näy kirjanpidossa myyntituloina, ja lahjoittavat käsitöitä, puutöitä
ym. myyjäistuotteita. Putiikki toimii kohtaamispaikkana ja yhteyden ylläpidon paikkana erityisesti vanhoille
mutta myös uusille työn tukijoille. Putiikin kautta Sansa saa vuosittain keskimäärin 100 uutta nimeä
rekisteriin. Putiikki Lahetyskauppa.fi-nettikauppoineen on myös palvelumuoto kaikkialle Suomeen
kristillisen kirjallisuuden, korttien ja lahjatuotteiden vähittäismyyjänä, kun kristillisten kirjakauppojen
määrä vuosi vuodelta vähenee.
Tiedostamme, että kirja- lahjatavaramarkkinat jatkavat useiden vuosien laskua. Kyse on
yleismaailmallisesta ilmiöstä digitaalisten palvelujen yleistyessä ja kasvaessa. Putiikin ylläpitäminen ja sen
tuoton kasvattaminen edellyttääkin tietoista markkinointiponnistelua. Uuden strategian myötä myös
Putiikin tulevaa roolia arvioidaan tästä näkökulmasta.
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5. TOIMINNAN EDELLYTYKSET
5.1 Henkilöstö Sansan moottorina
Sansan palveluksessa työskentelee 29 henkilöä vuonna 2021. Lähetys- tai projektityöntekijöitä on
yhdeksän. Kotimaassa työskentelee 20 työntekijää.
Henkilöstön ammattitaito ja innostus työhön mahdollistavat Sansan pyrkimyksen tehokkaaseen,
vastuulliseen ja päämäärätietoiseen tapaan toimia. Sansa haluaa olla samalla aidosti inhimillinen ja
työntekijöitä kuunteleva työnantaja.
Luomme toimintatapoja psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamisessa, ehkäisemisessä sekä
tehokkaissa toimintatavoissa mahdollisissa kuormitustilanteissa. Koronapandemia on lisännyt suuressa
mittakaavassa työntekijöiden etätyötä. Kehitämme malleja, jotka takaavat hyvän ergonomiatason
etätyössä. Kiinnitämme myös huomiota henkisen kuormituksen hallintaan etätyössä. Tuemme henkilöstön
jaksamista korostamalla työn ja levon oikeaa tasapainoa, palautumista sekä liikunnallisia elämäntapoja.
Laadimme osana Sansan strategiaa osaamisstrategian, jossa määrittelemme tavoiteltavan osaamistason
suuntalinjat. Vuonna 2021 vahvistamme henkilöstön lähetystyön tuntemisen, median ja varainhankinnan
osaamista.

5.2 Hallintopalvelut
Hallintopalveluiden tavoitteena ovat hyvät edellytykset Sansan strategian toteutumiselle ja sujuvat
taloushallinnon prosessit. Toimintamme palvelee Sansan lähetystehtävän suorittamista niin ulkomailla kuin
kotimaassa, työntekijöitä, työn ystäviä ja sidosryhmiä sekä viranomaistahoja. Hallintopalvelut tuottavat
Sansan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä toimistopalvelut.
Tehtäviin kuuluvat mm. kirjanpito, erilaiset raportit, palkanlaskenta, analyysit ja ennusteet,
testamenttiasiat sekä IT-ympäristön ylläpito kumppaniemme kanssa. Taloushallintotiimi vastaa Sansan
toimitilasta ja siihen liittyvistä toiminnoista sekä Sansan omistuksessa olevista huoneistoista sekä
kuljetuskalustosta.
Etenevä digitalisaatio aiheuttanee kehityshaasteita tarjoten samalla mahdollisuuksia prosessien
virtaviivaistumiseen.
Toimintavuoden aikana hallintopalvelut ovat resurssien vähenemisen asettamien haasteiden edessä.
Hallintojohtajan tehtävän lakattua ryhmitellään ja jaetaan tehtäviä uudelleen. Syksyllä mahdollisesti
palkataan edellytyspalvelujen tiimiin uusi henkilö.
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6. TALOUSARVIO
Lähetyskannatustuloista yli puolet arvioidaan kertyvän seurakuntien avustuksista nimikkokohteisiin ja
yleisesti Sansan medialähetystyöhön. Seurakuntien taloudellisista haasteista johtuen niiden
lähetyskannatuksen ei odoteta kasvavan vaan pikemmin pienentyvän. Tulo-odotus pysyy kuitenkin entisellä
tasolla uusien seurakuntien liittyessä medialähetystyön tukijoiksi.
Vuoden 2021 talousarvio pohjautuu tulo-odotukseltaan vuodelle 2020 laadittuun talousarvioon, jossa
tulojen ja menojen suuruusluokka määräytyi vuoden 2018 toteutumaan. Useana vuotena
ennakoimattomat testamenttitulot ovat vakauttaneet taloutta merkittävästi.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT TULO- JA MENOARVIO 2021
TULOT
2019
Tot.

2020
Budj.

2021
Budj.

108 079

104 900

109 700

37 900

37 900

37 900

780 412

651 110

652 000

258 565

274 000

272 100

369 121

589 780

589 000

132 516

113 100

114 217

Muut suorat lahjoitukset

737 291

786 351

785 000

Sopimuslahjoitustulot

232 089

190 288

189 600

15 227

30 029

28 395

339 707

345 000

346 000

VARSINAINEN TOIMINTA
Lähetyskannatustulot
Seurakuntatuotot:
Yleinen kirkkokolehti
Muut kirkkokolehdit
Talousarvioavustukset
nimikkokohteisiin
Nimikkosop. tulot (muut kuin taavustukset)
Talousarvioavustukset
Muut seurakuntatuotot
Suorat lahjoitukset:

Yhteisö- ja yrityssopimuslahjoitukset
Keräyskampanjat
Testamenttitulot

137 606

131 000

131 000

3 148 513

3 253 458

3 254 912

Lähde-lehden tulot

17 760

23 587

23 587

Putiikin tulot

47 929

47 600

33 500

65 689

71 187

57 087

3 214 202

3 324 645

3 311 999

Lähetyskannatustulot yhteensä
Liiketoiminta, Lähde-lehti ja Putiikki

Liiketoiminnan tulot yhteensä
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT YHT.
VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut
Kannatusjäsenmaksut
VARAINHANKINNAN TULOT YHT.

3 920

4 000

3 900

27 155

30 000

29 200

31 075

34 000

33 100

3 079

4 000

1 005

20 233

19 842

19 826

23 312

23 842

20 831

3 268 589

3 382 487

3 365 930

SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT
Korko- ja muut rahoitustulot
Vuokratulot
SIJOITUS- JA RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ

KAIKKI TULOT YHTEENSÄ
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MENOT
VARSINAINEN TOIMINTA

2019 Tot.

2020 Budj 2021 Budj

Toiminta ulkomailla
Intia

286 554

278 590

296 363

Aasia

620 625

642 957

586 557

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

421 820

375 650

456 626

79 083

84 175

84 175

182 050

169 280

169 110

Afrikka
Eurooppa
Global
Ulk.työn suunn.ja seurannan menot
Toiminta ulkomailla yhteensä

78 212

104 100

98 220

305 405

370 260

328 140

1 973 749

2 025 012

2 019 191

43 082

34 940

35 950

102 092

123 111

138 911

16 229

12 961

13 190

25 081
186 484

26 372
197 384

29 672
217 723

60 683

56 760

46 480

150 379

158 700

150 000

48 073

45 830

46 660

Lähetystyö suomenkielellä
Raamattu kannesta kanteen
henkilöstömenot
Raamattu kannesta kanteen
toimintamenot
Dominin henkilöstömenot
Dominin toimintamenot
Lähetystyö suomenkielellä yhteensä
Ulkomaantyön tukitoiminnot kotimaassa
Suunnittelun ja seurannan
henkilöstömenot
Tukitoimintojen osuus yleiskuluista
Verkostotoiminnan henkilöstömenot
Verkostotoiminnan toimintamenot

11 283

22 100

15 200

Mediatoimituksen henkilöstömenot

164 214

143 572

155 080

Mediatoimituksen toimintamenot

44 074

57 400

56 000

Keräystoiminnan henkilöstömenot

14 273

19 510

22 330

Keräystoiminnan toimintamenot
Seurakuntapalvelujen
henkilöstömenot
Seurakuntapalvelujen toimintamenot
Hiippakunta- ja
rovastikuntatapahtumat
Medialähetyspäivien henkilöstömenot

32 028

26 650

30 000

137 007

120 876

125 110

15 680

22 800

22 800

2 038

3 000

3 000

17 850

21 470

Medialähetyspäivien toimintamenot

14 874

14 000

16 000

Toivoa naisille -työn henkilöstömenot

34 448

36 298

37 690

6 443

11 100

15 000

55 962

54 548

48 360

Toivoa naisille - työn toimintamenot
Varainhankinnan henkilöstömenot
Varainhankinnan toimintamenot

5 687

8 960

15 000

-24 915

-18 800

-16 600

Ulkomaantyön tukitoiminnot yhteensä

772 231

801 154

809 580

Edellytyspalvelut ja yleishallinto
Ed.palvelujen ja yleishallinnon
henkilöstöm.
Ed.palvelujen ja yleishallinnon
toimintam.

232 503

253 417

224 180

23 261

25 604

25 820

Edellytyspalvelut ja yleishallinto yhteensä

255 764

279 021

250 000

Saadut korvaukset
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Liiketoiminta, Lähde-lehti ja Putiikki
Liiketoiminnan henkilöstömenot

26 609

26 670

25 970

Liiketoiminnan muuttuvat menot

37 160

44 410

30 260

63 769

71 080

56 230

3 251 997

3 373 651

3 352 724

Korko- ym. rahoitusmenot

19 135

4 147

4 200

Osakehuoneistojen menot

13 339

5 220

7 800

32 474

9 367

12 000

3 284 471

3 383 018

3 364 724

-15 882

-531

1 206

Liiketoiminnan menot
yhteensä
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.
SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT

SIJOITUS- JA RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ
KAIKKI MENOT YHTEENSÄ
YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Liitteet
Liite 1 Hankelista
Sansan ulkomaisen työn hankkeet 2021
Nimi

KUVAUS

kielet

kumppani

dhodia

TWR-Intia

Mitä hankkeita tai työmuotoja sisältää?
Medialähetysty
ö Intiassa

Intian vähemmistökielillä tuotetuista radio-ohjelmista
osa on raamatunopetusta, ja osa evankelioivia, uusia
ihmisiä tavoittavia lyhyt- ja keskipitkillä aalloilla
kuultavia ohjelmia. Niitä kuunnellaan pääasiassa
maaseudulla. Ohjelmia voi kuunnella myös internetin ja
mobiilisovelluksen avulla. Ohjelmatuotannon ja lähetysten lisäksi kuuntelijoihin ollaan aktiivisesti
yhteydessä viestien ja vierailujen muodossa. Toimittajat
toimivat myös opettajina vierailujen yhteyteen
järjestetyissä tilaisuuksissa.

kharia
kukna
kurukh
kutchi
magahi
maithili
mauchi
mundari
vasavi

Toivoa naisille -ohjelmien tuotantoa ja lähetyksiä
Intiassa. Radio-ohjelmat gujaratin, orijan ja tamilin
kielillä kuullaan keskipitkillä aalloilla ja ne voi kuunnella
myös mobiilisovelluksen kautta. Ohjelmissa on 15 min
naisten elämää koskettavia ajankohtaisia asioita ja 15
min Raamattuopetusta. Vuonna 2021 hindinkielinen
radio-ohjelma loppuu ja sen sijasta aletaan tuottaa
televisio-ohjelmaa.

Medialähetysty
ö Kiinassa

gujarati

TWR-Intia

hindi
orija
tamil

Sinun toivosi –niminen 30 min pituinen evankelioiva hindi
televisio-ohjelma
lähetetään
kristillisellä
kaapelitelevisiokanavalla.
Ohjelmalle
haetaan
aktiivisesti uusia kaupallisia televisiokanavia, jotka
voisivat lähettää ohjelmaa.

TWR-Intia

Intian yhdistyneiden luterilaisten kirkkojen Viestivä
yhteisö -hankkeen kursseilla koulutetaan Intian eri
luterilaisten kirkkojen edustajia kertomaan internetin,
radion ja television välityksellä evankeliumia ja
jakamaan tietoa omasta toiminnastaan. Kurssilaiset
tekevät radio-ohjelmia äidinkielillään.

vaihtelevia
kieliä

UELCI

Nuorille suunnatun evankelioivan Avoimin silmin ohjelman
tuotantoja
lähetys
internetissä,
mobiilisovelluksessa ja lyhytaalloilla radiossa.

mandariini

VOS (Voice of
Salvation)

LML
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Nimi

KUVAUS

kielet

kumppani

Mitä hankkeita tai työmuotoja sisältää?

Aasian suurkaupunkityö

Medialähetystyö
Indonesiassa

Kiinankielinen etäraamattukoulu tarjoaa kiinalaisille mandariini
seurakuntapastoreille ja maallikoille Raamattu- ja
teologista opetusta kolmen vuoden opintoina.

TWR

Evankeliointia ja uskoa syventävää työtä sosiaalisen
median kautta internetin ja mobiilisovellusten
välityksellä.

FEBC ja VOS (Voice
of Salvation)

mandariini

Perheen parhaaksi -ohjelman tuotanto ja lähetys sekä khmer
perheseminaareja, Toivoa naisille -ohjelman lähetys ja
Toivon ilta -ohjelman tuotanto ja lähetys
paikallisradiossa. Tukea sosiaalisen median ja
älypuhelinsovelluksen kehitystyöhön.

Voice of Love

Luterilaisen
kirkon
toimittajakoulutus

FEBC/lut.kirkko Thaimaa

Lua-kielinen

radiotoiminta.

thai/lua

FEBC-Kambodža

Uskoa synnyttävän Sydänystävä -radio-ohjelman thai
tuotanto ja lähetykset useassa paikallisradiossa eri
puolilla Thaimaata.

FEBC-Thaimaa

Kuuntelijoiden
kysymyksiin
vastaavan
Keikon
kirjelaatikko -radio-ohjelman tuotanto ja lähetys
lyhytaalloilla ja internetissä.

japani

FEBC-Japani

Nuortenohjelman,
psykologisen
raamattuopetusohjelman tuotanto
paikallisradiossa.

mongoli

Wind FM/FEBCMongolia

Sosiaalisen median koulutusprojekti kolmessa Aasian
maassa

thai, khmer,
indonesia

FEBC, TWR

Toivoa naisille -radio-ohjelmien tuotanto ja lähetys
useassa paikallisradioissa sekä keskipitkillä aalloilla.

indonesia

TWR-Indonesia

ohjelman
ja
ja lähetykset

jaava

Rukoillaan yhdessä -radio-ohjelman tuotanto- ja indonesia
lähetyskulut Balilla, ja mediakoulutusta FEBC:n
radioasemien ohjelma-avustajille ja opiskelijoille
teologisissa seminaareissa.

Yaski, Heartline FM/
FEBC-Indonesia

Tuetaan koulutuksella ja materiaalilla kriisiradiotiimin
valmiutta
pystyttää
matkalaukkuradioasema
kriisialueilla, toimia lyhytaikaisen paikallisradioaseman
toimittajina ja jakaa tietoa, lohdutusta ja toivoa
katastrofin uhreille.

indonesia

FRR (First Response
Radio)

Radiokoulutusta Indonesian luterilaisten kirkkojen
papeille ja työntekijöille

Indonesia

FEBC/Indonesian lut.
kirkko

Henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen
kirjoitusten
tutkimiseen
evankelioimistyömuoto.

aasialainen
kieli

aasialainen
yhteistyökumppani

ja pyhien
perustuva
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Nimi

KUVAUS

kielet

kumppani

Mitä hankkeita tai työmuotoja sisältää?
Medialähetystyö
Keski-Aasiassa

Toivoa naisille –radio-ohjelman lähetykset keskipitkillä
aalloilla.

kazakki

TWREurooppa/CAMENA

Medialähetysty
ö Lähi-idässä ja
PohjoisAfrikassa

SAT-7 Arabic

arabia

SAT-7

Sansan seniorityöntekijä David Ezzine tekee viikoittain
puolen tunnin arabiankielisen ohjelman, joka uusitaan
useita kertoja viikossa. Vuonna 2021 alkaa uusi
ohjelmatyyppi, joka tarjoaa pohjoisafrikkalaisille
evankelioivaa raamattuopetusta.

farsi
tadžikki
turkki

SAT-7 Kids on arabiankielinen lasten oma kanava, joka
tuottaa monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille lapsille.
SAT-7 Academy on opetusohjelma, joka näkyy SAT-7
Kids kanavalla. Sen tavoitteena on toimia kouluna
lapsille, jotka sodan tai muun syyn takia eivät pääse
normaaliin kouluun.
SAT-7 Pars
Sansan kansallinen työntekijä Parastoo Poortaheri
toimittaa ja tuottaa SAT-7 Parsin persiankielisiä
lastenohjelmia.
Lisäksi
hän
vastaa
monista
toimistotehtävistä SAT-7 Pars Kyproksen toimistolla.
Aikuisille suunnattu evankelioiva opetusohjelma, jossa
on useita opettajia persiankieliseltä alueelta. Kielen
yleisnimitys on persia, mutta ohjelmia tehdään
vuosittain vaihtelevasti darin, farsin ja tadžikin
murteilla.
SAT-7 Türk tuottaa Istanbulissa Turkin kontekstiin
sopivaa kristillistä sisältöä ja lähettää ne TurkSat
satelliitin kautta yleisölle. Ohjelmat ovat katsottavissa
myös puhelinsovelluksella ja nettisivujen kautta.
Medialähetysty
ö Israelissa
/juutalaisen
kansan parissa

Caspari-keskuksen tuottama ja Sansan sekä Norjan
Norean kustantama verkkokurssi ”Haluan opettaa”
varustaa messiaanisten seurakuntien vapaaehtoisia
sapattikoulun
opettajia.
Verkkokurssi
sisältää
pedagogista opetusta ja raamattuopetusta. Kurssista
vastaava projektikoordinaattori Margarita Kantor, on
Sansan kansallinen työntekijä.

heprea

Toivoa naisille työ

Toivoa naisille radio-ohjelman tuottaa turkkilainen
Radio Light, ja se on kuultavissa paikallisradiossa ja
internetissä. Arabiankielisessä Toivoa naisille –työssä
Sansan kansallinen työntekijä vastaa sosiaalisessa
mediassa käytävästä keskustelusta.

turkki

Caspari-keskus

venäjä

TWREurooppa/CAMENA
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Nimi

KUVAUS

kielet

kumppani

Etiopian Mekane Yesus -kirkon amharankielisen
lastenohjelman lyhytaaltolähetykset ja muslimeille
suunnattujen
evankelioivien
ohjelmien
lyhytaaltolähetykset afarin, amharan ja oromon kielillä
sekä jälkihoitotyö afarinkielellä.

afar

EECMY

amhara

ELCE

fulfulde

TWR

oromo

LML

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

tigrinja

Mitä hankkeita tai työmuotoja sisältää?
Medialähetysty
ö Afrikassa

Sawtu Linjiila -radiostudion työ Kamerunissa tavoittaa
fulfuldea puhuvia fulaneja Länsi-Afrikassa. Ohjelmat
lähetetään Saksasta lyhytaalloilla ja hanketta johtaa
Kamerunin evankelis-luterilaisen kirkon mediaosasto
Luterilaisen maailmanliiton ohjauksessa.

Medialähetysty
ö Venäjällä

Inkerin kirkon Pietarista käsin tehtävä viestintätyö.
Karjalassa yhteistyötä Uskon ABC -ohjelman ja Potrettinimisen ajankohtaisohjelman tuottamiseksi Karjalan
tasavallan televisioon.

venäjä

Inkerin kirkko

Työ Kroatiassa

Kutinan seurakuntatyö ja koulutusta.

kroatia

Kroatian
evankelinen kirkko

suomi

Medialähetys
Sanansaattajat

suomi

Kroatian evankelisen kirkon mediatyö tuottaa
hartausohjelmia paikallisille radioasemille sekä
ohjelmaa valtion television alueelliselle kanavalle.
Sansa tukee kirkon tavoittavaa nuorisotyötä erityisesti
M18 kautta.
Tavoittava työ
Suomessa

Raamattu kannesta kanteen -ohjelman tuotanto ja
radiointi paikallisradioissa sekä internetin ja
mobiiliapplikaation välityksellä. Rkk-kumppanit ovat
Radio Dei ja Järviradio.

Globaali medialähetystyö

Prostituoiduille suunnattu kymmenosainen MP3- venäjä
soittimilla jaettava Kätketyt aarteet -audiosarja. Sarjaa
hindi
tuotetaan monilla eri kielillä ja jaetaan usean järjestön
muodostaman verkoston kautta.

TWR
European Freedom
Network (EFN)

Domini Life mobiilisovelluksen kansainvälistäminen.
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Liite 2 Sansan työntekijät, arvioitu tilanne 1.1.2021
Lähetys- ja projektityöntekijät (9)
Aasia
Kastepohja Ilkka, aluepäällikkö, TWR Aasia, Singapore
Kastepohja Päivi, Sansan Aasian viestintäkoordinaattori, Singapore
Murphy Eila, tutkija, FEBC International, Suomi
Vähäsarja Jari, digitaalisen median projektipäällikkö, Operaatio Mobilisaatio (OM), Suomi
Lähi-itä, Pohjois-Afrikka sekä Etu- ja Keski-Aasia
Rissanen Sirpa, Sansan Lähi-idän viestintäkoordinaattori, Kypros
Tunér Mikael, tv-tuottaja ja -ohjaaja, SAT-7 Pars, Suomi
Eurooppa
Braz de Almeida Elina, kirkkoherra, Kroatian ev. kirkko, Kroatia
Globaali
da Silva Miia, Toivoa naisille -työn koordinaattori, TWR Eurooppa ja CAMENA, Irlanti
Vähäsarja Eeva (kotimaan jaksolla), Toivoa naisille -työ

Työntekijät kotimaassa (20)
Antturi Arto, toiminnanjohtaja, päätoimittaja

050 471 0078

Hauta-aho Satu, verkostokoordinaattori

050 574 2855

Heinomo Sami, graafinen suunnittelija (AD)

050 564 3512

Hyövälti Pirjo, kirjanpitäjä, Putiikin vastaava

050 564 3541

Karonen Elina, mediatoimittaja

050 534 5619

Kauppinen Merja, mediatuottaja

050 564 3798

Keränen Marjaana, mediatoimittaja (toimivapaa)

050 564 3837

Laurell Sirpa, talouspäällikkö

050 564 3831

Mikkola Helmi, toimistosihteeri

050 564 3511

Ojala Kristiina, sidosryhmäpäällikkö, ulkomainen työ

050 597 8130

Pakkanen Annaleena, tiedottaja

050 437 2155

Pihlajamaa Marko, henkilöstöjohtaja

050 572 3858

Rasi Tea, palvelukoordinaattori

050 437 2151

Reuhkala Timo, kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja

050 368 8077

Salo Erkki, varainhankinnan koordinaattori

050 327 3900

Savuoja Arja, aluepäällikkö

050 437 2154

Soikkeli Marja, sidosryhmäpäällikkö, kotimainen työ

050 551 6130

Tillgren Erja, suunnittelija, johdon assistentti

050 564 3843
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Viuhko Mervi, verkostotoiminnan johtaja

050 551 6180

Vuorela Anitta, kumppanuuspäällikkö

050 448 8009

sähköpostit etunimi.sukunimi@sansa.fi
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