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LADY 3R  
– RUNOT, RÄPIT JA RAAMATTU 
 
”Kun vikoineen ja puutteineen oot rakastettu 
ja kelpaat - se on se juttu, jollei oo hintaa eikä 
vertaa”  
 
Lady3R yhdistää esityksessään runoja, räppiä 
ja Raamattua. Sansan pohjoisen aluepäällikkö 
Arja Savuoja on lukioikäisestä asti kirjoitellut 
Runotekstejä. Varttuneemmalla iällä Arjalle 
alkoi ”pukkaamaan” myös Räptekstejä. Ja 31-
vuotiaana hänen elämäänsä tuli suuri R 
Jumalan Rakkauden muodossa. Tästä kaikesta 
ilosta Arja haluaa kertoa myös muille 
– kenties teidänkin seurakunnassanne? 
 
Yhteydenotot: arja.savuoja@sansa.fi. 
 

 

 
LÄHETYS KÄYNNISSÄ – YLI RAJOJEN 

 
Twitter Sansa 
Facebook Sansa 
Facebook Raamattu kannesta kanteen 
Youtube Sansatv 
Youtube Lähetysaika 
Soundcloud SansaMedia 
Instagram Sansa 
 

SYYSKERÄYS: AASIAN 
RAAMATTUOPETUSOHJELMAT 
 

 
 

Sansan syyskeräyksellä tuetaan erityisesti 
Aasiassa lähetettäviä raamatunopetus-
ohjelmia, jotka auttavat Raamatun 
tuntemisessa ja uskon syventämisessä. 
Kumppaneina tässä työssä ovat media-
lähetysjärjestöt FEBC, TWR ja VOS. Niiden 
tuottamia ja paikallisten ihmisten tekemiä 
ohjelmasisältöjä voi kuunnella radion, 
internetin ja sosiaalisen median kautta.   
 
Näinä poikkeusaikoina myös aasialaiset 
ihmiset viettävät paljon aikaa kotona ja 
heillä on aikaa olla median äärellä. Sansa 
haluaa tarjota aasialaisille ihmisille 
rohkaisua pelon sijaan. Nyt on 
medialähetystyön aika! 
 
Auta meitä tukemaan kumppaneitamme:  
sansa.fi/lahjoituskohteet/raamatunopetus 
Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18 
Viite: 7111 50320  
 

Keräyslupa Manner-Suomi  
POL-2017-49311  
12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 
12.1.2018. Kts. lisää: 
sansa.fi/lahjoita  
 

SANSAN UUTISIA 
3/2020 

https://twitter.com/sanansaattajat
https://www.facebook.com/Sanansaattajat
https://www.facebook.com/raamattukannestakanteen
https://www.youtube.com/sansatv
https://www.youtube.com/lahetysaika
https://soundcloud.com/sansamedia
https://www.instagram.com/sansa.fi/
https://sansa.fi/lahjoituskohteet/raamatunopetus/
https://sansa.fi/lahjoita


 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

SANSAN UUSI TOIMINNANJOHTAJA 
 

 
 
Arto Antturi, 59, aloitti Medialähetys Sanan-
saattajien toiminnanjohtajana 1. syyskuuta. 
Vuodesta 2002 Sansaa johtanut rovasti Juha 
Auvinen jää vuodenvaihteessa eläkkeelle ja 
toimii syys-joulukuun siirtymävaiheessa 
nimikkeellä Senior Advisor. 
 
Helsingissä asuva Arto Antturi on koulutuk-
seltaan teologian maisteri. Hän työskenteli 
Pitäjämäen seurakunnan kirkkoherrana vuosina 
2015-2020 ja sitä ennen pappina Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Tuomas-
messun toiminnanjohtajana vuosina 2000-
2003. Kansainvälistä kokemusta Antturilla on 
muun muassa ulkosuomalaistyön pappina  
Gran Canarialla ja Dublinissa sekä opintoja 
Yhdysvalloissa ja Irlannissa. Lukuisista 
luottamustehtävistä tuoreimpia on 
kirkolliskokousedustaja vuodesta 2016. 
 
Arto Antturille lähetystyö on osallistumista 
siihen, mitä Jumala tekee. Kirkko on lähetetty 
kertomaan hyvää sanomaa kaikille. Lähetystyö 
on kokonaisvaltaisesti kirkon ja seurakunnan 
perustehtävä kaikkialla. Lähetystehtävä 
toteutuu, kun kristityt elävät uskoaan  
todeksi, Antturi painottaa. 
 
Lue lisää Arto Antturin ajatuksista ja hänen 
kokemusrikkaasta vuodesta 2020 sivulta:   
 
https://sansa.fi/ajankohtaista/ 

SANSA TUKEE SEURAKUNTIEN LÄHE-
TYSTYÖTÄ MYÖS VIRTUAALISESTI  
 
Fyysisten kohtaamisten ja vierailuiden lisäksi 
Sansa toimii monin tavoin myös virtuaalisesti:  
 
Syyskuussa jatkuneet virtuaaliset 
Lähetyskiihdyttämö-koulutushetket (1h) 
tarjoavat seurakuntien lähetystyön toimijoille 
ajankohtaista medialähetystyön tietoa sekä 
mahdollisuuden verkostoitua ja esittää 
kysymyksiä Teams-ympäristössä. Seuraavat 
Lähetyskiihdyttämöt järjestetään (ti klo 10-
11): 15.9., 27.10., 10.11. & 24.11. Tilaisuuksiin 
lähetetään erilliset sähköpostikutsut. 
 
Lokakuun 9.päivänä (klo 9–12) järjestetään 
Maitten ääriin asti! -lähetyswebinaari. 
Youtube-tilaisuudessa ollaan Sansan 
eläkkeelle jäävän Juha Auvisen 
toiminnanjohtajakaudellaan painottamien 
kysymysten äärellä, kuitenkin katse 
käännettynä tulevaisuuteen. Lisätietoa 
webinaarista: Tapahtumalinkki 
 

   
 

Facebookin Sansa-yhteisössä (kutsuryhmä)  
vietetään virtuaalista Sydänääniä-hartaus-
hetkeä joka ke ja pe klo 14. Aiempiin  
hartaushetkiin on mahdollista palata 
hartauspankissa (FB, Sansa-yhteisö,  
Aiheet->Sydänääniä). Yhteisöllisessä  
ryhmässä jaetaan myös rohkaisevaa sisältöä  
ja medialähetystyön terveisiä maailmalta. 

Liity Sansa-yhteisöön! 
 
Olisitko kiinnostunut sansalaisen 
virtuaalivierailusta seurakunnassasi?  
Olethan vierailuasioissa yhteydessä: 
tea.rasi@sansa.fi, p. 050 437 2151.  

LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ MIIA DA SILVA  

 
Etelä-Pohjanmaan Ylihärmästä kotoisin oleva 
Miia da Silva (os. Palttala) aloitti Sansan 
lähetystyöntekijänä 1.elokuuta. Tehtäväänsä 
TWR:n Euroopan sekä Keski-Aasian, Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan Toivoa naisille -työn 
koordinaattorina hän siirtyy 1.1.2021 alkaen. 
Miia seuraa tehtävässä Sansan 
lähetystyöntekijää Eeva Vähäsarjaa. 
 
Miian asemamaa tulee ensimmäiset kaksi 
vuotta olemaan Irlanti, jonne hän on 
muuttanut elokuussa yhdessä brasilialais-
amerikkalaisen miehensä Lucas da Silvan 
kanssa tämän opintojen vuoksi.  
 
Toivoa naisille -työn uudistuneet nettisivut:  
http://toivoanaisille.fi/ 
 

  

 
Etsimme nimikkoseurakuntia Miian ja 
Marounin (SAT-7) työn tueksi. Lisätietoa 
sopimusmahdollisuuksista: Anitta Vuorela, 
etunimi.sukunimi@sansa.fi, p. 050 448 8009.  

 
 

LIBANONILAINEN MAROUN BOU 
RACHED (SAT-7) ON SANSAN UUSI 
KANSALLINEN TYÖNTEKIJÄ 
 
Satelliittitelevisio SAT-7 Libanonin 
toiminnanjohtaja Maroun Bou Rached on 
Sansan uusi kansallinen työntekijä. 
 
Libanon tarvitsee Beirutin räjähdyksen jälkeen 
paljon rukousta. SAT-7 keskittyy nyt tuottamaan 
sellaisia ohjelmia, jotka auttavat ja rohkaisevat 
ihmisiä alueella.  
 
Video SAT-7:n työstä alueella: 
https://youtu.be/qWHWjf5ljHA 
 

 
 
LÄHETYSAIKA 
 

Oletko jo Lähetysaika-uutiskatsauksen  
tilaaja? Maksuton Lähetysaika tuo  
säännöllisesti ajankohtaisia terveisiä 
medialähetystyön kentältä:  
https://www.youtube.com/lahetysaika 

 
UUSIA LAHJOITTAMISEN 
MAHDOLLISUUKSIA 
 

Sansa on toteuttanut seurakuntalaisille 
yksityislahjoitusmahdollisuuden siten, että 
lahjoitukset yhdistetään seurakunnan 
kannatukseen. Lue tarkemmin: 
sansa.fi/seurakuntalaiset 
 
Sansa on ottanut käyttöön muiden 
maksutapojen lisäksi mobiilimaksutavan 
MobilePay:n. Sansan maksukoodi on: 44744. 
Lahjoitus menee sinne,  
missä tuen tarve on suurin. 

 
 

https://sansa.fi/ajankohtaista/
https://sansa.fi/henkilokunta/antturi-arto/
https://sansa.fi/tapahtuma/maitten-aariin-asti-lahetysseminaari-youtubessa/
https://www.facebook.com/groups/Sansayhteiso/requests/
mailto:tea.rasi@sansa.fi
https://youtu.be/qWHWjf5ljHA
https://www.youtube.com/lahetysaika
sansa.fi/seurakuntalaiset

