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  Blogimme 

 
Rukousaiheeksi: 
 

• Jarin toipuminen keuhkokuu-
meesta 

• Matka Wieniin 7. – 18.9.: ko-
din purkaminen, tavaroiden 
pakkaaminen ja asunnon luo-
vuttaminen 

• Voimia ja viisautta uudelle  
Sansan toiminnanjohtajalle 
Arto Antturille 

• Myös nuorempia ikäluokkia 
mukaan medialähetystyöhön 

_________________________ 

Alla on linkki videoon, jossa on tunnelmia viimeisten kahden kuukauden 
ajalta. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin pu-
helimellasi (käännä sitten puhelin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan): 
 

  

 

Kesäisiä terveisiä 
 
Rakkaat lähettäjämme! 
 
Toivottavasti teidän kesänne on ollut hyvää aikaa, ja olette saaneet nauttia 
Suomen kauniista luonnosta sekä kerätä voimia. 
Meillä kesään kuului sekä lomailua että työtä. Olimme useita viikkoja mö-
killä Kuopiossa. Sieltä käsin on hyvä tehdä etätöitä niin kuin edellisessä kir-
jeessämme kerroimme. Suurimman osan kesälomastammekin vietimme mö-
killä. Tapasimme useaan otteeseen Eevan Kuopiossa asuvaa äitiä ja Eevan 
sisaruksia perheineen. Lisäksi teimme viikonlopun mittaisen tutustumismat-
kan Länsi-Suomen rannikkokaupunkeihin yhdessä Jarin Juha-veljen ja hänen 
vaimonsa Mirjamin kanssa.  
 
Eevan työkuulumisia 
 
Yksi tämän vuoden Eevan työn tärkeimmistä tavoitteista on hänen seuraa-
jansa Miia da Silvan perehdyttäminen aluekoordinaattorin tehtäviin. Eeva ja 
Miia ovat tavanneet netin välityksellä jo lähes 20 Euroopan ja CAMENA-alu-
een kansallista koordinaattoria. Koordinaattorit ovat kertoneet itsestään ja 
työstään ja he ovat myös voineet tutustua Miiaan. Lisäksi Eeva ja Miia ovat 
käyneet läpi lukuisia tehtävään liittyviä asioita. 
  
Syyskuun ensimmäisellä viikolla Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja 

 

Arto Antturi Länsirannikon kierros 

  

https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
https://youtu.be/FPkex5E7NVs
https://youtu.be/yMkTweyCUlU


 

Etäpalaverissa 

 
-------------------------------- 
Jos haluat tukea    
Vähäsarjojen työtä: 
Keski-Uudenmaan OP 
FI 37 5062 0320 0320 18 
Viite: 4444 10065 
Lahjoituslinkki 
-------------------------------- 
 

       

Sansan mobiilisovellus 

Domini Life – lataa! 

 

 

Sansa (Medialähetys Sanansaattajat) 
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää 
+358 19 457 7700 

sansa@sansa.fi | https://sansa.fi/ | Facebook 

Ajankohtainen video: 
 
Peggy Banks: Lepo 
Jeesuksessa 

Nettisivut: 
 
toivoanaisille.fi 
 

Tyttäret mökillä 

Oma biitsi 

Peggy Banks pitää netin välityksellä nelipäiväisen johtajuuskoulutuksen 
Toivoa naisille -työn aluekoordinaattoreille. Heidän tehtävänään on sitten 
kouluttaa omien alueidensa kansalliset koordinaattorit. Miian ja Eevan li-
säksi mukana ovat aluekoordinaattorit Länsi- ja Etelä-Afrikasta, Luoteis-
Aasiasta sekä Latinalaisesta Amerikasta.  
 
Jarin työkuulumisia 
 
OM Eastin nimi muuttuu lähiaikoina sellaiseksi, joka paremmin kuvaa sen 
uutta roolia kansainvälisessä kentässä. Muutenkin asiat etenevät muka-
vasti. Tiimiä rakennetaan kovaa vauhtia. Aivan näinä aikoina mukaan 
ovat tulleet tai ovat tulossa digitaalisen median kehitystehtäviin systee-
miarkkitehti, kaksi mediastrategia, kehittäjä, graafinen suunnittelija 
sekä muita on hakuputkessa. Tietenkin tiimin viitisentoista entistä jä-
sentä jatkavat. 
Uusi rooli on vastaus OM:n kenttätiimien tarpeisiin. Autamme heitä luo-
maan heille sopivan strategian ja siihen sopivat työkalut. Eniten tarvetta 
näyttäisi olevan sosiaalisen median, mobiilisovellusten sekä nettisivujen 
tuelle. 
Jari on editoinut videoita Himalajan alueelle. Niissä nuoret kenttätiimi-
läiset kertovat hienoja kokemuksia evankeliumin leviämisestä  noilla kai-
kin puolin vaikeilla alueilla. 
 
Rohkaiseva kuuntelijapalaute 
 
Sansa tukee televisio- ja radio-ohjelmien lähettämistä 35 kielellä. Yksi 
ohjelmista on turkinkielinen Toivoa naisille -ohjelma, jota voi kuunneella 
Istanbulin alueella FM-aseman kautta. 
 
Ohjelman 20-vuotias  kuntelija kirjoittaa: ”Perheemme oli hyvin köyhä.  
Aloin käydä töissä hyvin nuorella iällä auttaakseni perhettäni.  Työpaik-
kani omistaja raiskasi minut, kun olin 16-vuotias. En uskaltanut kertoa 
siitä kenellekään, sillä minua pelotti. Tulin raskaaksi ja minut pakotettiin 
naimisiin. Lapseni synnyttyä minut heitettiin kadulle. En kuitenkaan saa-
nut ottaa lasta mukaani. 
Palasin lapsuuteni perheeseen. Näinä vaikeina aikoina aloin kuunnella ra-
dio-ohjelmaanne. Se antoi minulle toivoa ja voimaa. Myöhemmin annoin 
sydämeni Kristukselle. Hän on ainoa, joka voi kääntää huonot asiat hy-
viksi. Äskettäin löysin työpaikan eräässä perheessä lastenhoitajana. Perhe 
auttoi minua saamaan lapseni takaisin.   
Tämä kaikki tapahtui sen jälkeen, kun minusta oli tullut kristitty. Kiitos, 
että ohjelmanne kautta opin tuntemaan Kristuksen.” 
Mikä upea  todistus Jumalan muuttavasta voimasta! 
 
  
Siunaavin terveisin, 

Eeva & Jari 
   
                   
             

https://sansa.fi/lahjoituskohteet/vahasarjat/
mailto:sansa@sansa.fi
https://sansa.fi/
https://www.facebook.com/Sanansaattajat/?fref=ts
https://youtu.be/CWMpThgA8wY
https://youtu.be/CWMpThgA8wY
http://toivoanaisille.fi/

