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  Blogimme 

 
Rukousaiheeksi: 
 

• Pandemian loppumista 

• Kiitos onnistuneista Toivoa 
naisille-juhlawebinaarista ja 
Lähetyskiihdyttämöstä 

• Eevan töiden siirto Miialle 

• Jarin työt OM:ssä 

• Myös nuorempia ikäluokkia 
mukaan medialähetystyöhön 

_________________________ 

Alla on linkki videoon, jossa on tunnelmiamme näin adventin aikana. Voit katsoa 
sen klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sitten 
puhelin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan): 

 

  

 

Vierailuja ja webinaareja 
 
Rakkaat lähettäjämme! 
 
Marraskuun alussa tuli suru-uutisia Wienistä. Schwedenplatzilla oli tapahtunut ter-
rori-isku. Oheisessa kuvassa (Kuva: Nicole Wrixon) on yksi iskukohteista, synagoga. 
Siinä on poliisin merkitsemiä paikkoja, joissa uhrit olivat. Jokainen näistä mer-
keistä tarkoittaa suunnatonta määrää tuskaa ja kärsimystä suurelle joukolle ihmi-
siä. Yksi loukkaantuneista oli Jarin työtoverin parikymppinen poika. Hän sai luodin 
polveensa ja sanoi, että kuuli toisen viheltävän päänsä vierestä. Hänen ystävänsä 
loukkaantui pahoin. Kuinka kauan kestää näiden traumojen parantuminen? Uskon-
nolliset agitaattorit manipuloivat nuoria ihmisiä tekemään kauheita tekoja juma-
lan nimissä. 
 
Seurakuntavierailuja 
 
Olemme saaneet kutsuja lähettäviin seurakuntiimme. Marraskuun alussa osallis-
tuimme messuun ja kerroimme työstämme Espoon Auroran kappelilla. Kävimme 
myös Jarin uuden nimikkoseurakunnan, Vantaan Hämeenkylän, lähetyspiirissä esit-
täytymässä ja kertomassa työstämme. Se oli oikein mukava ensitapaaminen. 
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnassa jaoimme myös kuulumisia medialähetys-
työstä. Tuomiorovasti kutsui meidät tilaisuuden jälkeen lounaalle, olihan se Eevan 
viimeinen vierailu seurakunnassa lähetin ominaisuudessa. Tuomiorovastin, lähetys-
pastorin ja seurakunnan luottamushenkilön kanssa vietimme miellyttävän lou-
nashetken mielenkiintoisten keskusteluaiheiden parissa. 
Leppävaaran seurakunnassa Espoossa niin ikään osallistuimme messuun ja ker-
roimme, mitä työssämme on tapahtunut viime aikoina. 

 

Terrori-isku Wienissä 

Espoon Aurora 

  

https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
https://youtu.be/EUE2k8bk_FQ
https://youtu.be/yMkTweyCUlU
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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: 
 
Indonesian TN-työtä 
pandemian aikana 

Nettisivut: 
 
toivoanaisille.fi 
 

Leppävaara 

 
Toivoa naisille juhlawebinaari 
 
Toivoa naisille -työtä on tehty Suomessa 20 vuotta. Juhlakonferenssi 
piti ensin järjestää keväällä, sitten syksyllä ja viimein se toteutui 
suoratoistona Pirkkalan kirkosta marraskuun puolivälissä ilman ylei-
söä. Sen eteen Suomen Toivoa naisille -tiimi ja moni muu teki paljon 
töitä. Ja hyvinhän se sitten onnistuikin. Onnittelut kaikille asianosai-
sille. Mikäli haluat katsoa webinaarin, klikkaa tästä. 
 
Muuta tapahtunutta 
 
Marraskuun loppupuolella järjestettiin Sansan Lähetyskiihdyttämö, 
joka on koulutushetki seurakuntien lähetystyön toimijoille. Teemana 
oli Toivoa naisille -työ. Eeva muisteli näin eläkkeelle jäämisen kyn-
nyksellä työhistoriaansa Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-Idän ja Poh-
jois-Afrikan aluekoordinaattorina. 
 
Vietimme Jarin isän 90-vuotispäivää 10 hengen seurueella. Pande-
miarajoitusten takia isän lisäksi vain Jarin äiti, isän sisarukset ja 
isän jälkikasvu mahtuivat mukaan. Muut olivat läsnä netin välityk-
sellä Teamsissa. Lastenlapset olivat lähettäneet onnitteluvideot, sa-
moin tekivät miniät ja vävyt. Katselimme vanhoja valokuvia ja isä 
sisaruksineen kertoi niistä lapsuuden muistojaan, muun muassa kah-
desta evakkomatkastaan. Oopperalaulaja lauloi laulut Veteraanin il-
tahuuto, Evakon laulu ja Sillanpään marssilaulu. Tunnelma oli 
herkkä, koska Jarin isoisä menehtyi sodassa ja isä näki oman isänsä 
viimeisen kerran 14-vuotiaana rautatieasemalla, kun tätä oltiin vie-
mässä sotasairaalaan. Ilta oli muutenkin lämmintä muisteloa ja yh-
dessäoloa. 
 
Joulua vietämme aivan lähipiirissä. Ehkä olosuhteiden pakosta tämä 
joulu on rauhallisempi ilman tavanomaista kiirettä ja voimme kes-
kittyä olennaiseen joulun sanomaan keskellemme syntyneestä Va-
pahtajasta. 
 
”Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.”  
Joh. 1:5 

 
Joulurauhaa toivottavat 

Eeva & Jari            
   
                   
             

Kameramies Toivoa 
naisille-webinaarissa 

90-vuotisjuhla 

Kuopion tuomiokirkko 

https://sansa.fi/lahjoituskohteet/vahasarjat/
mailto:sansa@sansa.fi
https://sansa.fi/
https://www.facebook.com/Sanansaattajat/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=VoxqdDg4MCg
https://www.youtube.com/watch?v=VoxqdDg4MCg
http://toivoanaisille.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=t9fKiOV-XKM

