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Rukousaiheeksi: 
 

• Sansan työ ja uusi strategia 

• MediaWorksin tiimi ja työ 

• Myös nuorempia ikäluokkia 
mukaan medialähetystyöhön 

• Tukevat seurakuntani Pirk-
kala, Harjavalta, Leppä-
vaara, Espoon tuomiok-
kosrk, Kuopion tuomiok-
kosrk, Hämeenkylä 

• Suomen Raamattuopisto, 
joka myös tukee työtäni 
____________________ 

Alla on linkki videoon, jossa kerron viimeaikaisista tapahtumista. Voit katsoa sen 
klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sitten puhe-
lin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan): 

 

  

 

Joulurauhaa 
 

Rakkaat lähettäjäni! 
 
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka 
asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.” Jes. 9:1 
Eikö vaan tunnukin aika ajoin siltä, että maailma on aika pimeä. 
Riittää, että lukee päivän sanomalehden.  Meille on kuitenkin lu-
vattu valo, ja näin jouluna käy selväksi mikä se valo on.  
”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa 
valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Vä-
kevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” Jes. 9:5 
Se valo on Jeesus Kristus, joka syntyi kaltaiseksemme ja hyvin tie-
tää, mitä on elää tässä pimeässä maailmassa. Hän voi tänäkin jou-
luna antaa rauhan sydämeemme, ja aikanaan saamme pysyvän rau-
han. 
 
Vierailu MediaWorksin toimistolla 
 
Sansa on päättänyt lähettää KM Erja Tillgrenin lähetystyöntekijäksi 
Itävaltaan MediaWorksin työyhteyteen. Kävimme Erjan ja Eevan 

Dirndl-ladyt Toivoa naisille -konferenssi 

https://youtu.be/1SOHVPoJ3R4
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 

Nettisivu: 
 
MediaWorks 
 
 

Srk-vierailu Tampereen Kalevassa 

kanssa Wienissä lokakuussa. Matkan tarkoitus oli tutustut-
taa Erja uuteen tiimiinsä sekä muutenkin verkostoitua ja 
totutella paikallisiin käytäntöihin. Matka oli antoisa ja 
kaikin puolin onnistunut. Kuvassa vasemmalla Erja 
(edessä) on tulevien työtovereidensa Sabrinan ja Margritin 
kanssa MediaWorksin toimistolla. 
 
Seurakunnissa tapahtunutta 
 
Lokakuun lopussa järjestettiin Toivoa naisille -konferens-
sit Pirkkalassa ja Äänekoskella. Itse olin auttelemassa tek-
niikan kanssa Pirkkalassa. Oli taas hieno tapahtuma, suu-
ret kiitokset seurakunnille onnistuneista järjestelyistä. 
Tuulahduksia maailmalta toivat TN-työn kansainvälinen 
johtaja Peggy Banks ja Eevan seuraaja Miia da Silva. 
Muutama seurakuntavierailukin on saatu järjestettyä. 
Harjavallassa väkeä oli koolla noin 60 henkeä, mikä on 
tosi suuri määrä näinä aikoina. Eevakin oli mukana kerto-
massa uutisia Toivoa naisille -työstä. Tämä oli jäähyväis-
käyntini Harjavallassa, mikä tietysti tuntui haikealta. 
Kävimme Eevan kanssa myös Tampereella Kalevan seura-
kunnan Hannat ja Hannut -piirissä (lue: Toivoa naisille -
piiri). Oli hienoa tavata näitä aktiivisia piiriläisiä. 
 
Perhepiirissä 
 
Marraskuun alussa vietimme tyttäremme Bean Usva-tyttä-
ren kastejuhlaa. Vävymme Juhanan äiti Tuula kastoi vau-
van. Juhanan isä Hannu ja sisarukset Auroora, Anna sekä 
Tuomas soittivat upeaa musiikkia juhlistaen tilaisuutta. 
Tyttäremme Tia ja kihlattunsa Tatu lauloivat Usvalle kos-
kettavan laulun. 
Täytyy vielä mainita veljeni Tuomon syntymäpäivät, joi-
hin Eeva ja veljieni vaimot Mirjam ja Leena olivat pukeu-
tuneet itävaltalaisiin dirndl-mekkoihin. Ainoastaan Tuo-
molla oli lederhosenit, joten vielä on parannettavaa seu-
raaviin itävaltateemaisiin juhliin. Taustaksi voi mainita, 
että veljeni vaimoineen olivat aina toivottuja vieraita 
luoksemme Itävaltaan. 
 
”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ih-
misillä, joita hän rakastaa.”  

Luuk. 2:14 

Jari            
                 
             

Usvan kaste 

MediaWorksin toimistolla 

https://sansa.fi/lahjoituskohteet/vahasarjat/
mailto:sansa@sansa.fi
https://sansa.fi/
https://www.facebook.com/Sanansaattajat/?fref=ts
https://www.om.org/mediaworks/en
https://www.om.org/mediaworks/en
https://www.om.org/mediaworks/en

