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  Blogimme 

 
Rukousaiheeksi: 
 
• Kiitos Jumalalle parantumi-

sesta ja kaikesta hyvästä huo-
lenpidosta 

• Yleisesti Koronan hellittä-
mistä 

• Kiitos hyvin alkaneesta yh-
teistyöstä Eevan ja hänen 
seuraajansa Miia da Silvan vä-
lillä 

• Voimia ja viisautta Arto Ant-
turille, joka aloittaa Sansan 
toiminnanjohtajana 1.9. 

• 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): 
 

  

 

Toipumista Suomessa 
 
Olemme todella kiitollisia, että pääsimme Suomeen ja olemme saaneet toi-
pua Pitäjänmäen kodissamme. Lämpimät kiitokset teille kaikille, jotka ru-
koilitte puolestamme ja kannoitte pahimman yli. Nyt voimme jo hyvin, 
vaikka vieläkin väsymys painaa. Kävimme huhtikuun loppupuolella koronan 
vasta-ainetesteissä. Pikatesti osoitti, että meillä on ollut tauti. Sitten otet-
tiin käsivarresta verta tarkempaa testiä varten, joka myös osoittautui posi-
tiiviseksi. Meillä on nyt siis jonkinlainen immuniteetti emmekä tartuta 
muita. Olemme hiukan miettineet, mistä olisimme voineet saada tartunnan. 
Se ei sinänsä ole tärkeää ja vaikea sitä on tietää varmasti, kuljimmehan jul-
kisilla ja olimme paikoissa, missä oli paljon ihmisiä. On kuitenkin hyvin 
mahdollista, että saimme tartunnan Wienin kansainvälisen seurakunnan ret-
riitistä helmi-maaliskuun vaihteessa. Sen jälkeen moni seurakuntalainen on 
ollut sairaana ja todettu vasta-aineiltaan positiivisiksi. On aikamoista aja-
tella, että mekin kuljimme ja tartutimme muita, ennen kuin saimme oi-
reita. Jari esimerkiksi oli töissä OM:n toimistolla kolme päivää ennen oirei-
den alkua. Tiimistä usea sairastui jonkin aikaa tuon jälkeen. Varjelustakin 
asiassa on ollut. Kukaan seurakunnasta tai OM-tiimistä ei sairastunut vaka-
vasti. Ja taas positiivisia puolia miettiessä, kohtuullisen lievillä oireilla saa-
tiin immuniteetti. 
Olemme yrittäneet ulkoilla ja liikkua mahdollisimman paljon. Melko pitkä 
tauko oli kuntoilussa ja tuntui, että jokin tärkeä osa on puuttunut elämästä. 
Naapurustossamme on hyvät lenkkipolut ja puistoliikuntavälineet. 
 

 

Etäkokouksia Retkellä tyttärien kanssa 

  

https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
https://sansa.fi/miia-da-silva-lahetystyontekijaksi-ja-toivoa-naisille-koordinaattoriksi/
https://youtu.be/37x1ZgqRo4w
https://youtu.be/yMkTweyCUlU


 Digiloikkauksia 
 
Kevään suunnitelmat muuttuivat Eevan työssä täysin. Toivoa naisille -
konferenssit Lähi-Idässä, Bulgariassa, Suomessa ja Serbiassa jouduttiin 
perumaan. Jarilla on myös peruuntunut OM:n konferenssi Hollannissa ja 
tiimin matka Saksaan. 
Internetin yhteydenpitotyökalut ovat kuitenkin auttaneet organisaatioi-
tamme venymään aikamoisiin suorituksiin. Uskomattoman iso porukka eri 
puolilta maailmaa on voinut pitää monipuolisia kokouksia niin, että asiat 
sujuvat. Eihän se tietysti ole sama kuin keskusteleminen kasvotusten, 
mutta toisaalta kokoukset eivät veny tarpeettomasti. 
Olemme voineet tehdä työtä myös mökiltä käsin, mikä on tuonut kivaa 
vaihtelua nykyiseen rajoitettuun elämään. 
 
Debriefingiä 
 
Olemme saaneet taas kerran kokea, kuinka hyvin järjestöt pitävät huolta 
läheteistään. Meille järjestyi mahdollisuus osallistua purkuryhmään, jossa 
käsitellään ohjatusti ja vertaiskokemusten kautta koronan aiheuttamia 
vaikeuksia lähetystyöntekijöille. Tässä tapauksessa lähinnä sitä, että lä-
hetit ovat joutuneet jättämään työalueensa näin yhtäkkiä ilman valmis-
tautumisaikaa. Osallistujia on eri kirkkokunnista ja järjestöistä. 
 
Mediaa 
 
Paljon on tullut kysyntää mediamateriaalille, lähinnä videoille. Seurakun-
nat ovat kiinnostuneet videoista, joissa lähetit kertovat työstään ja lä-
hettävät terveisiä tukijoilleen. Samoin sosiaalinen media on saanut aivan 
uutta puhtia. Facebookin Sansa -yhteisössä on ollut hienoja hartauksia ja 
puheita. Mekin pidimme puolen tunnin hartauden, jonka aihe nousi tuo-
reista kokemuksistamme. Myös Toivoa naisille -työ on ollut oikein aktii-
vista somessa. Varsinkin nyt, kun ei voi tehdä vierailuja seurakuntiin, di-
gitaalisen median merkitys korostuu. 
Jarin työkin OM:ssä liittyy digitaalisen median työkalujen kehittämiseen 
siten, että kristillisten organisaatioiden olisi helpompi hallinnoida omaa 
tuotantoansa ja sen jakelua. Toiveena on myös auttaa kentällä olevia 
paikallisia työntekijöitä tuottamaan mediasisältöä yksinkertaisin keinoin. 
 
Rukouksemme on, että vaikeuksien keskellä ihmiset löytäisivät Kristuksen 
luo. Medialähetys tavoittaa heitä laajasti myös näinä rajoitusten aikoina. 
 
Tahdomme toivottaa teille kaikille siunattua kevättä!  
 
 

”Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on  

hänen uskollisuutensa.”   Val. 3:23                    

Eeva & Jari 
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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: Jeesus 
parantaa 

Nettisivut: 
 
toivoanaisille.fi 
 

Debriefing-ryhmä 

Etätöitä mökillä 

Hartaus (kuva: M. Tunér) 

https://sansa.fi/lahjoituskohteet/vahasarjat/
mailto:sansa@sansa.fi
https://sansa.fi/
https://www.facebook.com/Sanansaattajat/?fref=ts
https://youtu.be/8_ViTwXdKJ4
https://youtu.be/8_ViTwXdKJ4
http://toivoanaisille.fi/

