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Rukous- ja kiitosaiheita:  
 
Kiitämme: 
Mahdollisuudesta olla Suo-
messa kuukauden verran ja 
viettää joulua perheen kanssa. 
 
Uusista tukijoista Suomessa! 
Suuri kiitos teille kaikille yhteis-
työstä! 
 
Pyydämme rukousta: 
Uusiin TN-projekteihin, jotka 
alkavat 2021, mm. Pohjois-
Kyproksella ja Ranskassa aloi-
tettava TN-työ 
 
 

 

 

Siunattuna uuteen vuoteen 
 
Ennen matkan alkua jännitti. Tulisiko koronatestin tulokset ajoissa? 
Mitä, jos tuomme lennolta pöpöjä mukanamme Suomeen? Näitä ja 
muita kysymyksiä pyöri mielessäni samalla kun kauhoin pikkukattilalla 
vettä pesukoneestamme. Sekin oli päättänyt lähteä lomalle, sopivasti 
ennen viimeisen pyykkikoneellisen valmistumista ja noin kuusi tuntia en-
nen herätyskellon aamuista kauhuserenadia. Jännitteinen aamu muut-
tui kuitenkin iloksi ja edellisen illan murheetkin menettivät merkityksensä 
viimeistään sitten kun Finnairin kone jätti Dublinin kiitoradan taakseen. 
Ny mennähän eikä meinata! Päivämme lakeuksilla olivat täynnä joulu-
rauhaa, aikaa perheen kanssa ja Minni-koiran rapsuttelua (kuva 1). 
 
Matkani Suomeen ei kuitenkaan ollut varsinaisesti lomaa, vaan töitä var-
ten. Heti joulupyhien jälkeen kaivoin läppärini esiin ja normaalit tehtävät 
jatkuivat Brayn sijaan Lapualta käsin. Lisäksi minulla oli ilo päästä ta-
paamaan seurakuntia sekä Sansa-kollegojani Hyvinkäällä. Ensin vuo-
rossa oli oma kotiseurakuntani Kauhavalla: sain olla mukana loppiaisen 
striimatussa jumalanpalveluksessa ja tutustua seurakunnan väkeen. 
Ystävällinen vastaanotto lämmitti kylmänä talvipäivänä ja olo oli kerras-
saan siunattu.  
 
Seuraavaksi Lucas ja minä suuntasimme etelään ja vierailimme tammi-
kuun ensimmäisenä viikonloppuna Leppävaaran seurakunnassa. Siel-
läkin vastaanotto oli lämmin ja monitaitoisesta joukosta löytyi jopa por-
tugalin kielen puhuja, mikä ilahdutti erityisesti Lucasta. Tähän viikonlop-
puun mahtui myös vierailu Vähäsarjojen luona (kuva 2).  
 

Kuva 2: Oli suuri ilo päästä Vähäsarjojen luo kylään ja vaihtamaan kuulumisia! Kuva: Lu-
cas da Silva 

 

Kuva 1: Kaikkien rakastama ja rapsuttelema 
Minni nautti huomion keskipisteenä olemisesta 



 Erityisen hienoa oli päästä tapaamaan Suomen energistä Toivoa naisille 
-tiimiä. Heidän kanssaan tutustuttiin, pidettiin palaveria ja juhlittiin Eeva 
Vähäsarjaa (kuvat 3a, 3b). 
 
Seuraavana tapahtumana vuorossa oli seurakuntavierailu Pirkkalassa 
yhdessä Eeva ja Jari Vähäsarjan kanssa. Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä oli lähetystyöhön siunaus ja sen jälkeen lähetysjuhla, joita seura-
kuntalaiset pystyivät seuraamaan striimin välityksellä (kuva 4). Kauniisti 
toteutetussa tilaisuudessa oli ilo olla mukana! 
 
Neljäs ja viimeinen viikko Suomessa tuli vietettyä Hyvinkäällä. Vaikka 
kuukausia Sansalaisena on takana jo useita, en koronatilanteen vuoksi 
ollut päässyt tätä ennen käymään Sansan toimistolla. Työntekijäpäivien 
lisäksi pääsin ottamaan osaa siunaustilaisuuteen, jossa lähetystyöhön 
siunattiin itseni lisäksi Arto Antturi, Elina Uusikylä ja Viivi Niemenmaa 
(kuva 5). 
 
Paluu Irlantiin merkitsi paluuta tiukkojen rajoitusten alle. Korkeimman 
tason lockdown-määräykset ovat näillä näkymin voimassa maaliskuun 
alkuun asti. Odotamme innolla sitä päivää, kun pääsemme taas tapaa-
maan kavereita ja osallistumaan jumalanpalvelukseen livenä. 
 
Ymmärsin vasta Suomeen päästyäni, miten raskas ja yksinäinen viime 
syksy oli ollutkaan. Olen sanoin kuvaamattoman kiitollinen mahdollisuu-
desta palata kotiin. Perheen ja ystävien näkeminen antoi voimaa ja oli 
kuin ravintoa sielulle. Aloitan uuden vuoden monin tavoin siunattuna ja 
siitä kiitos kuuluu kaikille teille, jotka olette tukeneet, kannustaneet, siu-
nanneet ja rukoilleet. Sydämeni pohjasta, kiitos! 
 
 
Siunaavin terveisin, 
Miia (ja Lucas) 

 

Lisätietoja ja esittelyvideo: 

https://sansa.fi/lahjoitus-
kohteet/da-silva/ 

 

Ole mukana tukemassa! 

 

SANSA (Medialähetys Sanansaattajat) 
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää 
p. 019 457 7700 
sansa@sansa.fi, etunimi.sukunimi@sansa.fi 
sansa.fi 

Lahjoita Miian työlle: 
 
Keski-Uudenmaan OP  
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 4444 12005 

Kuva 3a: Eevaa juhlittiin tammikuussa vielä Toivoa 
naisille -porukalla. Kuva: Mervi Viuhko 

Kuva 6: Eeva Vähäsarja ja minä yhdessä Pirkkalan seurakunnassa. Kuva: Liisa Heinänen 

Kuva 5: Uusien Sansalaisten työhön siunaus Hyvin-
kään kirkossa. Kuva: Timo Reuhkala 

Kuva 4: Pirkkalan seurakunnan lähetysjuhlassa olin 
Anne Vanhatalon ja Liisa Heinäsen haastateltavana 

Kuva 3b: Suomen TN-työryhmän jäsenet vasemmalta: 
Satu Hauta-aho, Liisa Heinänen ja Kati Lücke. Kuva: 
Mervi Viuhko 
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