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Uuden kauden uudet kuviot 

Terveiset syksyisestä Braystä! Olen kiitollinen siitä, että saan jatkaa Toivoa naisille -työn 
aluekoordinaattorina täältä Irlannista käsin ja aloittaa uuden kauden Sansan lähettinä. 
Vietimme Eliaksen kanssa lokakuun Suomessa eri seurakunnissa vieraillen. Alla olen 
yrittänyt tiivistää viime viikkojen tunnelmia Suomesta sekä sanoin että kuvin. 

Matkamme Suomeen syyskuun lopussa alkoi kotoisasti Finnairin siivittämänä. Vaikka 
Eliaksella oli tässä vaiheessa ikää vasta viisi ja puoli kuukautta, oli tämä jo herran kolmas 
lento. Kaksipäiväisen matkanteon jälkeen saavuimme vihdoin kotikonnuilleni Lapualle. Siellä 
isovanhemmat pääsivät tervehtimään Eliasta ensimmäistä kertaa. 

Parin viimeisen lomapäivän jälkeen aloitin vierailuputken kotiseurakunnastani Kauhavalta. 
On aina virkistävää päästä näkemään tuttuja naamoja ja on siunaus olla osa oman 
kotiseurakunnan lähettejä. 

Haasteena tällä paluujaksolla oli töiden ja Eliaksen hoidon tasapainottelu. Niin seuraavista 
kuvista näkyy, toimistoaika ja -paikka oli tuona aikana joustava ja monipuolinen. Kauhavan 
jälkeen matkasimme Raaheen. 

https://uutiskirje.sansa.fi/go/13049957-673052-63407461


 

Toivoa naisille Raahessa 
Minulla oli ilo päästä vierailemaan 
Pattijoen Toivoa naisille -illassa. Paikalle saatiin 
myös Toivoa naisille -työn Suomen koordinaattori, 
Miia Kallio (kuvassa vasemmalla). Jaoin mukana 
olleille viimeisimpiä uutisia kansainvälisestä TN-
työstä ja Miia K. kertoi Suomen työn kuulumisia. 
Kuvassa keskellä Raahen/Pattijoen ryhmän vetäjät, 
Tiina Torvinen ja Arja Sassali   

Viestimme rohkeasti Jumalasta 

Minulla oli myös suuri ilo päästä vierailemaan 
Pirkkalan seurakunnassa. Tällä kertaa sain kutsun 
osallistua paneelikeskusteluun, jossa aiheena oli 
"viestimme rohkeasti Jumalasta". 
Keskustelukumppaneinani olivat Heli Karhumäki 
(kuvassa oikealla) ja Arto Köykkä. Tilaisuuden 
juonsi Pirkkalan seurakunnan kappalainen, Jukka 
Jormanainen (kuvassa vasemmalla). 

Teiskon kahvi ja kudin 
Pirkkalan jälkeen Elias ja minä jatkoimme 
suoraan Tampereelle. Seuraavana 
vierailuvuorossa oli Messukylän seurakunta. 
Kuva Kahvi ja kudin  
-tilaisuudesta, jossa pääsin kertomaan 
työstäni. Lisäksi vierailukokonaisuuteen 
kuului osallistuminen Naisten aamukahvi  
-tilaisuuteen Messukylän seurakunnassa. Oli 
ilo nähdä suuri joukko aktiivisia naisia ja 
kertoa heille naisten tilanteesta maailmalla ja miten medialähetys tavoittaa heitä toivon 
sanomalla Jeesuksesta.   



Harjavallan lähetysilta 
Kuukauden jännittävin paikka oli, kun jouduin 
jättämään Eliaksen hoitoon saaneeni tukijoukot ja 
jatkoin matkaa Harjavaltaan yksin vauvani kanssa. 
Jännitys oli kuitenkin turhaa, sillä Elias viihtyi hyvin 
vieraiden syleissä, niin kuin kuvasta näkyy. Olen 
myös kiitollinen seurakuntien joustavuudesta tänä 
aikana. Olen kiitollinen Harjavallan ystävällisestä 
vastaanotosta ja mukavasta illasta! 

Rajan tuntumassa 
Harjavallan vierailun jälkeen suuntasimme nokkamme itään. Pääsin tapaamaan ystävääni 
Itä-Suomessa ennen kahta seurakuntavierailua, ensin Puumalassa ja sitten Parikkalassa. 
Kuvia en vierailuista ehtinyt ottaa mutta alla kyseisen reissun tunnelmia. En ole koskaan 
ennen ollut noin idässä. Ystäväni talo sijaitsee vain muutamia kilometrejä Venäjän rajalta.  
 

  

 

 

Itä-Suomesta jatkoimme Tikkurilaan. Siellä 
Eliasta odotti yllätys: isi! Kolmen viikon 
eron jälkeen olimme kiitollisia siitä, että 
saimme taas olla yhdessä. Suuntasimme 
Tikkurilasta Etelä-Pohjanmaalle, jossa 
vietimme yhdessä perheeni kanssa 
muutaman päivän. 

  

 

Viimeinen vierailu oli Espoon 
Leppävaarassa. Siellä on alkanut yksi 
uusimmista TN-ryhmistä ja pääsin 
kertomaan heillekin viimeisimpiä 
kuulumisia työstäni. Lämminhenkinen 
ilta oli täydellinen lopetus kuukauden 
pituiselle paluu- ja vierailujaksolle. 



Rukousaiheita 

• Minulle ja TN -maakoordinaattoreille viisautta Euroopan ja CAMENA -alueen 
Toivoa naisille -työn vetämiseen ja kehittämiseen 

• Suojelusta tuleville matkoille, esim. Sansan lähettien kokoukseen marraskuun 
lopussa 

• Viisautta uuden arjen, erityisesti työn ja äitiyden tasapainotteluun 

 

Kiitos sinulle, tukija! 

Haluan kiittää vielä erityisesti kaikkia tukijoita! 
Olo Suomiajan jälkeen on siunattu ja olen 
kiitollinen mahdollisuudesta vierailla tukijoiden 
luona ympäri Suomea. Ilman teitä en olisi tässä.  

Terveisin, 
Miia, Lucas ja Elias  
 
 
 
 
 
Miia da Silvan työn tukeminen: 
Saaja: Medialähetys Sanansaattajat 

Lahjoitustili: FI37 5062 0320 0320 18 (OP) 

Viitenumero Miia da Silvan työlle: 8000 04361  

(Kauhavan seurakuntalaisten vapaaehtoiskannatuksen viite) 
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