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Rukous- ja kiitosaiheita:  
 
Kiitämme: 
Irlannin koronatilanteen para-
nemisesta, onnistuneesta Ko-
rean konferenssista ja muista 
TWR-palavereista. 
 
 
Pyydämme rukousta: 
Itä-Turkissa aloitettavan TN-
työn ja kurdinaisten puolesta, 
kesälomavalmisteluihin ja 
mahdollisen Suomen-matkan 
suunnitteluun.  
 
 
 

 

 

Valoa tunnelin päässä 

Terveiset aurinkoisesta Irlannista! Touko- ja kesäkuu ovat olleet lämpi-

mämpiä, rajoitukset maltillisempia ja hymymme leveämpiä. Toukokuun 

alussa saimme liikkua viiden kilometrin alueelta ”jopa” 20 kilometrin 

päähän ja maakunnasta toiseen matkustaminen sallittiin myös kilomet-

rirajan puitteessa. Siitä pari viikkoa myöhemmin ns. ”non-essential” liik-

keet saivat avata ovensa asiakkaille ja pääsimme monen kuukauden 

tauon jälkeen kirkkoon. Olemme Lucaksen kanssa nauttineet liikkuvuu-

den lisääntymisestä ja koittaneet tutustua naapurikaupunkeihin. (Ku-

vissa otteita matkaltamme Wicklown kaupunkiin.) 

Tällä viikolla kuntosalit aukesivat, mikä oli minulle henkilökohtaisesti 

suuri voitto, sillä kunnon treenistä oli kulunut jo yli puoli vuotta. Mielek-

kään liikunnan puute alkoi jo tuntumaan kehossa ja mielessä. Irlanti-

laisten rakastamat pubit saivat myös toivottaa asiakkaansa terasseil-

leen illanistujaisille 7. kesäkuuta. Kaiken lisäksi kaunis sää on nostanut 

tunnelmaa – mieliala on korkeammalla kuin moneen kuukauteen! 

Irlannissa rokotetaan tällä hetkellä 40-vuotiaita, joten seuraavaksi olisi 

minun ikäryhmäni vuoro. Kesäloman lähestyessä ajatukset lomamat-

kasta ovat olleet da Silva -perheen keskustelunaiheina. Kalenteriin on 

kirjoitettu keveästi lyijykynällä elokuun kohdalle ”Kypros”. Toivomme 

pääsevämme sinne vierailemaan yhdessä Lucaksen vanhempien 

kanssa. Kyproksella asuvat edelleen Lucaksen seurakuntatyötä tekevä 



 pikkusisko Raquel ja hänen miehensä Peter, joka toimii TWR:n IT-

vastaavana. Lisäksi tapaisimme tietenkin ystäviämme, joita on viime 

kuukausien aikana tullut jo kova ikävä. Suomeenkin saattaa olla matka 

luvassa, mutta todennäköisesti vasta elokuun loppupuolella ja silloin 

lähinnä työn merkeissä. 

Konferensseja ja kokouksia 

Viime kuukaudet ovat olleet varsin kokous- ja konferenssipainotteisia. 

Toukokuu alkoi kolmen päivän Etelä-Korean Toivoa naisille (TN) -työn 

tiimin järjestämällä konferenssilla. Oli suuri ilo olla mukana oppimassa 

Aasian TN-tiimien työstä ja kuulimme mm. Intian, Korean, Filippiinien, 

Nepalin ja Indonesian työn koordinaattoreiden esityksiä. Konferenssi-

päiviin oli myös varattu aikaa ajatustenvaihtoon ja hartauksiin. Peggyn 

opetusten jälkeen keskustelimme ja rukoilimme pienemmissä Zoom-

ryhmissä. Hauskaakin pidettiin suuremmalla porukalla erilaisten pelien 

kautta. En olisi uskonut, että kivi-paperi-sakset toimisi myös Zoomin 

välityksellä! 

Toukokuussa olin myös mukana TWR:n Euroopan ja CAMENA-alueen 

(Keskiaasia, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka) johtajien vuosittaisessa kokouk-

sessa. Neljän päivän ajan kuulimme toisiltamme työn kuulumisia ja 

ajatuksia seuraavan vuoden suunnitelmista. Sain jakaa TN-työn suun-

nitelmista ja strategisista painopisteistä. 

Kesäkuu on myös lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Olen keskittänyt 

viime viikkoina enemmän aikaa itä-Turkissa aloitettavaan TN-työhön. 

Kumppanimme siellä on luonut yhteyksiä paikallisiin seurakuntiin, jotka 

ovat ottaneet idean TN-työn aloittamisesta erittäin innokkaasti vastaan. 

Pidämme tätä tärkeänä, sillä seurakuntien tuki ja kannustus ovat tär-

keitä ja auttavat luomaan työlle paikallisesti vahvaa pohjaa. Mahdolli-

nen koordinaattori on myös löytynyt ja hän on jo innokkaasti tutustunut 

ohjelmien käsikirjoituksiin. Tiimiin tuotaisiin mukaan myös toinen kurdi-

lainen nainen ja minulla oli ilo päästä tutustumaan näihin kahteen nai-

seen aikaisemmin tällä viikolla. Suunnitteilla on TN-ohjelmien tuotanto 

kurmandžin-kielellä ja rukoustukiryhmän yhteen kokoaminen rukous-

liikkeen aloittamiseksi. ”Kurdilaiset naiset kokevat, että heillä ei ole mi-

tään arvoa”, kertoi yksi naisista tapaamisessamme. En malta odottaa, 

että pääsemme viemään toivon sanomaa Jeesuksesta kurdilaisille nai-

sille ja kertomaan heille, että he ovat arvokkaita Jumalan luomuksia. 

Kiitos, että olet mukana tässä työssä ja tukemassa lähetystä! 

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 

Sain avata kolmannen konferenssipäivän hartaudella. 

Konferenssissa oli ilo oppia lisää Aasian Toivoa nai-
sille-työstä 

Kurdin kielen eri murteiden puhuma-alue kartalla. 
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