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Hei!
Kesä on takana ja syksy on jo ovella. Uskomaton nainen -konferenssi ja Peggy Banksin vierailu Suomessa
ovat tämän syksyn kohokohtia, joita odotamme innolla. Toivottavasti sinäkin pääset Pirkkalaan mukaan.
Uskomaton nainen -konferenssi 18.11.17 Pirkkala
Konferenssin ohjelma löytyy Sansan nettisivuilta sansa.fi/uskomatonnainen. Sieltä löydät ilmoittautumislomakkeen ja ohjeet. Ilmoittautua voit myös puhelimitse p. 019 457 7700. Ruokailun ja muun
tarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista 3.11. mennessä.
Toivoa naisille -esittelyvideo
TWR Women of Hope on julkaissut uuden esittelyvideon, jonka olemme suomentaneet. Käy katsomassa
se nettisivuillamme https://sansa.fi/toimi/hanna-tyo.
Ekumeeninen vastuuviikko 22.-29.10.
Ekumeenisella vastuuviikolla 22.-29.10. kirkot ja kristilliset järjestöt nostavat esiin syrjinnän ja väkivallan, joita naiset ja tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa. Monen ääni on hiljennetty niin perheessä kuin
yhteiskunnan asioita koskevassa päätöksenteossa. Köyhyyden ja konfliktien keskellä tyttöjen ja naisten
mahdollisuudet tulla kuulluiksi ovat erityisen heikot. Rajuimmillaan alistavat rakenteet ilmenevät naisiin
ja tyttöihin kohdistuvana väkivaltana.
Vastuuviikon tunnuslause Omalla äänellä rohkaisee kristittyjä edistämään tyttöjen ja naisten osallisuutta
elämän kaikilla osa-alueilla. Vastuuviikolla tuomme esiin naisia, joiden ääni tulee harvoin kuulluksi seurakunnassa tai muussa julkisessa tilassa. Vastuuviikon maahanmuuttajataustaiset lähettiläät kiertävät
seurakunnissa puhumassa oman kokemuksensa kautta naisten asemasta.
Toivoa naisille/Hanna-työ on mukana vastuuviikon materiaaleissa. Rukouskalenterit, dramatisoituja
kuuntelijapalautteita sekä blogikirjoituksia löytyy www.vastuuviikko.fi sivustolta. Käy katsomassa!
Ihmiskaupan vastaisen työn tunnus
Ihmiskaupan vastaisen työn tunnus on suunnitteilla. Sitä kantamalla voi tunnustautua ihmiskaupan
vastaisen työn kannattajaksi, ja sellaisen hankkimalla voi työtä tukea myös taloudellisesti. Taloudellinen
tuki ohjautuu Sansan tukeman Kätketyt aarteet -ohjelmakokonaisuuden hyväksi. Tuote tulee myyntiin
syksyn 2017 aikana.
Sinua siunaten,
Liisa, Kati ja Satu
Toivoa naisille/Hanna -työryhmä
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Ylöjärveläinen Hanna-lähettiläs Kaija Luoma totesi itse
Etiopiassa, miten tärkeää naisten auttaminen on.
”Olen nähnyt paikan päällä Afrikassa, miten paljon hyvää
saadaan aikaan naisten auttamisella ja opettamisella ja mitä
vanhat, julmat tavat, kuten tyttöjen ja naisten sukuelinten
silpominen, aiheuttavat. Hanna-työssä esilläolevat monet
rukousaiheet tulivat minulle tutuiksi, kun sain viettää
lähetyssihteerin työurani aikana vuoden Etiopiassa.
Kun naisten lukutaitoluokka päättyi, heille pidettiin jumalanpalveluksen jälkeen juhla, jossa
jokainen nainen sai lukea kohdan Raamatusta. He eivät tienneet etukäteen kohtaa. Mieleen on
jäänyt mies, joka nousi ylpeänä pystyyn, kun hänen vaimonsa luki, kuin sanoakseen: ‘Katsokaa,
minun vaimoni lukee!’ Joukossa oli niitäkin, jotka pelkäsivät, mitä tapahtuu, kun nainen oppii
lukemaan eikä häntä voi enää juksata. Naiset oppivat myös laskemaan. Torikauppiaat eivät enää
voineet huijata heitä, kun he oppivat laskemaan ostosten hinnan ja paljonko rahasta pitää saada
takaisin.
Silvottuja naisia autettiin. Veimme heitä sairaalaan korjausleikkauksiin, kun he olivat menettäneet
virtsanpidätyskyvyn silpomisen seurauksena.
Ilmoittauduin Hanna-lähettilääksi vuoden 2015 Hanna-työn konferenssissa Turussa. Hanna-työn
esittelytilaisuuksissa olen huomannut, että monelle Hanna-työ on ihan uutta. He sanovat saaneensa
niin paljon ajateltavaa, etteivät osaa kysyä mitään lisää.
Kun Marli Spieker kävi edellisen kerran Suomessa vuonna 2013, Ylöjärvi toimi Helsigin lisäksi
konferenssin isäntänä, ja olin mukana järjestelyissä. Siitä jäi mukava muisto. Samalla Ylöjärven
kitulias Hanna-piiri uudistui ja alkoi kokoontua säännöllisesti. Heti ensimmäisellä kerralla mukaan
tuli 15 naista. Tämän jälkeen Ylöjärvelle on syntynyt myös nuorten naisten ja pienten lasten äitien
Hanna-piiri. Olemme kokeneet vahvaa Pyhän Hengen läsänäoloa. Kyselemme, mitä uutta on tulossa.
Ylöjärven seurakunta alkoi tukea jaavankielistä Naiset toivon lähteellä -ohjelmaa heti kun Hannatyö tuli Suomeen yli 16 vuotta sitten. Sansan silloinen työntekjä Matti Korpiaho tuli juhlaan, jossa
nimikkosopimus allekirjoitettiin seurakuntalaisten läsnäollessa. Saimme lahjaksi kopion Suomen
ensimmäisestä radiosta. Se on nyt lähetyssihteerin työhuoneessa. Moni olisi halunnut ostaa sen,
mutta eihän se ole myynnissä.
Yksi nimikkoläheteistämme on iranilaissyntyinen nuori nainen, Parastoo Poortaheri, joka toimii
Sansan tukeman kristillisen satelliittitelevision SAT-7 Parsin tv-työssä Kyproksella. Saamme häneltä
ensikäden tietoja medialähetystyöstä. Seurakuntamme nuorten missiopajaporukka kävi kesällä
2016 Kyproksella ja sai osallistua ohjelmatuotantoon.”

Medialähetys Sanansaattajat
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää, 019 457 7700, www.sansa.fi
etunimi.sukunimi@sansa.fi, sansa@sansa.fi, IBAN OP FI37 5062 0320 0320 18

facebook.com/Sanansaattajat
facebook.com/Hannatyo

