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  Blogimme 

 
Rukousaiheeksi: 
 

• Pandemian loppumista 

• Kiitos onnistuneesta Wienin 
matkasta 

• Marraskuun Toivoa naisille -
konferenssin 14.11. puolesta 

• Virtuaalinen Lähetyskiihdyt-
tämö 24.11., aiheena TN-työ 

• 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): 
 

  

 

Erään vaiheen loppu 
 
Rakkaat lähettäjämme! 
 
Työmme on tullut siihen vaiheeseen, että muutimme lopullisesti Wienistä Suomeen 
ja Helsinkiin, jossa meillä on asunto. Eeva jää eläkkeelle helmikuun alusta alkaen. 
Jari jatkaa vielä ensi vuoden OM:n eli Operaatio Mobilisaation työyhteydessä Suo-
mesta käsin. Olimme kaksi viikkoa syyskuun alkupuolella Wienissä pakkaamassa ko-
timme. Jo itse asunnon tyhjentämisessä oli omat haasteensa, se kun oli 5. kerrok-
sessa, eikä hissiä ollut. Lisäksi Jarilla oli ollut juuri aikaisemmin keuhkokuume. Suu-
ren osan tavaroista annoimme pois, lähinnä kansainvälisen seurakuntamme ihmi-
sille. Osan pakkasimme ja kuljetutimme ’mies ja paku’ -periaatteella Suomeen. 
Auto kierteli ympäri Eurooppaa ennen kuin saapui Suomeen. 
Meidän piti myös hoitaa byrokraattiset kuviot eli kirjautua ulos maasta sekä lopet-
taa kaikki sopimukset, sähkö, kaasu, TV, vakuutukset, puhelimet ym. 
Haikein puoli oli hyvästellä työkaverit ja ystävät. Meillä olikin monena iltana illalli-
nen eri ystävien kanssa. Jarin OM-tiimi järjesti puutarhalounaan grilliherkkuineen. 
On mukava ajatella, että koronatilanteen niin salliessa Jarilla tulee olemaan käyn-
tejä Itävallassa OM:n toimistolla. 
Syyskuinen Wienin matkamme tuntui tosi erikoiselta, sillä lentokentät olivat auti-
oita, vain joitakin ihmisiä näkyi siellä täällä enemmän tai vähemmän eksyneen nä-
köisinä. Matkaamme seurasi kahden viikon karanteeni, vaikka olimme jo sairasta-
neet koronan. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan immuniteetti kestää. 

 
Syys-lokakuun vaihteessa meillä oli lähettienkokous Lahdessa. Suuri osa läheteistä 
pääsi paikan päälle ja muut olivat virtuaalisesti läsnä. Jaoimme kuulumisiamme. 

 

Mökki talvikuntoon Lähettienkokous 

  

https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
https://youtu.be/O3MoCzMkTFo
https://youtu.be/yMkTweyCUlU


 

 

 

Videoita konferenssiin 

 
-------------------------------- 
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: 
 
Kutsu Toivoa naisille-
nettikonferenssiin 

Nettisivut: 
 
toivoanaisille.fi 
 

Muutto Suomeen 

Lähetyspiiri 

Jokaisella pandemia on aiheuttanut suuria muutoksia toimintoihin. Vertaistuki 
tuntuu aina lohduttavalta. 
Vierailimme Keski-Lahden seurakunnassa. Oli mukava kuulla heidän lähetys- ja 
maahanmuuttajatyöstään. 
Kävimme myös radio- ja TV-museossa. Siellä oli samaa tekniikkaa kuin Sansan yh-
teistyökumppanit maailmalla ovat käyttäneet ja osittain edelleen käyttävät. 
 
Pääsimme pitkästä aikaa käymään seurakuntavierailulla. Leppävaaran seurakun-
nan lähetyspiirissä oli mukavasti osanottajia, mutta kuitenkin sopivasti, että tur-
vavälejä pystyttiin pitämään. Ja maskeja käytettiin. 
 
Eevan työkuulumisia 
 
Eeva on ollut internetin välityksellä yhteydessä seuraajaansa Miiaan monta ker-
taa viikossa. Toivoa naisille -työ on niin monimuotoista Euroopan ja CAMENA:n 
alueella, että tehtävien siirto Miialle vaatii paljon aikaa. Miialla ja Eevalla on ol-
lut tämän lisäksi iso määrä videokokouksia eri kansallisten koordinaattoreiden 
kanssa. Toivoa naisille -työn johtajuuskoulutus sekä aluekoordinaattoreille että 
edelleen Euroopan ja CAMENA koordinaattoreille on myöskin tapahtunut syys- ja 
lokakuun aikana. TWR Euroopan ja CAMENA:n vuotuinen partnerikonferenssi to-
teutui tänä vuonna virtuaalisesti. Tuotimme sinne yhdessä videoita. Eeva esiintyi 
ja Jari kuvasi ja editoi. Näissä kaikissa tapahtumissa Eevaa on myös muistettu 
eläkkeelle jäämisen johdosta. Miia ottaakin täyden vastuun aluekoordinaattorina 
marraskuun alusta ja Eeva toimii hänen neuvonantajanaan vielä marras- ja joulu-
kuun ajan.  
 
Jarin työkuulumisia 
 
Jarilla on viikoittain useita OM-tiimikokouksia. Osa on projektien tiimoilta ja osa 
hartauksia, joissa kannetaan työasioita ja myös yksityisempiäkin asioita Jumalan 
eteen. Meidän tulee aina muistaa, kenen työssä me olemme. 
Paljon on ollut myös Sansan työtä, lähinnä Toivoa naisille -työn teknistä avusta-
mista. Samoin vielä jonkin verran TWR:n työtä, Eevan avustamista teknisissä ja 
sisällöntuotannollisissa asioissa ja Keski-Aasian mobiilisovellussisältöjen päivityk-
siä. 
 
Toivoa naisille 20-vuotisjuhlakonferenssi Pirkkalassa 14.11. 
 
Pandemian vuoksi konferenssi järjestetään webinaarina. Se suoratoistetaan Pirk-
kalan kirkolta ja löytyy osoitteesta: sansa.fi/tapahtumalive. Lähetys alkaa kello 
14. Katso oheinen kutsuvideo. 
 
Seurakuntavierailumme marraskuussa 
 
1.11. kello 12, Auroran kappeli, Espoo, messu ja lähetystilaisuus 
11.11. kello 18, Hämeenkylän kirkko, Vantaa, lähetyspiiri 
22.11. kello 11, Leppävaaran kirkko, Espoo, messu ja lähetystilaisuus 
 
 
’Rauhan Jumala varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää 
hänen tahtonsa.’  Hepr. 13:20-21 

 
Siunaavin terveisin, 

Eeva & Jari 
   
                   
             

Eevan esimies Samo 

https://sansa.fi/lahjoituskohteet/vahasarjat/
mailto:sansa@sansa.fi
https://sansa.fi/
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