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Rukousaiheeksi: 
 

• Pandemian loppuminen 

• Jarin työt OM:ssä 

• Eevan eläkkeelle jääminen 

• Tukevat seurakuntamme Pirk-
kala, Harjavalta, Leppävaara, 
Espoon tuomiokkosrk, Kuo-
pion tuomiokkosrk, Hämeen-
kylä 

• Suomen raamattuopisto, joka 
myös tukee työtämme 

• Yksityiset tukijamme 

• Myös nuorempia ikäluokkia 
mukaan medialähetystyöhön 

_________________________ 

Alla on linkki videoon, jossa on Eevan terveiset. Voit katsoa sen klikkaamalla ku-
vaa tai skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sitten puhelin vaaka-asen-
toon, saat isomman kuvan): 

 

  

 

Jäähyväisten vuosi 
 
Rakkaat lähettäjämme! 
 
Otsikkokuvassa lukee ’Feeling blue’. Se tarkoittaa haikeutta tai surumielisyyttä. 
Alkanut vuosi on monessa mielessä haikea. Eeva on jäänyt eläkkeelle helmikuun 
alusta ja Jari jää vuoden lopulla. Aloitimme työmme Itävallassa syksyllä 2013. 
Olemme Taivaan Isälle kiitollisia siitä, että viimeiset työvuotemme saimme olla lä-
hetyskentällä. Ne ovat olleet hyviä vuosia. Työyhteisömme TWR:n toimistolla Wie-
nissä oli aivan mahtava. Siellä oli rukouksen ja toisia tukemisen henki. Jokainen 
työpäivä aloitettiin puolen tunnin hartaudella, jossa rukoiltiin työn ja yksityisten-
kin asioiden puolesta. Oli hieno tietoisuus siitä, kenen työssä olemme. Viimeiset 
vuodet olemme työskennelleet kotitoimistosta käsin, ensin Wienissä ja nyt Helsin-
gissä. Ei sekään ole hassumpaa ollut, mutta fyysistä työyhteisöä olemme kyllä kai-
vanneet. 
Vaikka seuraavat kirjeet tulevat virallisesti Jarin nimissä, niin kyllä sieltä silti löy-
tyy Eevankin kuulumisia aiheesta ’Troisième âge’ eli kolmas ikäkausi. Ranskalaiset 
käyttävät eläkevuosista tätä nimitystä. 
 
Jäähyväisiä 
 
Koronaepidemiasta huolimatta Eeva on viettänyt monenlaisia jäähyväisjuhlia.  
Suurin osa niistä on tapahtunut netin välityksellä. Jo viime vuoden puolella Eevaa 
muistettiin useissa kansainvälisissä kokoontumisissa internetin välityksellä. Uuden 
vuoden jälkeen jäähyväisiä jätettiin Pirkkalassa striimatussa lähetysjuhlassa, jossa 
myös Jari oli mukana. Oli hienoa, että mukaan paikalle pääsi myös Eevan työn jat-

 

Tyttäremme valmistui Viestikapulan vaihto Pirkkalassa 

https://youtu.be/JIdXdWlXNGA
https://youtu.be/yMkTweyCUlU


 

 

 

 
-------------------------------- 
Jos haluat tukea    
Jarin 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: 
 
Lähetysjuhla Pirkkalassa 

Nettisivut: 
 
toivoanaisille.fi 
 

Suoratoistoa Pirkkalan kirkolta 

kaja Miia da Silva, josta tuli myös Pirkkalan seurakunnan nimikkolä-
hetti. Viimeinen eläkkeellejäämisjuhla oli Sansan toimistolla Hyvin-
käällä tammikuun puolenvälin jälkeen.  Samaan aikaan juhlittiin 
myös Sansan pitkäaikaisen työntekijän Tiina Virtasen eläkkeelle siir-
tymistä.  Tiina on työskennellyt Sansan lähettämänä useaan ottee-
seen lähetyskentillä, mutta hän on tehnyt myös vuosia töitä Sansan 
toimistolla kotimaassa.  Kaikista näistä muistamisista jäi hyvin kii-
tollinen mieli samoin kuin kuluneista antoisista vuosista Toivoa nai-
sille -työssä. Eeva siirtyy uuteen elämänvaiheeseen luottavaisin mie-
lin.   
 
Jarin työ kuluvana vuonna 
 
Jari työskentelee Suomesta käsin OM Eastin työyhteydessä. Toimisto 
on Wienissä ja mikäli pandemia hellittää, hän käy siellä muutaman 
kerran kuluvana vuonna.  
OM Eastin rooli on muuttunut täysin viimeisen vuoden aikana printti-
median tekijästä digitaalisen median asiantuntijaksi. Toki painettu 
materiaali on mukana kuvassa edelleen.  
Tiimi on kasvanut voimakkaasti ja uusia asiantuntijoita on tulossa 
mukaan. Painoa laitetaan voimakkaasti mediastrategiakoulutukseen 
ja sisällön jakamisen tekniikkaan. Näin voidaan auttaa yhteistyö-
kumppaneita hyödyntämään digitaalisen median keinoja työssään. 
Jarin työ liittyy projektinhallintaan, sisällöntuotantoon ja digitaali-
sen median koulutukseen. 
 
Joulun viettoa 
 
Joulua vietimme tytärtemme ja siippojensa kanssa sekä aattona 
että joulupäivänä, joka on myös nuoremman tyttäremme Tian synty-
mäpäivä. Sitä juhlistettiin yhdessä Vapahtajamme syntymän kanssa. 
Jarin vanhemmat olivat myös mukana aattona. 
Tia valmistui joulukuussa filosofian maisteriksi. Hän on työskennellyt 
jo useita vuosia sosiaalisen median asiantuntijana ja sai nyt viimeis-
teltyä gradunsa. 
 
Tukiasiaa 
 
Kuukausilahjoittajillemme tiedoksi: Jari jatkaa työtä vuoden lop-
puun saakka, eli jos haluat jatkaa Jarin tukemista sinun ei tarvitse 
tehdä mitään.  

Jos olet nimenomaan halunnut tukea Eevan työtä tai TN-koordinaa-
tiotyötä, niin Eevan työn jatkaja Miia tarvitsee rukoilijoita ja tuki-
joita. Voit valita kohteeksi myös Toivoa Naisille -työn yleensä tai 
jonkun sen erityiskohteen vaikkapa Kätketyt aarteet -hankkeen. Jos 
haluat muuttaa tai solmia uuden kuukausilahjoitussopimuksen, ota 
yhteyttä Erkki Saloon (050-327 3900 / erkki.salo@sansa.fi ). Lahjoit-
tamisen kohdistuksen vaihto tai uuden kuukausilahjoitussopimuksen 
solmiminen on helppoa. 

Siunausta elämääsi toivottavat 

Eeva & Jari            
   
                   
             

Joulunviettoa 

Eläköitymisjuhla Sansassa 
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