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Rukousaiheeksi: 
 

• Pandemian loppuminen 

• OM Eastin tiimi 

• Myös nuorempia ikäluokkia 
mukaan medialähetystyöhön 

• Tukevat seurakuntani Pirk-
kala, Harjavalta, Leppä-
vaara, Espoon tuomiok-
kosrk, Kuopion tuomiok-
kosrk, Hämeenkylä 

• Suomen Raamattuopisto, 
joka myös tukee työtäni 
____________________ 

Alla on linkki videoon, jossa on pieni väläys viimeaikaisista tapahtumista. Voit kat-
soa sen klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sit-
ten puhelin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan): 

 

  

 

Mikä on työn tarkoitus? 
 

Rakkaat lähettäjäni! 
 
Tähän alkuun haluan lähettää Eevan terveiset teille kaikille. Hän on 
nauttinut eläkepäivistä ja aloitellut hiukan teologian opiskeluja 
omaksi ilokseen, ilman suorituspaineita. 
Kun palasimme koronan kourissa Suomeen vuosi sitten, ei olisi usko-
nut, että nyt ollaan samassa tilanteessa pandemian osalta kuin sil-
loin. Elämme ja rukoilemme toivossa, että tilanne normalisoituisi 
pian. 
 
Jumalan valtakunnan työtä median avulla 
 
Olen Sansan lähettämänä OM Eastin työyhteydessä. Sen tehtävä on 
muuttunut vuosien saatossa Raamattujen salakuljettamisesta paine-
tun median tuottajaksi ja toimittajaksi ja edelleen kristillisten toi-
mijoiden tukijaksi digitaalisen median alueella. Tiimimme on kasva-
nut mukavasti eri alojen asiantuntijoilla. Työmme voidaan jakaa 
karkeasti kolmeen osa-alueeseen: mediastrategia, sisällön tuotanto 
ja sisällön jakelukanavat. Pyrimme siis tarjoamaan ratkaisua ja apua 
kokonaisvaltaisesti. Itse olen aktiivisesti mukana sisällön tuotannon 
ja jakelukanavien tiimeissä. Jälkimmäinen on tekniikkapainotteinen. 

 

Luntakin on ollut Siunattua pääsiäistä! 

https://youtu.be/Jpz2Iig0oaM
https://youtu.be/yMkTweyCUlU
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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: 
 
The Story 

Nettisivut: 
 
toivoanaisille.fi 
 

Lenkkeilyä Talin urheilupuistossa 

Siinä suunnittelemme ja rakennamme järjestelmää, 
jonka avulla kristilliset toimijat voivat hallinnoida ja ja-
kaa omaa sisältöään. Se mahdollistaa myös eri kristillis-
ten organisaatioiden jakaa materiaaliaan muille. Oike-
alla tavalla verkostoituminen on tärkeää. Eikä suinkaan 
ole järkevää, että kaikki tekevät omissa nurkissaan sa-
moja asioita, vaikka voitaisiin tehdä yhteistyötä ja näin 
säästää resursseja. Meillä kaikilla on sama päämäärä, ju-
listaa Kristuksen evankeliumia sanoin ja teoin. 
 
OM:n ja OM Eastin toiminta-ajatus 
 
OM: Haluamme nähdä Jeesusta seuraavia yhteisöjä 
siellä, missä evankeliumia on julistettu vähiten. 
OM East: Varustamme paikallisia kristillisiä toimijoita 
ympäri maailmaa heille sopivilla digitaalisen ja painetun 
median työkaluilla, jotka auttavat heitä kertomaan 
evankeliumia ja vahvistamaan kristittyjä yhteisöissään. 
 
Aikavyöhykkeet haasteena 
 
Etätöissä käytämme kokoustyökaluja Teamsia ja Zoomia. 
Tiimimme jäseniä asuu Euroopassa, Pohjois-Amerikassa 
ja Aasiassa, joten on haastavaa saada koko porukka yh-
teen. Joskus Euroopan iltapäivällä löytyy aika, jolloin 
Amerikassa on varhainen aamu ja Aasiassa myöhäinen 
ilta. 
Työtiimeillä, joihin kuulun, on säännöllisiä viikoittaisia 
kokouksia neljä ja lisäksi tarpeen vaatiessa kokoon-
numme lyhyelläkin varoitusajalla.  
 
Aktiviteetteja 
 
Pidämme Eevan kanssa mielialaa ylhäällä lenkkeilemällä 
päivittäin lähipuistossa. Samoin yritämme ylläpitää 
muuta liikuntaa ja aktiviteetteja. 
Vanhempani tarvitsevat entistä enemmän tukea. Koti-
hoito käy heidän luonaan kolme kertaa päivässä, mutta 
on paljon asioita, joissa sisarusteni ja puolisoidemme 
kanssa auttelemme. 
 

Siunattua pääsiäisen aikaa! Kristus on ylösnoussut! 
 

Jari            
                 
             

Vanhempieni luona 

Vaatturit työssä 

https://sansa.fi/lahjoituskohteet/vahasarjat/
mailto:sansa@sansa.fi
https://sansa.fi/
https://www.facebook.com/Sanansaattajat/?fref=ts
https://youtu.be/nxns-rsbqw0
http://toivoanaisille.fi/

