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Alla on linkki kesääni liittyvään videoon. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvaa tai
skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sitten puhelin vaaka-asentoon,
saat isomman kuvan):

Sähköposti:
jari.vahasarja@sansa.fi

Suomen suvea
Rakkaat lähettäjäni!

Rukousaiheeksi:
•
•
•
•
•

•

Pandemian loppuminen
OM Eastin tiimi
Sansan työ
Myös nuorempia ikäluokkia
mukaan medialähetystyöhön
Tukevat seurakuntani Pirkkala, Harjavalta, Leppävaara, Espoon tuomiokkosrk, Kuopion tuomiokkosrk, Hämeenkylä
Suomen Raamattuopisto,
joka myös tukee työtäni
____________________

Eevalta terveisiä

Tämä kesä on ollut monessa suhteessa erilainen ja tunteita herättävä. Paitsi pandemian rajoitukset, myös isäni kuolema on tehnyt
siitä erilaisen. Samoin ajatus, että tämä on todennäköisesti viimeinen kesälomani ennen eläköitymistä, on aiheuttanut haikeutta.
OM Eastin tiimin työn tavoite
Monet kristilliset organisaatiot ovat varsin pieniä ja niillä ei ole resursseja toimia tehokkaasti tai edes miettiä mitä todella haluavat.
Näin ollen työn kehittämiseen ei riitä panoksia.
OM Eastin ajatus on tukea kristillisiä toimijoita kokonaisvaltaisesti
heidän omista lähtökohdistaan. Tähän kokonaispakettiin kuuluu ensinnäkin strategian tekemisessä tukeminen organisaation omista lähtökohdista lähtien. Sitten OM Eastilla on mahdollisuus auttaa sisällön
tuotannossa, joko tukea heidän omaa tuotantoaan tai etsiä sopivaa
sisältöä muista lähteistä tai tehdä sitä OM:ssä. Sitten on vielä mahdollisuus tukea organisaation jakelukanavia siten, että he saavat sisältönsä kohderyhmänsä saataville. Tähän OM Eastissa on kehitetty
digitaalista alustaa, joka auttaa kristillisiä organisaatioita saamaan

Hope for the Future

Virtuaalisia tiimipalavereja

viestinsä perille. Ei siis laastareita sinne tänne, vaan kokonaisvaltaista apua prosessin alusta loppuun.
Tiimiimme kuuluu myös AIDSia sairastavien tukijärjestössä toimiva henkilö. Kaksi työtoveria toimii Herzwerk järjestössä, joka auttaa prostituoituja pääsemään pois
kaduilta ja saamaan paremman elämän. Yksi tiimistämme toimii Hope for the Future (Toivoa tulevaisuuteen) -järjestössä, joka auttaa prostituoituja saamaan
elantonsa tekemällä kauniita laukkuja ja vaatteita ja
myymällä niitä.
Kesää mökillä

Mökin pesu ja maalaus

Tänä kesänä olemme voineet olleet melko pitkiä aikoja
mökillämme Kuopiossa. Etäyhteydet toimivat kohtuullisen hyvin, joten työt hoituvat sieltäkin.
Meillä on ollut kaksi isoa projektia tälle kesälle, vesijohtoliittymä ja mökin ulkomaalaus. Edellinen enemmän taloudellinen satsaus, jälkimmäinen suuritöinen. Maalaamisessa meni kaksi viikkoa. Siihen kuului homepesu juuriharjalla ja kaksi kerrosta maalia. Ilme muuttui aika totaalisesti.
Surua

Isäni hautajaiset

Ajankohtainen audio:
Kutsumuksena lähetystyö
(Veljenpoikani Jarkko
haastattelee)
-------------------------------Jos haluat tukea
Jarin työtä:
Keski-Uudenmaan OP
FI 37 5062 0320 0320 18
Viite: 4444 10065
Lahjoituslinkki
--------------------------------

Sansan mobiilisovellus
Domini Life – lataa!

Isäni kuoli toukokuun loppupuolella. Hän oli sairaalassa
kaksi kuukautta, joista kaksi saattohoidossa. Hän sai todella hyvää hoitoa, jossa läheistenkin tunteet otettiin
huomioon.
Siunaustilaisuus oli lauantaina, josta johtui, että maahanlaskua ei voitu tehdä samana päivänä vaan vasta seuraavana tiistaina. 80 prosenttia hautauksista ovat nykyään uurnahautauksia, josta johtuen hautausmaatyöntekijät eivät työskentele viikonloppuisin.
Vielä marraskuussa vietimme isän 90-vuotispäiviä, joille
hän ajoi omalla autollaan.
Olemme olleet äidin tukena tässä suuressa elämänmuutoksessa.
”Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät
vielä uudelleen, ja silloin sydämenne täyttää ilo, jota
kukaan ei voi teiltä riistää.” Joh. 16:22
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