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Rukousaiheeksi: 
 
• Sansan työ ja uusi strategia 
• MediaWorksin tiimi ja työ 
• Siunausta edelleen työ-

hönne Pirkkalan srk, Harja-
vallan srk, Leppävaaran srk, 
Espoon tuomiokirkkosrk, 
Kuopion tuomiokirkkosrk, 
Hämeenkylän srk ja Suomen 
Raamattuopisto 

• Myös nuorempia ikäluokkia 
mukaan medialähetystyö-
hön 
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 Kiitos rakkaat ystävät ja tukijat! 
 
On tullut viimeisen lähettikirjeen aika. Jään eläkkeelle helmikuun 
alusta. Haluan kiittää teitä kaikkia hienosta yhteisestä matkasta, 
joka alkoi syksyllä 2013. Siihen mahtui kuusi vuotta työtä TWR:n 
teknisellä osastolla ja runsas kaksi vuotta OM EAST:in/MediaWorksin 
työyhteydessä.  
Ennen liittymistäni TWR:n tekniseen tiimiin, kävin tutustumassa tu-
leviin työkavereihini retriitissä, joka järjestettiin eräässä vanhassa 
linnassa Itävallassa. Siellä rakensimme tiimityönä lautan, jolla seila-
simme yli suuren patoaltaan. Piti luottaa siihen, että kaikki köydet 
oli kiristetty ja että jokainen oli tehnyt oman velvollisuutensa. Sa-
moin luottamus Jumalan huolenpitoon on kantanut.   
Monia hienoja seurakuntavierailuja saimme Eevan kanssa tehdä niinä 
jaksoina, joina olimme Suomessa. Kiitos niistä kaikista. Samoin kii-
tos niille tukijoillemme ja esirukoilijoillemme, joita emme syystä tai 
toisesta tavanneet. 
Olen erittäin kiitollinen Taivaan Isälle siitä, että hän antoi tämän 
jakson elämäämme sopivasti ennen eläkkeelle jäämistä. 
 
Työuran viimeinen viikko MediaWorksin toimistolla 
 
Sain työskennellä viimeisen työviikkoni Wienissä MediaWorksin toi-
mistolla. Kollegani Erja Sansasta lähti mediastrategiksi MediaWork-
siin eli suoritimme siellä siis ikään kuin viestikapulan vaihdon. On 
hienoa, että Sansan ja MediaWorksin yhteistyö jatkuu. Erja sai läm-
pimän vastaanoton tiimiin. Sopivan asunnon hankinta alkoi heti ja 
muutkin käytännön järjestelyt pääsivät hyvin alkuun. Minä sain iki-

Lämmin vastaanotto Läksiäislounas Wienissä 
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Sansan mobiilisovellus 
Domini Life – lataa! 
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Lue Näköalapaikalla-
artikkeli 
 
Tilaa ilmainen Sansa-
lehti 

Sansalaisten toivotukset 

muistoiset läksiäiset kannustavien ja siunaavien sanojen 
saattelemina. Haikealta tuntui jättää hieno työyhteisö. 
Työ kuitenkin jatkuu ja Jumala siunaa työntekijöitä elo-
pelloillaan. 
 
Lähdön tunnelmia Sansassa 
 
Sansan virtuaalisessa työntekijäpäivässä tammikuussa sain 
lämpimiä saatesanoja eläkkeelle. Sansan työyhteisö on ol-
lut mahtava, vaikken kovin pitkiä aikoja toimistolla työs-
kennellytkään. Rukouksen henki sekä toisia tukeva ilma-
piiri antaa hyvät edellytykset työlle. Vaikka emme fyysi-
sesti nyt tavanneetkaan kaikkien kanssa, niin oli mukava 
käydä työkavereiden Arton ja Timon kanssa lähtölou-
naalla. Sain jakaa omia tunnelmiani menneestä ja ajatuk-
sia tulevasta. 
 
Harrastuksia ja vapaaehtoistyötä 
 
Olemme olleet mummi ja ukki syyskuusta lähtien. Ovat 
kyllä hienot roolit. Minäkin pääsen nyt täysillä mukaan. 
Usvan koko perhe oli koronassa, joka on jo voitettu kanta 
ja pikkuisellakin hengitys rahisee enää vain vähän. 
Eeva on opiskellut jonkin verran psykologiaa, teologiaa ja 
nyt uusimpana kieliä. Liikunta kuuluu normaaleihin rutii-
neihimme ja se tietysti jatkuu ja tiivistyy. Minä pelaan 
padelia kerran tai pari viikossa puolitoista tuntia kerral-
laan ja futsalia eli sisäfutista kerran viikossa. Lisäksi ul-
koilemme paljon. 
Ajatuksena on myös tehdä jonkinlaista vapaaehtoistyötä 
myöhemmin. Mitä se tulee olemaan, jää nähtäväksi ja 
Taivaan Isän johdattamaksi. 
 
Tahdon toivottaa teille kaikille Jumalan siunausta elä-
määnne ja työhönne. Kiitos yhteisestä matkasta! 
 
”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää 
siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon-
korjuuseen.”  

Matt. 9:37-38 

         

Usva, mummi ja ukki 

Tapasimme entisiä TWR:n työkavereita 
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