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  Blogimme 

 
Rukousaiheeksi: 
 

• Kiitos loman levosta 

• Kiitos hyvästä huolenpidosta 

• Johdatusta uuden asuinpaikan 
valinnassa 

• Viisautta tuleviin työhaastei-
siin 

• Eevan syksyn matkat 

• Tytärtemme Bean ja Tian 
opiskelu ja elämä 

 
        
 
 

 

 

Kesää kahdessa maassa 
 
Kesä oli siinä mielessä erikoinen, että kävimme kaksi kertaa Suomessa. Ensin 
toukokuussa kymmenen päivän työmatkalla ja sitten kesä- ja heinäkuussa yh-
distetyllä työ- ja lomamatkalla. 
Lomasta vietimme kaksi ja puoli viikkoa mökillä Vehmersalmella melko viile-
ässä säässä, mutta se ei haitannut, sillä tiesimme, että Wienissä taas odottaa 
aikamoinen helle. 
Todellinen helle täällä on ollutkin, pitkään +30...+35 astetta. Öisin käytimme 
pientä pöytätuuletinta, joka hieman helpotti. Työmatkakävely on ollut hi-
kistä hommaa, pyörämme kun olivat hetken epäkunnossa. 
 
Suomi I - toukokuu 
 
Toukokuussa osallistuimme Kirkkopäiville Turussa. Olimme Sansan standillä ja 
kerroimme vuosikokouksessa työstämme.  
Jari kävi Sansan kollegan Ilkan kanssa Tallinnassa tapaamassa Pereraadion 
Paavoa ja Sergeitä. Aiheena oli entisen yhteistyön lisäksi TWR:n mobiilisovel-
luksen muokkaus heidän käyttöönsä. Pereraadiolla on FM-kuuluvuus suuressa 
osassa maata. 
Eevalla oli Toivoa naisille –kokouksia Sansassa. Tulossa on suuri konferenssi 
syksyllä, jonka valmistelu vie paljon aikaa. 
Lisäksi meillä oli seurakuntavierailut Espoon Aurorassa sekä Harjavallassa. 
 
Suomi II – kesä / heinäkuu 
 
Meillä oli ensin pari viikkoa töitä ennen kuin loma pääsi alkamaan. 
Heti alkuun saimme mukavia uutisia, kun tyttäremme Bea meni Juhanansa 
kanssa kihloihin Lofooteilla. Juhanan vanhemmat kutsuivat meidät kihlajais-
kahveille kotiinsa. Oli mukava tutustua heihin ja Juhanan sisaruksiin perhei-
neen. Kävimme myös katsomassa muutamaa hääpaikkaa Fiskarsissa ja Musti-
ossa. 
Melko pitkään olimme mökillä ja meillä oli mukavasti aktiviteetteja. Vieraita 
kävi sopivasti, olimme naapurissa Eevan veljen tyttärentyttären kastejuh-
lassa, kävimme Valamon ja Lintulan luostareissa, kansanlaulukirkossa Pui-
jolla, huolsimme mökkiä ja tietenkin sauna lämpeni joka ilta.  

Pereraadion vieraana Tallinnassa 

 

Kirkkopäivillä Turussa 

https://sites.google.com/view/0b7htkfee9ybirkj4auxnyjyxuee/blogi
https://sites.google.com/view/0b7htkfee9ybirkj4auxnyjyxuee/blogi


 Eevaa työllisti myös edesmenneen tätinsä asioiden hoito. Järjestimme koti-
talomme kellarissa valikoidun jäämistön esittelyn perinnön saajille. Mikä 
siitä jäi yli, veimme kirppikselle ja kaatopaikalle. 
 
Toivoa naisille -työ 
 
Kesäkuussa Eeva matkusti Pohjois-Irlannin koordinaattorin kanssa Puolan 
Wroclawiin Toivoa naisille –tapahtumaan. Tämä työmuoto on aloitettu Puo-
lassa vasta viime vuoden loppupuolella. Isännät Puolassa ovat aina todella 
vieraanvaraisia. Nytkin Eevalle näytettiin ikivanhaa Teplicen kivilabyrintti-
metsää, jossa on eri pituisia reittejä patikoitavaksi. 
Albanian Kätketyt aarteet –tuotanto on juuri valmistunut. Seuraava vaihe 
on episodien lataaminen MP3-soittimille. 
Eevalle on tulossa kiireinen syksy monine matkoineen, Färsaarille, Tans-
kaan, Albaniaan, Maltalle, Keski-Aasiaan, Norjaan, Suomeen ja Ruotsiin. 
 
Seurakuntamme Wienissä 
 
Käymme täällä kahdessa seurakunnassa, suomalaisessa ja kansainvälisessä. 
Suomalaisessa on jumalanpalvelus vain kerran kuussa, joten useimpina sun-
nuntaina käymme kansainvälisen seurakunnan jumalanpalveluksessa. 
Olemme siellä mukana rukousketjussa, jossa rukoillaan kirkon asioiden ja 
viikoittain vaihtuvien aiheiden puolesta. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa 
kirkon ’Meeting Pointissa’ eli kokouspaikassa Tonavan rannalla. 
Suomalaisessa seurakunnassa oli hieno sello/pianokonsertti, jossa oli myös 
työkavereitamme nauttimassa hyvästä musiikista. 
 
Valmistautumista ensi vuoteen 
 
Saimme varmistuksen sille, että toimistomme uusi sijaintipaikka on Kypros. 
Toivomme, että saisimme jäädä Wieniin, sillä se on meidän kummankin töi-
den kannalta parempi vaihtoehto. Eevalla on lyhyemmät matkat paikallis-
ten koordinaattorien luokse ja Jarilla molemmat esimiehet jäävät Wieniin. 
Toimistorakennuksemme tyhjennys on aikamoinen homma jo sinänsä. Tek-
ninen osasto on aktiivisesti mukana projektissa. Oheisessa kuvassa kulje-
tamme satelliittilautasen jalustaa alas katolta. 
 
Evästykseksi tuleviin päiviisi: ’Anna tiesi Herran haltuun, turvaa Häneen. 

Hän pitää sinusta huolen.’  Ps. 37:5            Eeva & Jari 
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Kazakstan –  
kuka kertoisi heille? 

 
Tue kazakinkielistä Naiset 
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Ajankohtainen video: 
 
Uusi upea Toivoa naisille 
-video 
 

Bean ja Juhanan 
kihlajaiskahveilla 

 

Työkavereiden kanssa konserttikahveilla 

Muuttoon val-
mistautumista 

Mökillä Vehmersalmella 

https://sansa.fi/lahjoituskohteet/kazakstan-kuka-kertoisi-heille/
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