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  Blogimme 

 
Rukousaiheeksi: 
 

 Kiitos hienosta hääjuhlasta 

 Bean ja Juhanan avioliitto ja 
elämä 

 Tian työt, opiskelu ja elämä 

 Kiitos hyvästä huolenpidosta 
matkoilla ja koko elämässä 

 Toimiston muutto ja 
kotitoimistojärjestelyt 

 Viisautta tuleviin 
työhaasteisiin 
    

 

 

Arkea ja suurta juhlaa 
 
Viime kuukaudet ovat olleet vuoristorataa tunnepuolella. Toisaalta työ 
kiireineen on vienyt enimmäkseen huomion ja energian, toisaalta olemme 
saaneet viettää suurenmoista ja herkkää juhlaa, kun tyttäremme Bea ja 
Juhanansa menivät naimisiin toukokuun loppupuolella. 
Normaalien töiden rinnalla kulkee koko ajan huomiota vaativa toimiston 
sulkeminen ja muutto. Kello tikittää kohti elokuun loppua, jolloin talon 
avaimet luovutetaan omistajalle. Muutos koskee jokaista työyhteisössämme. 
Suurin osa itävaltalaisista työtovereistamme jättää TWR:n, muista valtaosa 
lähtee Kyprokselle ja sitten on joitakin meistä, jotka jäävät Wieniin, mutta 
ilman tätä niin mahtavaa työyhteisöä. Monelle ’perheen’ hajoaminen on 
vaikeaa.  
 
Naistyö liikuttaa Eevaa 
 
Viimeiset pari kuukautta ovat taas olleet Eevalle melko lennokkaita. 
Huhtikuun puolenvälin jälkeen hän oli viikon Suomessa Turkin Toivoa naisille 
-koordinaattorin kanssa. Naantalissa oli Toivoa naisille -tapahtuma, joka 
keräsi mukavasti väkeä koolle. Seurakuntavierailuja oli Helsingissä ja 
Pälkäneellä. Suomen Toivoa naisille -tiimi sekä paikalliset ryhmät tekivät 
ansiokasta työtä tapahtumien organisoinnissa. 
Toukokuun lopussa Eeva, esimiehensä Peggy Banks ja mediatuottaja Merja 
Kauppinen Sansasta lensivät Keski-Aasiaan osallistuakseen konferenssiin sekä 
kouluttamaan eri maiden Toivoa naisille -työssä mukana olevia. Konferenssi 
oli sikäläisin voimin järjestetty ja onnistui loistavasti. Satakunta naista tuli 
koolle monesta maasta. Sansa on ollut taloudellisesti mukana tukemassa 
konferenssin järjestämisessä. 
Peggy ja Eeva tulivat päiväksi Wieniin palavereihin ja jatkoivat seuraavana 
päivänä Puolan Wroclawiin tapaamaan Toivoa naisille -aktiiveja. 
Alun perin tarkoituksena oli, että he olisivat jatkaneet Puolasta Färsaarille, 
mutta onneksi tämä vierailu siirtyi myöhempään ajankohtaan. 
 
Teknistä toimintaa 
 
Teknisellä osastolla on myös tapahtumassa suuria muutoksia. Nykyinen 

 

Toivoa naisille koulutusta Keski-Aasiassa 

 

Jari purkamassa 
operointikeskuksen 
laitteita  

https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
https://sites.google.com/view/vahasarjat-wienissa/blogi
http://toivoanaisille.fi/kotimaa/
http://toivoanaisille.fi/kansainvalinen-tyo/


 johtaja ja kakkosmies siirtyvät pois toimistaan ja aloittavat uuden erillisen 
yksikön, joka kuitenkin jää TWR:n ’sateenvarjon’ alle. He jäävät Wieniin, 
mikä oli yksi syy meidän jäämiseemme tänne. Jari jatkaa osittain heidän 
yksikössään ja osittain ’vanhalla’ teknisellä osastolla. Aika näyttää miten 
työt jatkossa jakaantuvat. 
Jari ja muutama työtoveri kävivät Bratislavan toimiston 
operointikeskuksessa purkamassa loputkin laitteet ja kehikot pois ’vanhoina 
jäänteinä’. Toiminnot ovat siirtyneet ’pilveen’ eli kaikki tapahtuu nykyään 
internetin kautta, jolloin tieto on jossain päin maailmaa ulkoisten 
palveluntarjoajien palvelimilla. Operaattorit tarvitsevat vaan oman 
tietokoneensa ja voivat periaatteessa toimia missä vain. Ei myöskään 
tarvitse enää pelätä, että omat palvelimet hajoavat. Tämä on haikeaa 
monelle työtoverille, jotka ovat olleet mukana alusta asti luomassa entisen 
järjestelmän. 
 
Häät 
 
Toukokuun puolessa välissä tulimme Suomeen tyttäremme häihin ja 
saatoimme hiukan auttaa järjestelyissä. Vihkiminen tapahtui 
Kirkkonummella Haapajärven romanttisessa pienessä puukirkossa. Hääpari 
todella halusi solmia liittonsa Jumalan kasvojen edessä ja rukoilla siunausta 
yhteiselle elämälleen. 
Juhanan perhe on todellinen musiikkiperhe ja se kuului upeasti sekä 
vihkitilaisuudessa että juhlassa. Yhtye, jossa Juhana soittaa, soitti 
häävalssin, mikä vielä lisäsi hienosti tunnelmaa. 
Hääjuhla pidettiin vanhan tallin ylisillä Espoon Nuuksiossa. Juhlaväkeä oli 
noin sata henkeä. Kaasot ja bestmanit olivat organisoineet asiat todella 
upeasti. Tia oli toinen kaasoista.  
Tuoreen avioparin häämatka suuntautui Italiaan kauniille Ischian saarelle. 
Heillä on oikein viihtyisä koti Helsingissä Mariankadulla. Se on rauhallista 
aluetta aivan meren äärellä. Siellä on kuulemma aina sunnuntai. 
 
Muuta 
 
Suomessa ollessamme ehdimme pikaisesti käydä Eevan äidin Ullan luona 
Kuopiossa. Oli mukava nähdä häntä näin, vaikka ei jaksanutkaan lähteä 
häihin. 
Bea ehti vielä käydä luonamme Wienissä ennen häitä. Oli hienoa viettää 
muutama päivä hänen kanssaan. Seuraava vierailu onkin eri sukunimellä. 
 

”Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka 

rakastavat Jumalaa.” Room. 8:28 
 

Eeva & Jari           
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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: 
 
Room. 8 

 

Eeva ja Peggy Puolassa 

Bea ja Juhana saivat toisensa 

Naantalin tapahtuma 

Hääpari ja meidän perhe 

Nettisivut: 
 
toivoanaisille.fi 

 

Kuva: Miro Kalliola 
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