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  Blogimme 

 
Rukousaiheeksi: 
 

• Jarin tiimin uudet kuviot 

• Siunausta Eevan matkalle 
TWR:n partnerikokoukseen 
Bratislavaan 

• Eevan työn jatkajan löytymi-
nen hyvissä ajoin 

• Seurakuntavierailumme 

• Kiitos onnistuneesta Färsaar-
ten matkasta 

• Kiitos kaikesta hyvästä huo-
lenpidosta 

• Nuorempia ikäluokkia mukaan 
medialähetystyöhön 

_________________________ 

Kesä Suomessa 
 
Alla on linkki videoon, jossa on tapahtumia viimeisten kahden kuukauden 
ajalta. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin pu-
helimellasi (käännä sitten puhelin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan): 
 

  

 
Suomen jakso kääntyy kohti loppuaan, enää pari kuukautta jäljellä. Sitten 
lokakuussa vielä vuodeksi Itävaltaan, jonka jälkeen eläkepäivät häämöttä-
vät. Eeva eläköityy ja Jari ehkä jatkaa ainakin osapäiväisesti Suomesta kä-
sin. 
 
Färsaarten matka 
 
Kesäkuun puolivälissä kävimme työmatkalla Färsaarilla, jossa Eeva kertoi 
Toivoa naisille -työstä useissa protestanttisen Brethren-kirkon seurakun-
nissa. Eeva ja työtoverimme Frank olivat kahden kristillisen radioaseman 
haastatteluissa ja kertoivat työstään. Färsaarilla kristillisyys on hyvin näky-
vää ja aktiivista. TWR:n ja Färsaarten historia ulottuu kauas 60-luvulle, jol-
loin TWR lähetti Monte Carlosta fäärinkielisiä kristillisiä ohjelmia saarille. 
Saimme kuulla, että kalastusaluksilla lähetysaikaan työt lopetettiin ja keski-
tyttiin kuuntelemaan ohjelmaa. Heille oli tosi tärkeää saada kuulla ohjelmia 
omalla kielellään. Käydessämme kristillisellä radioasemalla, meille näytet-
tiin hyllyä, joka oli täynnä äänikeloja, joissa oli tallella sen aikaisia tallen-
teita. 90-luvulla lähetykset lopetettiin. Pari vuotta sitten eräs TWR:n työn-
tekijä tapasi sattumalta färsaarelaisen vaikuttajan, joka kertoi yhteisestä 
historiasta. Siitä alkoi jälleen rakentua yhteistyö. Saarilla on aloitettu Toi-
voa naisille -työ. Eräillä vakavaraisilla färsaarelaisilla on sellainen palvelu-

 

Seurakuntavierailu Harjavallassa 

 

Färsaarten pääkaupunki Torshavn 
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 tehtävä, että he auttavat väsyneitä lähetystyöntekijöitä tarjoten heille 
loman saarilla kustantaen kaiken. Jotkut työtoverimme perheineen ovat 
saaneet nauttia tästä avusta. 
 
Seurakuntavierailu 
 
Vierailimme juhannuksen alla Harjavallan seurakunnassa kertomassa työs-
tämme. Saimme kuulla hienoa musiikkia ja jatkot olivat jokirannassa, 
jossa oli kivaa ohjelmaa, muun muassa ukulelemusiikkia Ukuleideiltä. 
Harjavaltalaiset pitävät tiiviisti yhteyttä ja työntekijät ovat jopa tehneet 
matkan luoksemme Itävaltaan. Aivan upeata yhteistyötä. 
 
Lomailua 
 
Juhannuksen vietimme itärajan tuntumassa Lieksassa, jossa ystävillämme 
on entinen tukkikämppä. Lähin ympärivuotinen naapuri asuu 15 kilomet-
rin päässä ja rajallekin on vain noin 30 kilometriä. Välillä näkyy karhun 
jälkiä maastossa. Vieressä on Patvinsuon kansallispuisto, jossa on muun 
muassa Suomunjärvi valkoisine hiekkarantoineen. Eikä mökin mökkiä ran-
noilla. Niissä maisemissa kyllä mieli lepää. 
Omalla mökillämme olimme kokonaiset neljä viikkoa, osin lomaillen, osin 
töitä tehden. Mukava, kun yhteydet toimivat nykyään hyvin. Nuorisokin 
viihtyi mökillä niin pitkään kuin työt sallivat. Eevan Ulla-äiti vietti Kuopi-
ossa nimipäiviään ja oli kutsunut lähisuvun yhteen hienojen tarjoilujen 
ääreen. Oli mukava nähdä sukulaisia taas pitkästä aikaa. 
Vietimme viikon loman Etelä-Ranskassa Jarin veljen Juhan ja vaimonsa 
Mirjamin kanssa. Tämä on perinteeksi muodostunut yhteinen juttumme, 
taisi olla jo kymmenes matkamme. Ja oli mukava verestää ranskan kielen 
taitoamme. Senegalin jälkeen se ei ole ollut kovin aktiivisessa käytössä.  
 
Muuta mainittavaa 
 
Saimme vieraaksemme entiset TWR:n työtoverimme Heiken ja Karinin. 
Näytimme heille kivoja paikkoja Helsingissä ja Turussa. Oli kyllä mukavat 
viisi päivää heidän kanssaan. 
Tyttäremme Bea ja miehensä Juhana ostivat ensimmäisen oman asunnon 
ja tekevät siellä pientä pintaremonttia. Pitkään etsivät ja nyt onnistui. 
 

”Tietäni ohjaa, kun matkaani teen.”   Virsi 923 

Siunausta elämääsi, Eeva & Jari   
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Jos haluat tukea    
Vähäsarjojen työtä: 
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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: 
 
Emme ole enää orjia 
 

Saint Raphaël - Provence 

Etätyötä mökillä 

Bea ja Juhana 

Nettisivut: 
 
toivoanaisille.fi 
 

Heike & Karin 
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