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Hyvää alkanutta vuotta 
 
Viime vuoden puolella Jarin veli Juha kävi vaimonsa Mirjamin kanssa 
luonamme vierailulla. Kiersimme joulutoreja, joissa ei onneksi juurikaan 
näkynyt pelkoa terrorismista. Kävimme Böömissä Tsekin puolella 
viehättävässä Cesky Krumlovissa, joka on perustettu 1200-luvulla ja on 
UNESCOn maailmanperintökohde. 
TWR:n Wienin toimiston väki vietti joulujuhlaa yhdessä kotikylämme 
Heurigereista eli perheravintoloista. Ne ovat ikäänkuin paikallisten 
olohuoneita, joissa tavataan ja vietetään perhejuhat. Ihmiset kutsuvat 
harvoin toisiaan kylään kotiinsa. 
Joulun ja vuodenvaihteen vietimme Suomessa, ja saimme viettää 
mukavasti aikaa tytärtemme ja vävykandidaattien kanssa. Jouluaterialla 
olimme Jarin sisaren Annikan perheen luona Kärkölässä lähisuvun 
kesken. Välipäivinä kävimme Eevan äidin Ullan luona Kuopiossa. Saimme 
kokea kunnon talvea ja pakkasia. 
Eevan Maija-Liisa-täti poistui keskuudestamme marraskuussa. Eeva hoiti 
hautajaisjärjestelyt, suuren osan etänä Itävallasta. Saatoimme hänet 
viimeiselle matkalle tammikuun alussa Huopalahden kirkossa, jossa 
muistotilaisuus oli lämminhenkinen tätiä muistellen. 
 
Vuodenvaihteen tapahtumia 
 
Ennen joulua toimistolla rakenneltiin joulupaketteja Herzwerkille, joka 
toimii Wienin prostituoitujen parissa. 1000 pakettia, mukana meidän 
150 pakettiamme, toimitettiin joulun aikaan katujen naisille. Herzwerk 
on toiminut Wienissä 10 vuotta ja toiminta laajenee jatkuvasti. 
 
Olimme suomalaisella kirkolla seurakuntaillassa, jossa suomalaiset 
helluntaikirkon lähetit Kari ja Tarja Honkanen kertoivat työstään 
Unkarin romanien parissa. Kuulimme koskettavia asioita näiden 
köyhimmistä koyhimpien ihmisten elämästä. Myös Honkasen perheen 
omat kokemukset ovat olleet inhimillisesti katsoen rankkoja, mutta he 
itse kokevat Jumalan riisuneen heidät, että he voisivat toimia romanien 
rinnalla. 
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 Keski-Aasia 
 
Sansan uusi aluevaltaus on kazakinkielisen Naiset toivon lähteellä –radio-
ohjelman tukeminen. TWR tuottaa ohjelmaa, jossa pyritään auttamaan 
haavoitettuja naisia. Puolet ohjelmasta on käytännön neuvoja elämään ja 
toinen puoli kristillistä sisältöä. 
TWR tekee työtä Kazakstanissa, Kirgisiassa, Tadžikistanissa, 
Turkmenistanissa ja Uzbekistanissa. Alueella asuu yli 60 miljoonaa ihmistä 
useammassa kuin 100 kansanryhmässä. 1990-luvun alussa Keski-Aasiassa 
alkoi hengellinen herääminen ja sinne perustettiin monia kirkkoja. Tämän 
myötä kasvoi myös vastustus ja kristittyjen vainoaminen. 
TWR:llä on ollut lähetyksiä alueella vuodesta 1981 ja paikalliset työntekijät 
ovat tuottaneet ohjelmia vuodesta 2001. Ohjelmia voi kuunnella radion 
kautta tai internetin välityksellä. Sinne on myös muokattu TWR:n 
mobiilisovellus. 
 
Teknisellä osastolla tapahtunutta 
 
Sovelluskehittäjämme Matt lähti puolen vuoden kotimaanlomalle, mikä 
seikka tietysti hiukan hidastaa teknisen osaston mobiilisovellusprojekteja. 
Hän on ollut meidän salmiakkikoulutusohjelmassamme. Tunnetustihan 
ulkomaalaiset eivät osaa arvostaa salmiakkia. Annoimme hänelle kolme 
metriä salkkarilakua, sillä puoli vuotta harjoittelematta ei tee hyvää 
kunnolle. Uutena jäsenenä teknisessä tiimissä on saksalainen Peter, joka on 
IT/IS-vastaava toimistollamme. 
 

Mobiilisovelluspuolella on ollut kohtuullisen kiireistä. Meillä on 
paraikaa yli 20 eri vaiheessa olevaa kehitysprojektia 
yhteistyökumppanien ja myös kolmansien osapuolten kanssa. 
 
Taas oli aika tehdä vuosiraportti osaston toiminnasta. Paljon 
on jälleen tapahtunut radiolähetinjärjestelmien, digitaalisen 
median ja muiden asioiden pakeilla. Vaikka paljon 
panostetaan digitaaliseen mediaan, niin monilla alueilla, 
kuten Keski-Aasiassa, ovat radiolähetykset tärkeä keino kertoa 
hyvää sanomaa. Paljon tulee kuuntelijapalautteita, jotka 
kertovat, että työ on tärkeää. 
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