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Vilkas kevät 
 
Erityispitkän kylmän jakson jälkeen olemme taas päässeet pyöräilemään 
töihin. Töihin päin mennessä lasketellaan loivaa alamäkeä ja vastaavasti 
kotiin palatessa hikoillaan ylämäkeen. Kolme kilometriä on matkaa 
suuntaansa, oikein sopiva työmatka. 
 
Kansainvälisessä seurakunnassa menimme mukaan rukousryhmään, joka 
kokoontuu kerran kuussa. Aiheita kerätään viikoittain ja niiden puolesta 
rukoillaan säännöllisesti jumalanpalveluksissa ja muutenkin. 
 
Suomalaisessa seurakunnassa vietettiin laskiaissunnuntaita 
jumalanpalveluksen, hernekeiton ja laskiaispullien merkeissä. Pidimme myös 
postitustalkoot, jossa pakkasimme 350 kirjettä ja Sinitaivas-lehteä kuoriin. 
 
Toimistollamme käy paljon kansainvälisiä vieraita. Juuri äsken TWR:n 
saksalaisen yhteistyökumppanin ERF:n varainhankintapäällikkö käväisi, 
iranilainen farsinkielisten ohjelmien käsikirjoittaja oli mediakoulutuksessa ja 
Unkarin partnerin edustaja kävi neuvotteluissa. 
 
Tulevia tapahtumia 
 
Muutaman viikon kuluttua on taas vuotuinen TWR:n yhteistyökumppaneiden 
konferenssi, joka kokoaa parisataa partnereiden edustajaa Bratislavaan. 
Toivoa naisille/Hanna-työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks tulee jo 
edellisviikolla tänne Wieniin ja osallistuu myös konferenssiin. Teknisellä 
osastolla on pääsalissa yleisesitys työstä ja viisi ’corneria’, joissa kerrotaan 
tarkemmin eri osa-alueista. Jarilla on workshop projektinhallintaa sivuavista 
asioista. 
 
Huhtikuun alussa Sansan visiomatkaryhmä tulee tutustumaan TWR:n työhön 
Wienissä ja Bratislavassa, jossa meillä on myös toimisto. 
 
Pian visiomatkan jälkeen lähdemme Kroatiaan Ruotsin Hanna-koordinaattorin 
Magganin kanssa. TWR:n ruotsalainen yhteistyökumppani Norea tukee 
Kroatian Toivoa naisille/Hanna-työtä. Matkan tarkoitus on tutustua ja  
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 vahvistaa työtä sekä osallistua tilaisuuksiin. 
 
Toukokuun alussa meillä on Sansan lähettienkokous täällä Wienissä. 
Löysimme ’lähettiperheellemme’ kokouspaikan viihtyisästä perhehotellista 
viidentoista minuutin metromatkan päästä keskustasta. 
 
Itä-Eurooppa 
 
Viime viikolla Romanian uusi Toivoa naisille/Hanna-työn koordinaattori 
Dana oli Eevan Hanna-koulutuksessa. Oli mielenkiintoista kuulla hänen 
elämästään. Hän on kokenut radio-ohjelmien kirjoittaja ja tuottaja. On 
hienoa saada tällainen vankka ammattilainen ja syvällinen kristitty mukaan 
jatkamaan Romanian Toivoa naisille/Hanna-työtä.  
 
Olimme kolme päivää Bulgariassa Sofiassa tutustumassa TWR:n partnerin 
Studio 865:n toimintaan. Heidän johtajallaan Stoykolla on suomalainen 
vaimo Sari. Stoyko esitteli meille toimistoa ja studiota sekä kertoi heidän 
työstään. Seuraavana päivänä ajoimme Stoykon ja Sarin kanssa kolme 
tuntia Sofiasta pohjoiseen Romanian rajalle Tonavan varteen Lom-nimiseen 
kaupunkiin, jonka 25000 asukkaasta puolet on romaneja. Sen lähialueella 
on paljon melko eristäytyneitä romanikyliä. Eeva tapasi ryhmän, joka alkaa 
tuottaa Toivoa naisille -ohjelmia. Romanipastori Natchko ja vaimonsa 
Marushia kääntävät ja kontekstualisoivat ohjelmat. Marushia sekä 
romaniseurakunnan jäsen Sashka toimivat ohjelmissa juontajina. 

Natchko ja seurakunta tekevät arvokasta työtä romanikylissä 
osoittamalla heille Kristuksen rakkautta ja opettamalla 
kristillisiä arvoja. Heidän elinolosuhteensa ovat alle kaikkien 
normien. Romanien traditiot ja elämäntyyli on kuluttavaa ja 
täynnä uskomattomia tragedioita. Tytöt tulevat äideiksi 13-14-
vuotiaina ja perinteisiin kuuluvat edelleen vaimonryöstöt ja 
tyttärien myyminen vaimoiksi. Pastorin opetukset elannon 
hankkimiseksi laillisin keinoin eivät aina miellytä.  
Seurakunta tuo toivoa heidän elämäänsä. Pastori Natchko sai 
nuorena miehenä unessa kutsun Jumalalta tähän työhön, 
kouluttautui ja on tehnyt pitkäjänteisesti työtä romanien 
parissa 20 vuotta. 
 
Sinä olet tullut avukseni ja minä saan riemuita siipiesi 
suojassa. Ps 63:8 

 

Siunaavin terveisin,     Eeva ja Jari 
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