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Toivoa ja tekniikkaa
Alkusyksyn aikana on taas ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Tyttäremme Tia
kävi syyskuun alussa luonamme ennen opiskelujen alkua. Hän tuli ystävänsä
luota Puolasta Berliinin kautta bussilla 15 tuntia. Teimme visiitin Bratislavaan, jossa osuimme keskelle kansallispäivän juhlallisuuksia komeine ilotulituksineen. Jarin sisko Sarianna miehensä Antonin ja tyttärensä Sharonin
kanssa poikkesivat automatkallaan Italiaan.
Toivoa naisille

Blogimme

Rukousaiheeksi:
•
•
•
•
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•
•

Eevan matka Keski-Aasiaan
Kiitos hyvästä huolenpidosta
matkoilla ja koko elämässä
Johdatusta uuden asuinpaikan
valinnassa
Toimiston muutto
Viisautta tuleviin työhaasteisiin
Tytärtemme Bean ja Tian
opiskelu ja elämä
Eevan kipeytynyt polvi

Eeva on matkustellut paljon tapaamassa Toivoa naisille-koordinaattoreita ja
kertomassa työstä. Syyskuun alkupuolella hän lensi Färsaarille työtoverimme
Frankin ja Tanskan Toivoa naisille-koordinaattorin Anetten kanssa. Färsaaret
on karu, mutta tunnelma ja ihmiset siellä ovat aivan vertaansa vailla. Eeva
kertoi työstä monissa eri tilaisuuksissa, joista suurimmassa oli 260 naista monelta eri saarelta. Miehet kokkailivat keittiössä herkkuja osanottajille. Sieltä
löytyi myös henkilö kääntämään rukouskalenteria fääriksi. Vieraiden isäntäväki toimittaa meren antimia myös Kremliin ja Tanskan kuningattarelle.
Toivoa naisille-työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks tuli Wieniin muutamaksi päiväksi, jonka jälkeen hän ja Eeva lähtivät Tanskaan ja Albaniaan kertomaan työstä maailman hädänalaisten naisten auttamiseksi sekä tapaamaan
koordinaattoreita. Tanskassa he lensivät Bornholmin saarelle. Mukana oli
myös TWR:n Tanskan yhteistyökumppanin Norean johtaja Ole, joka toimi
tulkkina.
Tanskasta matka jatkui Tiranaan Albaniaan, jossa vieraat yöpyivät kristillisessä keskuksessa, jossa on myös ravintola ja kristillinen kirjakauppa. TWR
Albanian johtaja Ledi, joka on myös Toivoa naisille-koordinaattori, vei vieraita tapaamaan naisryhmiä eri puolilla aluetta. Maa on köyhä, mutta naisilta
löytyy uskomatonta energiaa selvitä arjen haasteista. Ledi on loistava organisaattori ja saa asioita eteenpäin.
Albaniasta Peggy jatkoi Dubaihin ja Intiaan, Eeva puolestaan Maltalle, jonne
Jarikin lähti mukaan. Myös TWR:n Saksan yhteistyökumppanin ERF:n kansainvälisten toimintojen johtaja Claudia tuli mukaan Maltan kokouksiin. Oli mielenkiintoista käydä saarella, sillä olihan se vielä aivan kalkkiviivoilla mukana
prosessissa TWR:n Wienin toimiston uudeksi sijaintipaikaksi. Kyproshan sitten

Färsaarilla live-lähetyksessä

Albaniassa, Ledi toinen vasemmalta

voitti sen kisan.
Tekniikkaa

Maltalla

Tšekin Lednicessä

Teknisellä osastolla palvelualusta MAPin kehitys jatkuu ja yhtenä osa-alueena on pilvipalvelujen liittäminen rajapintana tähän alustaan. MAPin eli
Media Access Pointin avulla sen käyttäjät eli esimerkiksi TWR:n yhteistyökumppanit ja muut kristilliset toimijat voivat hallita sisältöjään ja halutessaan jakaa niitä muille. Nettisivujen toimintojen, mobiilisovellusten ja muiden vastaavien sisällön hallinnointi halutulla tavalla helpottuu.
Myös uuden mobiilisovelluksen kehitys on käynnissä. Kuvassa näkyvä episodisivu on kehitysvaiheen näkymä eikä vastaa lopullista käyttäjän näkemää
sovellusikkunaa. Kun toivon mukaan perussovellus pian saadaan valmiiksi,
voidaan aloittaa sen mukauttaminen eri käyttäjäorganisaatioiden näköiseksi. Ajatus on se, että kohtuullisen pienellä vaivalla ja kustannuksilla
saadaan jo valmis sovellus muokattua eri yhteistyökumppanien tarpeisiin.
Toiveissa on, että kehitystyö jatkuu yhteistyönä. Kun jokin toimija kehittää
uuden ominaisuuden, se voidaan jakaa muillekin. Näin saadaan kustannuksia jaettua ja poistettua turhaa päällekkäistä tekemistä eli säästetään kristillisten organisaatioiden resursseja.
Välillä tuntuu turhauttavalta, kun asiat eivät etene niin nopeasti kuin haluttaisiin, mutta se vaan on vallitsevaa todellisuutta. Luotamme siihen, että
Jumalan valtakunnan työssä todella tärkeisiin asioihin löytyy resursseja ja
että ne toteutuvat. Uskomme, että MAP on eräs näistä ’valtakunnan työkaluista’.
Muuta
Meillä oli toimistolla ’Productivity Ninja’-koulutusta. Hassu nimi, mutta
ideana on vähentää haittaavia elementtejä työrutiineissa.
Kävimme OM:n lähettien Onnin ja Päivin kanssa Tšekin Lednicessä, jonka
linna ja puisto ovat UNESCOn maailmanperintökohde. Hieno paikka.
Työkaverimme Karin meni naimisiin Andreaksensa kanssa Wienin fransiskaanikirkossa. Itävallan liittopresidentti Van der Bellen kunnioitti myös läsnäolollaan häätilaisuutta.

Sovelluskehitystä
Ajankohtainen video:
Uskomaton nainen-konferenssi Pirkkalassa 18.11.
-------------------------------Jos haluat tukea
Vähäsarjojen työtä:
Keski-Uudenmaan OP
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Viite: 4444 10065
--------------------------------

Kazakstan –
kuka kertoisi heille?
Tue kazakinkielistä Toivoa
naisille -ohjelmaa
FI 37 5062 0320 0320 18
Viite: 2222 17105

Uusissa haasteissa voimme muistaa mitä Jumala sanoi Joosualle ennen hänen suurta tehtäväänsä: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu.
Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.’ Joosua 1:9
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