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Toivoa naisille ja muillekin 
 
Hanna-työn uusi nimihän on Toivoa naisille, mikä kuvaa paremmin sitä mistä 
on kyse. Parempi siis niille, jotka eivät ole aikaisemmin kuulleet työstä. 
Asian parissa työskennelleille nimimuutos on saattanut olla vaikeakin, koska 
parissa kymmenessä vuodessa vanha nimi on tullut rakkaaksi. Uusi nimi 
nivoutuu myös paremmin TWR:n toimintaan, sanotaanhan jo sivun 
vasemmassa reunassa olevassa TWR:n logossakin ’Toivoa maailmalle’. 
Mitä tuo toivo sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, mikä puuttuu suurimmalta 
osalta maailman ihmisiä. Se tarkoittaa merkityksen löytämistä elämään. 
Evankeliumi ja Raamattu kertovat millainen ihminen on. Ja myös sen miten 
tällainen ihminen voi löytää tien läpi elämän haasteiden ja pidemmällekin. 
Maailman tuska on jakautunut ihmisen kokoisiksi ’puroiksi’. Miten tavoittaa 
ne reilusti yli puolet näistä maailman ’puroista’, jotka eivät ole olleet 
evankeliumin vaikutuspiirissä? Sansalla ja TWR:llä on tähän tehokas vastaus: 
median avulla. 
Tämän kuukauden Toivoa naisille -rukouskalenterissa on rukous äitien 
puolesta ja yhden median tavoittaman äidin palaute: Jumala, kiitämme 
äideistä, jotka jakavat Sinun rakkauttasi lapsilleen. Nellien aviomies jätti 
hänet toisen naisen takia, kun Nellie oli kahdeksannella kuulla raskaana. 
Hän kuuntelee Filippiineillä ilokonkielistä Toivoa naisille -radio-ohjelmaa. 
Nellie kertoo: “Ohjelmanne ovat tuoneet minulle toivoa ja rohkeutta mennä 
eteenpäin. Ilman tätä ohjelmaa en tiedä, mitä minulle olisi tapahtunut. 
Myös rohkaisevat tekstiviestinne auttavat minua paljon. Lähetän viestit 
lapsillenikin, joille jaan myös rukouskalenterit. Haluan, että he pääsevät 
lähemmäksi Jumalaa.” 
 
Työmatkoja 
 
Eevalla oli ilo käydä työmatkalla Keski-Aasiassa tapaamassa alueen Toivoa 
naisille -tiimejä. Hän matkusti sinne TWR:n alueesta vastaavien ihmisten 
kanssa. Samoin mukana oli Saksan ERF:n ulkomaisesta työstä vastaava 
henkilö. He olivat Kazakstanissa ja muiden maiden tiimit tulivat sinne. 
Naisten asema on todella surkea Keski-Aasiassa. Kertomuksissa toistuivat 
jatkuvasti kristittyjen kokema pahoinpitely, suvusta karkottaminen ja jopa 
hengenvaara. Työtä alueella on tehtävä hyvin matalalla profiililla.  

Peggyllä oli useita tapaamisia Suomessa 

 

Kazakstanin pääkaupunki Astana 

https://sites.google.com/view/0b7htkfee9ybirkj4auxnyjyxuee/blogi
https://sites.google.com/view/0b7htkfee9ybirkj4auxnyjyxuee/blogi


 Maan pääkaupunki Astana on rakennettu parikymmentä vuotta sitten lähes 
kerralla valmiiksi. Pääsuunnittelijana oli japanilainen arkkitehti ja monet 
maailman kuuluisat arkkitehdit ottivat osaa suunnitteluun. 
Toivoa naisille-työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks ja Eeva olivat 
muutaman päivän Norjan Stavangerissa tapaamassa paikallisia naisia ja 
kertomassa työstä. Sieltä he lensivät Suomeen, jossa heillä oli kiireinen 
viikko monine tapaamisineen ja esityksineen. Viikko huipentui Uskomaton 
nainen -konferenssiin Pirkkalassa, jossa oli koolla 270 naista ja joitain 
miehiäkin. Jarikin pääsi mukaan konferenssiin. Se oli todella hieno 
tapahtuma ja kommentit olivat kiittäviä. Siellä julkaistiin myös uudet 
toivoanaisille.fi -nettisivut, joilta löytyy kuvia konferenssista. Sen jälkeen 
oli vielä Sansan isännöimä Tuomasmessu, jossa Peggy Banks saarnasi ja 
Sansan toiminnanjohtaja Juha Auvinen oli liturgina. Suomesta Peggy ja Eeva 
jatkoivat Ruotsiin. 
 
Tekniikkaa 
 
Teknisellä osastolla on testailtu uutta työkalua, jolla olisi tarkoitus 
nopeuttaa työnkulkua kehitystyössä. Kehittäjät, testaajat ja projektointi 
pystyvät kommunikoimaan tehokkaammin. Alussa näytti, että ohjelmisto ei 
täysin sovellu tarkoituksiimme, mutta yritämme muokata siitä toimivan. 
Eräällä lähetinasemista on testattu laitetta, joka helpottaa livelähetyksen 
lisäämisen ohjelmavirtaan kohtuullisella vaivalla. Normaalisti ohjelmat 
lähetetään satelliittilinkeillä asemien tietokoneille hyvissä ajoin ennen kuin 
ne lähetetään ulos. 
 
Muuta 
 
Jari on aloittanut sulkapallon pelaamisen ruotsalaisen työkaverimme Larsin 
kanssa. Hyvää ja nopeatempoista liikuntaa. 
Jarin molemmat veljet vaimoineen kävivät muutaman päivän matkalla 
luonamme. Vierailimme Wienin keskustan lisäksi Schönbrunnissa ja 
Wachaun laaksossa Tonavan kauniissa maisemissa. Tuomo-veli täytti matkan 
aikana sopivasti 50 vuotta, joten ostimme hänelle tietenkin aidot 
Lederhosenit eli nahkahousut syntymäpäivälahjaksi. 
Tyttäremme Tia lauloi aikoinaan kuusi vuotta Espoon 
tuomiokirkkoseurakunnan nuorisokuoro Exoduksessa. Nyt oli aika pitää 20-
vuotisjuhlakonsertti, jossa lauloivat entiset kuorolaiset. Hieno kokemus. 
Blogistamme voit katsoa hienon version Finlandiasta. 
 
”Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun 

väkeni ja voimani, hän pelasti minut.” Jes 12:2       Eeva & Jari           
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