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Eevan polvileikkaus
Kiitos hyvästä huolenpidosta
matkoilla ja koko elämässä
Toimiston muutto ja kotitoimistojärjestelyt
Viisautta tuleviin työhaasteisiin
Tytärtemme Bean ja Tian
opiskelu, työt ja elämä
Bean ja Juhanan hääjärjestelyt
Sansan kirkkopyhä 18.2.

Vuodenvaihteen molemmin puolin
Tänä jouluna tyttäremme tulivat luoksemme Wieniin ja teimme lyhyen matkan Salzburgiin joulutoreja katsomaan. Vaikka kaupungissa oli paljon väkeä,
tunnelma oli silti mukava. Bea ja Tia tekivät Salzgammergutin kierroksen.
Alueella on järviä ja kauniita kyliä, esimerkiksi Hallstatt, jota on sanottu
maailman kauneimmaksi kyläksi.
Eevan polvi on ollut kipeänä jo usemman kuukauden, ja nyt se on magneettikuvattu. Kierukka on vahingoittunut ja tähystysleikkaus on 15. helmikuuta läheisessä Mödlingin sairaalassa. Polven kuntoutukseen hankimme kuntopyörän, josta on toivottavasti pitempääkin hyötyä.
Tyttäremme Bea menee Juhanansa kanssa naimisiin toukokuussa. Hääjärjestelyt ovat kovassa vauhdissa.
TWR Euroopan ja CAMENA-alueen kansallisten yhteistyökumppanien kokous
NPC maaliskuussa on taas lähestymässä, mikä tietää kiireitä saada tarvittavat
valmistelut tehtyä.
Naistyötä
Marraskuussa Pirkkalan Toivoa naisille –konferenssin jälkeen Eeva lähti Peggy
Banksin ja sisarensa Liisan kanssa Ruotsiin, jossa paikallinen Toivoa naisille –
koordinaattori Maggan Johansson tutustutti heitä eri työmuotoihin Tukholmassa ja Malmössä. He tapasivat muun muassa pastori Annahita Parsanin,
joka tekee arvokasta työtä iranilaisten parissa. Hänellä on rankka historia
muslimista kristityksi päätyen lopulta Ruotsiin pastoriksi.
Eevaa on työllistänyt syyskuun Toivoa naisille –konferenssi Bratislavassa, joten matkojen suhteen rauhallisempi alkuvuosi on ollut hyvä. Konferenssiin
tulee Toivoa naisille –koordinaattoreita ja tiimejä Euroopan, Lähi-Idän, Pohjois-Afrikan ja Keski-Aasian alueilta.
Ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreille tarkoitettu Kätketyt aarteet –audiodraama on työn alla eri kielille. Bulgarian- ja unkarinkieliset versiot valmistuivat ennen joulua. Tšekin- ja venäjänkieliset tuotannot ovat
työn alla. Niitä on tarkoitus jakaa MP3-soittimilla, mutta laitteiden saamisessa on ollut suuria ongelmia. Sansa on tukenut taloudellisesti tätä työtä.
Myynnissä on ollut muun muassa lakupaketteja ja design-heijastimia.

Annahita ja Maggan

MAP Summit toimistollamme

Mediakehitystä

Kotisali

Bathijat

Mobiilisovellus testissä

Marraskuussa oli toimistollamme MAP Summit-kokous, jossa MAP Global Media-palvelualustan ’asiantuntijaneuvosto’ kokoontui päivittämään strategiaa. Siihen kuuluu alan asiantuntijoita, suurin osa TWR:n ulkopuolelta.
Tarkoitus on auttaa kristillisiä organisaatioita hallinnoimaan sisältöään, asia
on siis yhteinen.
Tämän lisäksi on panostettu pilvipalveluiden kehittämiseen, jolloin myös
organisaatioiden sisällön säilytys tulee helpommaksi ja turvallisemmaksi.
Uusi mobiilisovellus on myös valmistumassa, jonka jälkeen alkaa sen muokkaaminen eri organisaatioiden tarpeisiin. Sovellus on yhteensopiva MAP
alustan kanssa, mikä tekee siitä monipuolisen sisällön hallinnan kannalta.
Mitä tahansa sisältöä mistä tahansa lähteestä. Aikataulutettuna tai staattisena. MAPin avulla eri organisaatiot voivat halutessaan jakaa keskenään sisältöjään, videota, puhetta, tekstiä.
Palautetta Turkista
Turkin kristityt pyytävät rukoilemaan puolestaan. He ovat jatkuvan uhkailun ja painostuksen kohteena. Islamin radikaali suuntaus vahvistuu. Helmikuun alussa Itä-Turkissa katolisen kirkon puutarhaan oli asetettu kotitekoinen pommi, joka kuitenkin jäi suutariksi. Media hyökkää kristittyjä vastaan,
mikä taas aiheuttaa tällaisia väkivaltaisia toimia. Joulukuussa protestanttisen kirkon pastori sai tappouhkauksia läntisessä Turkissa.
Rukoillaan kirkkojen johtajille rohkeutta ja viisautta toimia oikein. Pyydetään myös TWR:n partnerin henkilökunnalle varjelusta ja viisautta näinä
vaikeina aikoina ja että valo voisi jatkaa loistamista pimeydessä.
Muuta

Ajankohtainen video:
Ei enää uhri
Uudet nettisivut:

Olemme tutustuneet Wienissä Heli ja Sham Bathijaan, joiden kanssa historiamme ovat melkein kohdannut aikaisemminkin Afrikassa. Heli oli käynnistämässä Suomen Lähetysseuran terveysprojektia Senegalissa ennen kuin me
olimme siellä, Eeva suomalaisella koululla ja Jari kaivotyössä. Heli ja Sham
tekivät sittemmin pitkät urat YK:ssa. Nyt he ovat muuttaneet Wieniin ainakin vuodeksi.
TWR:n pääkonttorilla Pohjois-Carolinan Caryssa oli tulipalo, joka aiheutti
isot remontit ja evakon monille osastoille. Henkilövahingoilta vältyttiin.
”Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota;
jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta.” Jes. 43:1-2
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