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Kotitoimisto 
 
Tätä kirjoitettaessa olemme siirtämässä toimistoa kotiimme. Paljon ei itse 
asiassa ole siirrettävää, pieni kirjahylly, Jarin seisomapöytä, joitakin kasveja 
ja mappeja. Suurin asia on kuitenkin se miten uudet työprosessit lähtevät 
käyntiin ja mitä ne yleensä ovat. Työ- ja vapaa-aika olisi saatava jotenkin 
erilleen. Työrutiinit olisi hyvä saada vaihteleviksi, joskus mahdollisesti työs-
kentelemme kahviloissa, joskus kirjastossa, puistossa. Joskus ehkä jopa Kyp-
roksella jonkin aikaa, kuka tietää. Työmatkoja on luvassa useita loppuvuo-
deksi, sekin hiukan tuo vaihtelua kotitoimistorutiineihin. 
Wienin toimiston sulkeminen ja uuden avaaminen Kyproksella on ollut val-
tava urakka. Kun nelikerroksinen toimistorakennus tyhjennetään ja tavaroita 
siirretään useaan eri maahan, se vaatii hyvää suunnittelua ja lupia eri viran-
omaisilta, ja tietenkin paljon kärsivällisyyttä. Jos ajattelee koko tätä muut-
toprosessia, niin meillä varmaan muuttuu loppujen lopuksi aika vähän verrat-
tuna suurimpaan osaan työkavereita.  
 
Kesäloma Suomessa 
 
Vietimme kolmen viikon kesälomamme Suomessa, näistä kaksi viikkoa mökillä 
Vehmersalmella. Eevan äiti Ulla vietti 95-vuotissyntymäpäiviään Kuopiossa 
heinäkuun alussa. Hän oli kutsunut lapsensa perheineen juhlalounaalle. Oli 
mukava tavata sukua siellä ja Jarin sukulaisia pääkaupunkiseudulla. 
Nautimme kauniista kesästä saunoen, uiden ja askaroiden. Lomamme jäi ta-
vallista lyhyemmäksi toimiston muuton takia. 
 
Toivoa naisille -konferenssi Bratislavassa 
 
Syyskuussa noin 60 eri maiden Toivoa naisille -työn vastuuhenkilöä Euroo-
pasta ja CAMENA-alueelta (Keski-Aasia, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka) kokoontuu 
yhteiseen konferenssiin Slovakian pääkaupunkiin Bratislavaan. Suomesta tu-
lee vahvistettu Toivoa naisille -tiimi. Kokousta on suunniteltu jo yli vuoden 
ajan. Eeva on ollut toisena vetäjänä suunnittelutiimissä. Ohjelmassa tulee 
olemaan luentoja, työpajoja ja koulutusta. Tärkeässä osassa on myös verkos-
toituminen ja tietysti rukous, joka on Toivoa naisille -työn ydin. Jari on mu-
kana auttamassa teknisissä asioissa. Useat osallistujat tarvitsevat viisumin 
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 päästäkseen maahan, samoin lentolippujen hankinta on ollut joissain ta-
pauksissa hankalaa. Viisumien saaminen ei ole itsestään selvää tietyistä 
maista saapuville. 
 
Jarin työt 
 
Tekninen osasto käy läpi suuria muutoksia vastuiden siirtyessä uusille ihmi-
sille Kyproksella. Jari on työskennellyt tähän asti suurimmaksi osaksi MAP-
palvelualustaan liittyvien asioiden parissa ja näin toivon mukaan tapahtuu 
jatkossakin. Tämä työ irtaantuu teknisen osaston toiminnoista, mutta Ja-
rilla on todennäköisesti ainakin jonkin aikaa joitain tehtäviä sielläkin. 
MAPin ajatuksena on, että kristillisille toimijoille tarjotaan mahdollisuus 
helposti hallinnoida omia ohjelmiaan ja sisältöään muutenkin. He voivat 
tallentaa tuottamansa sisällön omaan pilvipalveluunsa ja sieltä ohjata vide-
onsa, audionsa, tekstin tai muun tyyppisen sisällön omille nettisivuilleen, 
mobiililaitteisiin tai muualle. Meillä on mobiilisovellus, joka on helppo muo-
kata muiden organisaatioiden tarpeisiin. Samoin meillä on juuri valmistunut 
MAP-lisäosa, jolla voi ohjata sisältöään WordPress -nettisivuille. 
Hienoa asiassa on sekin, että kirkot ja järjestöt voivat halutessaan jakaa 
omaa tuotantoaan ja käyttää muiden sisältöä, mikäli omistaja sallii. Näin 
voidaan minimoida päällekkäistä tekemistä ja säästää kristillisten toimijoi-
den resursseja. 
Jari on tehnyt MAPin uusia WordPress -nettisivuja, jotka toivon mukaan saa-
daan auki pikapuoliin. 
Käytännön töitä on myös riittänyt, kun toimistoa on saatettu luovutuskun-
toon. Studiomme oli ’box in box’ eli irti rakennuksen rungosta, joten purku 
ja huoneen ennallistaminen oli melkoinen urakka. Kaiken kaikkiaan muutto 
on vaatinut paljon venymistä, varsinkin kun normaalit työtkin on hoidet-
tava.  
 
Muuta 
 
Pari viikkoa sitten vietettiin työkavereidemme Lucaksen ja Miian häitä. Lu-
caksen isä vihki ja tilaisuus oli samassa kirkossa, jossa kansainvälinen seura-
kuntamme kokoontuu Wienin keskustassa. Useita Miian sukulaisia ja ystäviä 
Suomesta oli paikalla, samoin Lucakselta Brasiliasta ja Yhdysvalloista. Pari 
lähti häämatkalle Armeniaan ja Georgiaan, ja kuun lopussa he muuttavat 
Kyprokselle. 
 
”Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, 
meidän apumme.” Psalmi 68:20 
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