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Terveiset joulutorien maasta
Ajattelimme jatkossa aina tehdä kirjeen lisäksi videon, jossa kerromme arkisia asioita elämästämme, tällä kertaa työmatkaltamme Kyprokselle. Voit katsoa sen täältä klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodi puhelimellasi:

Rukousaiheeksi:

Taas eletään aikaa, jolloin Wienissä tupsahtelee joulutoreja monille aukioille. Suurin niistä on raatihuoneentori, joka avattiin jo marraskuun puolivälissä. Siellä on jopa luistinrata, joka kiemurtelee puistossa. Se avautui,
vaikka ilma oli vielä melko lämmin. Ja hyvin toimii.
TWR:n Wieniin jääneet entiset ja nykyiset työntekijät kokoontuvat säännöllisesti jakamaan kuulumisiaan. Meillä on monenlaisia elämäntilanteita, jotkut
tekevät edelleen TWR:n töitä, jotkut hakevat uusia töitä ja joillakin eläkeaika on lähellä.
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Työkavereiden uudet elämäntilanteet
Joustavaa jatkoa Jarin tiimin
työlle
Nuorempia ikäluokkia mukaan
medialähetystyöhön
Jarin Antti-isän lonkkamurtuman hoito ja paraneminen
Kiitos kaikesta hyvästä huolenpidosta

Raatihuoneen joulutori

Lokakuun jälkimmäisen puoliskon olimme Suomessa ja vierailimme seurakunnissa Helsingissä, Espoossa, Harjavallassa, Iisalmessa ja Kajaanissa. Oli hienoa tavata työmme tukijoita sekä osittain myös uusia tuttavuuksia. Osallistujat tuntuivat arvostavan mediatyötä ja sen tuomia mahdollisuuksia tavoittaa
myös vaikeasti tavoitettavia ihmisryhmiä eri puolilla maailmaa. Medialähetystyö käyttää monin tavoin hyväkseen uutta tekniikkaa evankeliumin välittämiseen ja ihmisten auttamiseen. Tästä syystä mediatyöllä voisi ajatella olevan hyvät mahdollisuudet herättää myös nuoremman sukupolven mielenkiinnon. Tuntuu kuitenkin, että tämä viesti ei ole löytänyt heitä. Viimeksi kotimaan jaksollamme vierailimme myös rippikouluryhmissä. Siellä tuntui olevan

TWR-tapaaminen

kovasti kiinnostusta medialähetystyötä kohtaan. Kuulimme esimerkiksi seuraavanlaisen kommentin: ’Hei, miksi meille ei ole ennen kerrottu tällaisesta
työstä?’ Meidän olisi siis hyvä panostaa enemmän työstä kertomiseen erilaisissa nuorten ja nuorten aikuisten tilaisuuksissa.
Eevan töitä

Seurakuntavierailut

Marraskuussa Eeva osallistui Bratislavassa TWR:n Palveleva johtajuus -koulutukseen. Koulutuksessa saatiin hengellistä opetusta ja opittiin uutta strategisesta johtamisesta. Joulukuun alussa TWR:n Euroopan tiimi piti kaksipäiväisen kokouksen Kyproksella TWR:n uudessa toimistossa. Tiimiin kuuluu
TWR Euroopan johtaja Dirk Müller, kolme Euroopan aluejohtajaa sekä Eeva
Toivoa naisille -työn edustajana. Samalla matkalla oli mahdollisuus käydä
tapaamassa suomalaista lähetystyöntekijää Pia Rendiciä ja viedä hänelle
Kätketyt aarteet ohjelman sisältäviä MP3-soittimia. Hän asuu perheineen
Kyproksella ja tekee ihmiskaupan vastaista työtä.
Jarin töitä

Palveleva johtajuus -koulutus

Tekninen tiimi

Jari on jatkanut edelleen samassa tiimissä, joka kehittää digitaalisia työkaluja kristillisten kirkkojen ja järjestöjen käyttöön. Niiden avulla organisaatiot voivat helpommin hallinnoida omia ohjelmiaan ja muuta sisältöään. Esimerkiksi pilvitallennuspaikasta vaikkapa älypuhelimeen, jonka toiminnon
taustalla on ohjelmistoalusta, jolla kaikkea tätä hallitaan. Kaikkien ei siis
tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan heille tarjotaan työkalut valmiina
pienin kustannuksin.
Hän on myös osallistunut TWR:n ja Sansan joidenkin nettisivujen kehitystöihin. Uusin on Toivoa naisille -työn Kätketyt aarteet -tuotannon sivut, joiden
avulla asiasta kiinnostuneet organisaatiot voivat kuunnella jaksot ja sitten
halutessaan ladata ne käyttöönsä. Kätketyt aarteet on nyt tuotettu kuudella kielellä. Sen avulla pyritään auttamaan prostituoituja heidän elämäntilanteissaan ja mahdollisesti saamaan heidät pois kaduilta.

Rauhallista Vapahtajan syntymäjuhlaa ja siunausta vuodelle 2019!

Ajankohtainen video:
Herzwerk-Sydäntehdas
Nettisivut:
toivoanaisille.fi
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