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Blogimme

Matkoja ja muuttovalmisteluja
Alla on linkki matkastamme Bulgariaan. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvaa
tai skannaamalla QR-koodi puhelimellasi (käännä sitten vaaka-asentoon):

Kuluvasta vuodesta on tulossa siinä mielessä erilainen, että olemme yli puolet vuodesta Suomessa kotimaan jaksolla. Pituuden sanelevat Suomen sosiaaliturvaviranomaiset, joiden mukaan ulkomailla saa asua maksimissaan viisi
vuotta niin, että sosiaaliturva säilyy Suomessa. Muuten se pitäisi siirtää paikallisen turvan piiriin.
Lähtövalmisteluja

Rukousaiheeksi:
•
•
•
•
•

Muutto ja siihen liittyvät
asiat
Joustavaa jatkoa Jarin tiimin
työlle
Nuorempia ikäluokkia mukaan
medialähetystyöhön
Kiitos Jarin Antti-isän toipumisesta lonkkaleikkauksesta
Kiitos kaikesta hyvästä huolenpidosta

Olemme aloitelleet valmistelut muuttoa varten. Asuntomme on irtisanottu
huhtikuun alusta lähtien. Kaikki sopimukset, kuten sähkö, vesi, kaasu, internet ja TV on lakkautettava hyvissä ajoin. Operaattoreilla saattaa olla joskus
aika kimurantit irtisanomissäännöt. Esimerkiksi internet-operaattorimme
edellyttää, että sopimus on irtisanottava helmikuussa, että se loppuisi huhtikuun alkuun mennessä. Ennen edellistä kotimaan jaksoamme eräs operaattori edellytti, että sopimus pitää irtisanoa kahden viikon aikaikkunassa ja
seuraava mahdollisuus olisi vasta vuoden päästä. Emme huomanneet sitä ja
oli kovan taistelun takana saada sopimus lakkautettua.
Pakkaamme huonekalumme ja muut kotitaloustarvikkeet ja varastoimme ne
johonkin varastohotelliin poissaolomme ajaksi. Onneksi toimistopäällikkömme Christine on vielä töissä TWR:llä, hän on korvaamaton apu monissa
järjestelyissä. Hän on todella tehokas ja tuntee paikalliset käytännöt.
Haluaisimme löytää uuden asunnon lähempää Wienin keskustaa. On hankala
tietää mitä pitää ja mitä jättää, kun ei tiedä edes uuden asunnon kokoa.

Muuttojärjestelyjä Christinen kanssa

TWR-tapaaminen

Uutisia

Plovdiv Bulgaria
Eeva Serbiassa

Serbiassa TWR:n kumppanina on Ikonos Serbia. Eeva on tavannut Ikonoksen johtajan Draskon ja hänen asistenttinsa Biljanan muutamia kertoja
TWR:n yhteistyökokouksessa Bratislavassa. He ovat halunneet aloittaa
Toivoa naisille -työn Serbiassa. Eeva vieraili tammikuussa Belgradissa. Biljana oli kutsunut koolle seurakuntien aktiiveja ja Eeva kertoi heille Toivoa naisille -työstä. He innostuivat asiasta. Rukouskalenterin kääntäjäkin
löytyi helposti ja maaliskuussa serbialaiset liittyvät Toivoa naisille -työn
maailmanlaajuiseen rukousverkostoon.
Kävimme tammikuun loppupuolella yhdessä Bulgariassa. Jari kuvasi Eevan
tapaamisia romanien sekä Kätketyt aarteet -yhteistyöjärjestön kanssa.
Videot löytyvät tämän kirjeen linkeistä.
Jarin tiimi on muutosten edessä. TWR on päättänyt keskittyä edelleen
pääasiassa radioon, joten digitaalisen median kehitykseen ei panosteta
niin kuin toivoisimme. Rukoilemme viisautta ja johdatusta tuleviin ratkaisuihin sekä kehitystyön saumatonta jatkumista.
Teimme joulumatkan Israeliin tytärtemme ja vävymme kanssa. Oli hieno
matka, kävimme Eilatissa, Jerusalemissa ja Tel-Avivissa, joista jokainen
on omanlaisensa. Sen verran oli työasioita, että Eeva vei Tel-Avivissa Kätketyt aarteet -MP3 -soittimia eräälle järjestölle, joka tekee työtä prostituoitujen parissa. Vierailimme järjestön edustajan kanssa muutamassa
bordellissa Punaisten lyhtyjen alueella.
Seurakuntavierailuja tulevalla kotimaan jaksolla
Tällä hetkellä meillä on tiedossa seuraavat vierailut seurakunnissa:

MP3 -soittimia Tel-Aviviin
Ajankohtainen video:
Danka-kristitty romaninainen Bulgariasta

4.-5.5. Pirkkala ja Tampere; 25.-26.5. Medialähetyspäivät Korso
7.-9.6. ELY:n kesäpäivät Tampere; 19.6. Harjavalta
26.-28.8. Sansan työntekijäpäivät; 1.-3.9. Leppävaara Espoo
15.9. Kalajärvi Espoo; 4.-6.10. Nokia, Toivoa naisille -leiri
12.10. Mikkeli

”Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta
Herralle, hän pitää minusta huolen.” Psalmi 13:6

Teitä kaikkia siunaten,

Eeva & Jari
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