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Toisen työkauden päätös
Alla on linkki videoon, jossa on tapahtumia viimeisten kahden kuukauden
ajalta. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sitten puhelin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan):

Helmi- ja maaliskuu koostuivat normaalien töiden lisäksi pääasiassa muuton
valmisteluista. Lisäksi Eevalla oli parin viikon työmatka maaliskuussa.
Blogimme

Rukousaiheeksi:
•
•
•
•
•

Joustavaa jatkoa Jarin tiimin
työlle
Nuorempia ikäluokkia mukaan
medialähetystyöhön
Kiitos muuton ja siihen liittyvien asioiden onnistumisesta
Kiitos Peggyn ja Eevan matkojen siunauksesta ja varjeluksesta
Kiitos kaikesta hyvästä huolenpidosta

Pakkaaminen käynnissä

Muutto
Kuten aina, muutto oli aikamoinen ponnistus. Meillä siihen kuului tavaroiden
pakkaaminen, niiden siirtäminen varastohotelliin odottamaan syksyä ja
asuntoa uudesta paikasta lähempää Wienin keskustaa, siivous ja virallinen
luovutus omistajalle asiaan kuuluvine tarkastuksineen. Lisäksi tietysti kaikkien sopimusten irtisanominen ja postin ohjaaminen uuteen osoitteeseen
kuului asiaan. Joitain asioita kuitenkin säilytimme, kuten paikalliset puhelinliittymät, tilin pankissa, sähköiset sosiaaliturvakortit eli e-cardit.
Viimeiset päivät asuimme viehättävässä pensionaatissa kylällämme. TWR:n
vieraat majoitettiin usein sinne, joten sen omistaja oli tuttu ja piti meistä
hyvää huolta. Tukevan aamupalan turvin jaksoimme hyvin pakkailla.
Lähtöpäivämme oli kiireinen. Aamulla työtoverimme Christine haki meidät
ja matkalaukkumme majapaikastamme. Sieltä menimme asunnolle viimeistelemään ja hakemaan viimeisiä tavaroita. Sen jälkeen meillä oli jäähyväislounas työtovereidemme kanssa. Se oli myös Christinen eläkkeelle jäämisen
juhlalounas. Kun palaamme syksyllä, niin asiat ovat taas erilaiset. Jotkut
ovat lähteneet Kyprokselle, jotkut jääneet eläkkeelle, toiset pois TWR:stä.
Lounaan jälkeen oli asunnon luovutustarkastus. Itävallassa on tapana, että

Jäähyväislounas

asunto on tyhjä, ilman komeroita ja muita. Me olimme rakentaneet makuuhuoneeseen koko seinän mittaisen kaapiston. Jännitimme loppuun asti
pitäisikö se vielä purkaa ja viedä pois. Onneksi ei kuitenkaan. Sieltä lähdimme suoraan lentokentälle. Kiitollinen ja haikea mieli jäi.
Eevan matka Turkkiin, Ukrainaan ja Romaniaan

Naisvankilassa Romaniassa

Maaliskuussa Eeva teki yhdessä Toivoa naisille -työn kansainvälisen johtajan Peggy Banksin kanssa matkan Turkkiin, Ukrainaan ja Romaniaan. Jokaisessa maassa he tapasivat kansalliset Toivoa naisille -tiimit, jotka olivat järjestäneet naisten konferensseja ja kokouksia mm. kristillisten ihmiskaupan vastaisten järjestöjen kanssa. Matka oli hyvin antoisa.
Muutoksia Jarin työympäristössä

Naiset matkalla Ukrainassa

TWR panostaa edelleen radioon ja vain rajoitetusti digitaaliseen mediaan. Tästä syystä digitaalisen median kehitys Euroopassa lopetettiin. Näin
ollen kolmihenkinen tiimi, jossa Jari on mukana, joutuu punnitsemaan
missä ja miten työ jatkuu. On hyvin mahdollista, että tiimi jatkaa jossain
toisessa organisaatiossa. Itse asiassa eräs kansainvälinen kristillinen lähetysjärjestö on osoittanut suurta mielenkiintoa tätä työtä kohtaan ja neuvotteluja on jo käyty asian tiimoilta. Tämä on Jarin kannalta tärkeä esirukousaihe.
Kotimatka Malmön kautta

Anders saarnaa

Ajankohtainen video:
Lähetysaika

Ruotsin Toivoa naisille -koordinaattori Maggan ja miehensä Anders kävivät muutama viikko sitten luonamme ja nyt Suomeen palatessamme pysähdyimme heidän luonaan Malmössä. Anders on aikaisemmin toiminut
kirkkoherrana pienemmällä paikkakunnalla Skånessa, mutta kaksi vuotta
sitten he muuttivat Malmöhön tekemään tavoittavaa työtä seurakunnassa, jossa toiminta oli lähes kuollutta. He kutsuvat katujen ihmisiä
kirkkoon ja monet ovatkin vastanneet kutsuun. Tukholman Pyhän Klaran
seurakunnassa vastaavasta työstä on sellaisia kokemuksia, että kun köyhät ja kurjat tulevat kirkkoon, myös keskiluokkaiset ihmiset tulevat mukaan.
Jumala lupaa: ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jeremia 29:11
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