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Kiitämme perheemme yhteisestä ajasta jouluna



Kiitämme englanninkielisten
Hidden Treasures- ohjelmien
onnistuneista nauhoituksista



Kiitämme romaniankielisten
Hidden Treasures- ohjelmien
rahoituksen ja tuotannon järjestymisestä



Siunausta Eevan Portugalin ja
Espanjan matkoille



Viisautta Media Access Pointmediapalvelualustan ja sovellusten kehitystyöhön



Kiitämme hyvästä lomasta



Pyydämme varjelusta tyttäremme Tian opiskeluille Sloveniassa



Viisautta sekä TWR:n että
Sansan budjettineuvotteluilleDirk Müller ja Lucas da Silva

Vuodenvaihde rauhallisesti
Vietimme joulua Wienissä ja saimme olla yhdessä koko perheen voimin, sillä molemmat tyttäremme saappuivat luoksemme jouluaattona
– Bea Helsingistä ja Tia Mariborista Sloveniasta. Joulupäivänä juhlimme Tian syntymäpäivää. Ennen uutta vuotta kävimme myös muutaman päivän matkalla Prahassa. Matka sujui mukavasti junalla.
Hanna-työn uutisia
Heti vuodenvaihteen jälkeen palattuamme työhön Eeva alkoi kerätä
tietoja pakolaisnaisten tilanteesta Euroopassa. Niin kuin viime kirjeessä kerroimme TWR ja Hanna-työ suunnittelevat älypuhelinsovellusta pakolaisille. Tässä työssä on luonnollisesti monenlaisia vaiheita. Ensi viikolla toimistomme väkeen liittyy Lucas da Silva, joka
tulee koordinoimaan pakolaishanketta. Hän aloitti työnsä jo viime
kesänä TWR:n työharjoittelijana ja palaa nyt ainakin puoleksitoista
vuodeksi joukkoomme.
Viime kirjeessä jätimme rukousaiheeksi ihmiskaupan ja seksuaalisen
hyväksikäytön uhreille suunnatun Kätketyt aarteet (Hidden Treasures) –ohjelman romaniankielisen version tuottamisen. Englanninkielisen käsikirjoituksen käännöstyö romaniaksi on aloitettu. Yhteistyökumppanimme TWR Romania on lupautunut tuottamaan ohjelman ja
varatkin tuotantoon on saatu lahjoituksena. Eevan esimies Jonathan
Griffiths antaa arvokasta taustatukea hankkeen koordinoimisessa.
Maaliskuun alussa Eeva matkustaa Portugaliin Hanna-työn tilaisuuteen. On mielenkiintoista saada tutustua Portugalin Naiset toivon
lähteellä –ohjelman tuottajiin, joihin Eeva on ollut tähän mennessä
yhteydessä sähköpostin ja skypen välityksellä. Lissabonin lähellä
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olevassa konferenssissa Eeva kertoo Euroopan Hanna-työn uutisia.
Vastaavanlainen konferenssi on huhtikuun alussa Espanjassa Madridissa, jonne Eeva myös matkustaa.

Englanninkielisten Hidden
Treasures-ohjelmien nauhoitus

Aiemmin teknisellä osastolla vapaaehtoisena toiminut Pilar Torres
aloitti ennen joulua Eevan assistenttina. Pilar on kotoisin Meksikosta, mutta on asunut jo monta vuotta perheineen Wienissä. Pilar, joka
on kahden pienen lapsen kotiäiti, tulee auttelemaan noin kerran viikossa muutamaksi tunniksi kerrallaan. Hänen tehtävään on nyt aluksi
kerätä tietoja naisten elämästä eri puolilla laajaa TWR:n aluettamme. Pilarin apu on suuri kiitosaihe.
Sovelluksia

Työpisteellä

TWR:n teknisellä osastolla viimeistellään mediapalvelualustaa ja toivomuksena on, että yhteistyökumppanit lähtisivät jatkossa kehittämään omia mobiilisovelluksiaan, joita sitten hallinnoidaan tämän
kautta. Siinä käsitellään sisällön informaatiota eli metadataa, itse
sisältö on TWR:n tai paikallisten tuottajien palvelimilla. Näin uudet
ideat ja työkalut saadaan kaikkien hyväksi, kuitenkin kunkin organisaation toivomalla tavalla. Tähän asti on muunneltu TWR:n White
Label-mobiilisovellusta partnereiden käyttöön. Muun muassa KeskiAasiaan, Romaniaan ja Pohjois-Afrikkaan on muokattu sovelluksia
tarjoamaan sisältöä paikallisilla kielillä. Useita sovelluksia on työn
alla, myös yhteinen projekti Sansan kanssa. Ne julkaistaan nyt
Android-käyttöjärjestelmälle, myöhemmin ehkä muillekin.
Sansan tavoite täyttyi

Sovelluskehitystä

Sansalla oli tavoitteena saada evankeliumi kahden miljardin ihmisen
ulottuville vuoden 2015 loppuun mennessä. Eli niillä alueilla, joilla
Sansa tekee työtä tai tukee ohjelmien tuotantoa/lähetystä, asuu kaksi miljardia ihmistä. Jumala siunasi työtä ja antoi tavoitteen toteutua.
Vuoden 2016 teema on ’Kohti toivoa’, jolla halutaan muistaa ja tukea
vainottuja kristittyjä. Monissa maissa kristityt joutuvat kärsimään
uskonsa tähden, näin esimerkiksi Keski-Aasiassa, jossa TWR tekee
työtä.
Siunattua alkanutta vuotta,

Eeva ja Jari

Jos haluat tukea
Vähäsarjojen työtä:
Keski-Uudenmaan OP
FI 37 5062 0320 0320 18
Viite: 4444 10065
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Sansan videoita:
https://www.youtube.com/u
ser/sansatv
TWR:n videoita:
https://www.twr.org/mediaresources/videos
Sansan uudistuneet nettisivut:
http://sansa.fi/

Kaarlen silta Prahassa – myös työn alla oleva mobiilisovellus
pakolaisille on nimeltään ’Bridge’ (Silta)
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