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Muutto uuteen asuntoon

Kolmas työkausi
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):

Lokakuun puolivälissä palasimme Itävaltaan. Olimme tehneet kohtuullisen
tarkan suunnitelman, miten saamme arjen taas rullaamaan normaalisti. Suomesta käsin oli varattu muuton ajaksi hotellihuone läheltä uutta asuntoamme. Samoin muuttofirma siirtämään tavaramme varastosta asuntoon.
Tämä oli kyllä iso apu, sillä asuntomme on viidennessä kerroksessa, eikä hissiä ole. Heti tultuamme menimme varastolle ja merkitsimme jokaiseen huonekaluun ja tavaraan niiden määränpään, joko asuntoon tai uuteen varastoon, jonka olimme varanneet parin sadan metrin päästä kodistamme. Uusi
asunto on 15 neliötä pienempi kuin aikaisempi, joten pelkäsimme, että
emme saa kaikkea mahtumaan uuteen. Onneksi suunnitelma toimi hyvin,
sillä jo parin päivän päästä muutosta ohjelmassamme oli Sansan lähettienkokous Turkissa.
Jarin työt
Jarin töiden kannalta mennyt vuosi on ollut hidasta siirtymistä TWR:stä
OM:ään. OM ja TWR ovat neuvotelleet miten OM saisi käyttää digitaalisen
median hallintajärjestelmää, jota tiimi, jossa Jari on ollut mukana, on
TWR:ssä kehittänyt. TWR ei halua sitä itse käyttää ja tarvetta sille olisi
OM:n uudessa digitaalisen median keskuksessa Media Hubissa, jossa Jarin
tiimi nyt työskentelee. David Fry, Jarin entinen esimies TWR:ssä, joka on
myös hänen esimiehensä OM:ssä, on OM Eastin uusi kenttäjohtaja ensi vuoden alusta lähtien. Jari jatkaa Sansan lähettinä kuten tähänkin asti.

Lähettienkokous Istanbulissa

Katso kiva video OM:stä: Meidän tarinamme
Eevan työt

Kätketyt aarteet -kokous

Jari aloitti OM:ssä

Eeva jatkaa edelleen TWR:n palveluksessa Sansan lähettämänä. Muuton
jälkeinen aika on ollut Eevalla melko kiireistä. Loka-marraskuun vaihteessa Toivoa naisille -työn johtaja Peggy Banks ja Ruotsin Toivoa naisille
-koordinaattori Maggan Johansson tulivat Wieniin ja siitä muutaman päivän päästä Bratislavassa oli paripäiväinen Kätketyt aarteet -työryhmän
kokous. Oli hyvä, että Skype-kokousten sijaan ryhmä oli fyysisesti samassa paikassa. Ohjelmassa oli koulutusta siitä, millaista on työskennellä
ihmiskaupan uhrien parissa ja millaisia asioita pakkoprostituution uhrit
joutuvat kokemaan. Työryhmän on erittäin tärkeää tietää näistä asioista,
kun suunnitellaan Kätketyt aarteet -ohjelman seuraavaa vaihetta. Koska
prostituutio on maailmanlaaja ongelma, ohjelmaa on suunniteltu tuotettavaksi myös useilla aasialaisilla kielillä.
Kätketyt aarteet -kokousta seurasi TWR:n Euroopan ja CAMENA:n (KeskiAasia, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka) työalueiden johtajien kokous, jossa
Eeva oli ensimmäistä kertaa mukana. Heti sen perään oli palvelevan johtamisen koulutus, jonka piti hollantilainen Paul Donders.
Tämän kokousryppään jälkeen onkin sitten tärkeää toteuttaa kaikkia
niissä saatuja tehtäviä ja rukoilla viisautta ja voimia jokaiseen hetkeen.
Myöskin on huolehdittava omasta jaksamisesta, löytää sopiva tasapaino
työn ja levon välillä.
Kiitos, että olette lähettäjiämme ja työmme mahdollistajia. Tahdomme
toivottaa teille rauhallista joulua ja siunattua tulevaa vuotta 2020.

Testausta Peggyn
kuvausta varten
Ajankohtainen video:
Kutsu Toivoa Naisille konferensseihin

”Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville, se ohjaa jalkamme rauhan tielle.”
Luuk. 1:78-79
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